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أكد الالعب الدولي األملاني السابق لوثار ماتيوس أن املنتخب األملاني 36
لم يعد في حاجة إلى قائده مايكل باالك بعد املشوار الرائع الذي قام 
به املانش����افت في مونديال جنوب أفريقيا األخير بتشكيلة شابة من 
الالعبني. ونصح ماتيوس مواطنه باالعتزال دوليا، حيث قال »باالك 
كان قائدا كبيرا وقدم الكثير للكرة األملانية لكن املونديال األخير أظهر 
أن املنتخب األملاني لم يعد في حاجة إليه«. وأضاف »عليه أن يعترف 

مبرور الزمن ويتأكد من أنه يبلغ 34 عاما«.

أهدى رئيس احلكومة االسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو فوز منتخب 
بالده لكرة القدم ببطولة كأس العالم التي استضافتها جنوب أفريقيا مؤخرا 

إلى »أفريقيا وجميع من يكافحون كي ال يوجد بؤس وفقر«.
وأدلى رئيس احلكومة االس���بانية بهذه التصريح���ات خالل لقاء مع 
عدد من الزعم���اء األفارقة في العاصمة مدريد، تولت تنظيمه عدة جهات 
من بينها احلزب االش���تراكي احلاكم وحزب املؤمتر الوطني األفريقي في 

جنوب أفريقيا.

ماتيوس: ألمانيا ال تحتاج باالك ثاباتيرو يهدي انتصار »الماتادور« ألفريقيا

يسعى نادي برشلونة االسباني 
لكرة القدم في الس����اعات القليلة 
القادم����ة الى اس����تعادة العالقات 
املؤسسية مع ادارة نادي أرسنال 
االجنلي����زي متهي����دا إلمكاني����ة 
البدء في مفاوض����ات التعاقد مع 
الالعب فرانسيس����ك فابريغاس 
وهو ما أكده أمس نائب الرئيس 
للشؤون الرياضية جوسيب ماريا 

بارثولوميو.
ورغم ذلك نفى بارثولوميو ما 
تردد في وسائل اإلعالم عن مغادرة 
رئيس النادي س����اندرو روسيل 
نحو العاصمة لندن لالجتماع مع 
املدرب أرسني فينغر، وقال: »حتى 
31 أغسطس )موعد إغالق سوق 
االنتقاالت( فإن جميع املفاوضات 
مفتوحة وبرشلونة سيعمل على 

إعادة بناء جس����ور الصداقة مع 
الرئيس  أرسنال«. وأضاف نائب 
الذي أص����ر عل����ى أن فابريغاس 
مطلب املدرب جوسيب غوارديوال: 
»العالقات موجودة ولكن نحن نريد 
أن تكون جيدة وعلينا أن نتحدث 
عما حدث من أخطاء وأن يحترم 
كل منا اآلخر فيما يفكر، والبارسا 
يسعى دوما لتكوين عالقات جيدة 

مع اجلميع«.
وردا على سؤال حول ما إذا كان 
ثمن هذه الصفقة ميكن أن يصل 
إلى 40 مليون يورو قال: »نحن ال 
نريد الدخول في مفاوضات وحسب 
العالقات،  وإمنا نريد اس����تعادة 
النادي لديه ميزانية ملعاجلة هذه 
العملي����ة ولدينا أيض����ا ميزانية 
للتعاقد مع فابريغاس«. الى ذلك، 

شهدت تدريبات برشلونة أمس في 
مدينة خوان غامبر الرياضية عودة 
التدريب  إلى  الالعبني  العديد من 
اس����تعدادا للموسم اجلديد حيث 
شارك في املران 11 العبا من الفريق 
األول، باإلضافة ألكثر من 17 العبا 
م����ن الفريق الرديف »برش����لونة 

أتلتيك«.

مورينيو يراقب ميلو

وفي قطب اسبانيا اآلخر، يراقب 
ريال مدريد عن كثب وضع وسط 
ميدان اليوڤنتوس فيليبي ميلو، 
وذلك ضم����ن مس����اعي »امللكي« 
إلضافة العب خط وس����ط مقاتل 
ضمن تشكيلتهم ليلعب جنبا إلى 
جنب مع تشابي ألونسو في خط 
الوسط. وعلى الرغم من اهتمامه 

في بادئ األمر بنجم شتوتغارت 
سامي خضيرة، حول مدرب الريال 
جوزيه مورينيو اهتمامه إلى النجم 
البرازيلي الذي فشل في التألق مع 
»بيانكونيري« في موسمه األول منذ 
انتقاله اليه من فيورنتينا صيف 
الع����ام املاضي. ويبدو يوڤنتوس 
على استعداد لبيع ميلو )27 عاما(، 
لكن يتبقى معرفة ما إذا كان النادي 
امللكي اإلسباني ينوي دفع مبلغ 
كبير لضمه، في ظل متسك ادارة 
النادي االيطالي مببلغ ال يقل كثيرا 
عن ال� 25 مليون التي دفعها النتدابه 

من فيورنتينا
الريال جناحه  ولذا، قد يقحم 
األيسر الهولندي الشاب رويشتون 
درينثي في الصفقة، مس����تغلني 
العجوز« به من  اهتمام »السيدة 

أجل تقلي����ل املبل����غ املدفوع في 
الصفقة.

من جهة أخرى، انضم الدولي 
األملاني مايكل باالك الى تدريبات 
فريقه اجلديد باير ليڤركوزن أمس 
ألول مرة بعد عودته لفريقه السابق 

قادما من تشلسي االجنليزي.

راؤول إلى شالكه

وفي س����ياق مختل����ف، اعتبر 
فيليك����س ماغ����اث املدي����ر الفني 
التعاقد مع  أن  لش����الكه األملاني، 
راؤول غونزاليس قائد ريال مدريد 
االس����باني بات حقيق����ة. ونقلت 
صحيف����ة »بيلد« عن املدير الفني 
قوله »راؤول أوضح أنه قادم إلى 
شالكه. قد نقدمه )لوسائل اإلعالم( 
خالل األيام أو األسابيع املقبلة«.

مورينيو يضع ميلو هدفًا في حال عدم الحصول على خضيرة

بارثولوميو: برشلونة يمتلك الميزانية الكافية للتعاقد مع فابريغاس

)رويترز( محامية فرانك ريبيري تتحدث إلى وسائل االعالم بعد خروجها من مركز شرطة مكافحة الدعارة امس 

)أ.پ( يواكيم لوف يوقع عقده اجلديد بحضور رئيس االحتاد األملاني ثيو زفانتسايغر ومدير املنتخب أوليفر بيرهوف 

)أ.ف.پ( مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو يتابع التدريبات أمس األول.. ويبدو العباه الفرنسي كرمي بنزمية والبرازيلي مارسيلو 

حارس مرمى باير ليڤركوزن رينيه ادلر يرحب بزميله اجلديد مايكل باالك  )أ.ف.پ( )رويترز( العب برشلونة اجلديد البرازيلي ادريانو كوريا مع زميله ماكسويل في تدريب أمس 

الـ »كالسيكو« في 28 نوفمبر بين الملكي والبرشا 
يستهل برش���لونة حملة الدفاع عن لقبه بطال 
للدوري االسباني في العامني االخيرين مبواجهة 
مضيفه راسينغ سانتاندر، فيما يحل وصيفه ريال 
مدريد ضيفا على مايوركا في اجلولة االولى املقررة 
في 28 و29 اغسطس املقبل بحسب الروزنامة التي 

اذاعها االحتاد االسباني امس.
وتقام القمة الكالس���يكية بني برشلونة وريال 

مدريد على اس���تاد »نوكامب« في برش���لونة في 
28 نوفمبر ضمن املرحلة الثالثة عش���رة، على ان 
يلتقي الفريقان ايابا في 17 ابريل املقبل على استاد 
»سانتياغو برنابيو« في مدريد ضمن املرحلة الثانية 
والثالثني. ويختتم الدوري االسباني في 22 مايو 
املقبل. وتقام املباراة النهائية لكأس اس���بانيا في 

20 ابريل املقبل.

سيبقى العب وسط منتخب 
فرنسا فرانك ريبيري ومواطنه 
مهاجم ريال مدريد االس���باني 
كرمي بنزمية رهن التحقيق من 
قبل شرطة مكافحة الدعارة في 
العاصمة الفرنسية باريس منذ 
امس، بحس���ب ما علمت وكالة 
الصحافة الفرنسية من مصادر 

قريبة من التحقيق.
وكانت الشرطة طلبت في 
أبريل املاضي من بن��زمية ان 
يدلي بشهادته حول فضيحة 
ممارسة اجلنس مع إحدى فتيات 
الهوى القاصرات، ليصبح ثالث 
العب فرنس���ي يزج اسمه في 
الفضيحة بعد ريبيري وسيدني 

غوفو.
وبحسب املصدر ذاته، قد تدوم 
فترة التحقيق مع الالعبني ملدة 
48 ساعة، وبعد االستماع لهما، 
التحقيق  الى قاضي  قد يحاالن 
الذي ميكن أن يص���در بحقهما 

قرارا اتهاميا.
ووصل ريبيري العب بايرن 
ميونيخ االملاني الى مركز الشرطة 
برفقة أحد أقربائه، الساعة الثامنة 
و45 دقيق���ة صباحا بحس���ب 
التوقيت احمللي أمس، وكان مكفهر 

الوجه ولم يرغب في الكالم.
وقالت زهية دهار احدى فتيات 

لوف يجدد عقده مع »المانشافت« لمدة عامينريبيري وبنزيمة رهن التحقيق في قضية دعارة

2010 وسقط امام اسبانيا ايضا 
بالنتيجة ذاته���ا، قبل ان يفوز 

على أوروغواي.
وسيقود لوف مبوجب العقد 
اجلديد املنتخب األملاني في كأس 
أوروبا 2012 في پولندا وأوكرانيا 

معا.

ويعتبر من اجنح مدربي أملانيا 
من حيث معدل االنتصارات حيث 
فاز فريقه باشرافه في 39 مباراة 
من اصل 56، وبلغ بقيادته نهائي 
كأس أوروبا عام 2008 قبل ان 
يخسر امام اسبانيا 0-1، ونصف 
افريقيا  نهائي مونديال جنوب 

لوف ايضا مبس���ؤوليات اكبر 
الشباب )دون 21  على منتخب 

عاما(.
وتولى لوف )50 عاما( تدريب 
املانشافت خلفا للدولي السابق 
يورغان كلينسمان بعد مونديال 
أملانيا 2006 حيث كان مساعدا له، 

ج���دد امل���درب يواكيم لوف 
عقده مع منتخ���ب أملانيا لكرة 
القدم مل���دة عامني بحس���ب ما 
ذكرت صحيفة »سودويتش���ي 
تسايتونغ« اليومية على موقعها 

االلكتروني أمس.
كما مت التجديد ملدير املنتخب 
واملهاجم الدولي السابق أوليفر 
بيرهوف، وس���يتم االعالن عن 
جتديد عق���دي لوف وبيرهوف 

بحسب ما أضافت الصحيفة.
وكانت مهمة لوف انتهت بعد 
قيادته منتخب أملانيا الى املركز 
الثالث في مونديال جنوب افريقيا 
2010 اث���ر تغلب���ه على نظيره 

االوروغوياني 2-3.
وكان���ت صحيف���ة »بيلد« 
أوضحت االس���بوع املاضي ان 
لوف س���يبقى مدربا للمنتخب 
األملان���ي مكافأة له على جناحه 
في قيادته الى نصف نهائي كأس 

العالم في جنوب افريقيا.
ونش���ب خالف بني االحتاد 
األملان���ي ولوف ح���ول جتديد 
العقد، وكان األخير يريد حتسني 
الش���روط املالية له وملعاونيه 
وتوقيع عقد بقائه مع املنتخب 
قبل املوندي���ال، في حني فضل 
االحتاد األملاني انتظار النهائيات 
قب���ل جتدي���د العق���د، وطالب 

الهوى للمحققني بانها مارست 
اجلنس مع بنزمي���ة )22 عاما( 
عام 2008 حني كانت في السادسة 
عش���رة من عمرها. وفي فرنسا 
يعتبر الشخص الذي لم يتجاوز 
18 عاما قاصرا، وممارسة اجلنس 
مع فتاة هوى ال يتجاوز عمرها 
18 عاما يعرض الشخص للسجن 
حتى ثالثة اعوام، اضافة الى دفعه 

غرامة قدرها 45 الف يورو.
وذكرت فتاة الهوى أنها مارست 

اجلنس ايضا مع زميل بنزمية في 
املنتخب الفرنسي وجنم بايرن 
ميونيخ االملاني فرانك ريبيري 
عام 2009 ح���ني كانت تبلغ 17 
عاما، لكنه���ا قالت لألخير بأنها 

جتاوزت 18 عاما.
وذكر مصدر قضائي انذاك ان 
ريبيري )27 عاما( اعترف امام 
الشرطة بأنه اقام عالقة جنسية 
مع هذه الفتاة ودفع لها امواال من 
اج���ل ان تزوره في املانيا، لكنه 

نف���ى ان يكون دفع هذه االموال 
مقابل حصول���ه على اخلدمات 

اجلنسية.
ولم توجه الى اي من الالعبني 
حتى االن تهما في هذه القضية 
التي قد تكشف عن شبكة دعارة 
مشبوهة في »كافيه زمان« احد 
الن���وادي الليلي���ة عل���ى جادة 
»ش���انزيليزيه« الش���هيرة في 
باريس والذي يتردد عليه بعض 

العبي املنتخب الفرنسي.

مانشستر سيتي يسعى للتعاقدجيرارد يلمح إلى استمراره مع ليڤربول
مع دروغبا.. ويقترب من ضم بالوتيلي

العب باراغوياني يخنق حكمًا في تشيلي

أملح الع���ب كرة القدم اإلجنليزي الدولي س���تيڤن جيرارد بقوة إلى 
اس���تمراره ضمن صفوف فريق ليڤربول، رغم ما يتردد عن اهتمام عدد 
من األندية األوروبية الكبيرة بالتعاقد معه. وقال جيرارد )30 عاما( إنه 
انبهر باملدرب روي هودجس���ون، املدير الفني اجلديد لفريق ليڤربول، 
وأش���اد بالتعاقد مع املهاجم اإلجنليزي جو ك���ول الذي انتهى عقده مع 
تشلس���ي لينضم إلى ليڤربول في صفقة انتقال حر. وقال جيرارد على 
املوقع االلكتروني للنادي: »أوضحت أنني أحتاج ببساطة إلى التركيز في 
كأس العالم، ثم احلصول على عطلة هادئة مع عائلتي، أردت فرصة للقاء 

روي هودجسون بشكل خاص، وعندما التقيت به انبهرت بخططه«.

كش���ف وكيل أعمال هداف الدوري اإلجنليزي املوس���م املاضي، 
مهاجم تشلس���ي والدولي العاجي ديدييه دروغبا عن تلقيه عرضا 
جادا من إدارة مانشستر سيتي للتعاقد مع موكله مببلغ 20 مليون 

جنيه إسترليني.
واعترف ثيرنو س���ايدي بجدية األمر أثناء حديثه صباح أمس 
ألحد املصادر الفرنسية، مؤكدا أن هناك مفاجأة كبيرة ستحدث في 
األيام األخيرة من سوق االنتقاالت الصيفية، قبل يوم 31 أغسطس 

املقبل.
مضيفا: »الي���وم دروغبا بقميص تشلس���ي، ورمبا تكون هناك 
مفاجآت قبل اليوم األخير من سوق االنتقاالت، أنا لم أحتدث مع أي 

أحد سوى مانشستر سيتي، هم فقط الذين اتصلوا بي«.
واكد ل� »راديو مونتي كارلو«: »في هذا العصر لم يعد بوس���عي 
إخفاء اجلانب املالي، إن النادي الذي يريد دروغبا س���يلبي الطلب 
املالي«. وكش���فت صحيفة ذا صن البريطاني���ة عن حتضير ادارة 
مانشس���تر سيتي مبلغا يزيد على 18 مليون جنيه إسترليني بعقد 
مدته ثالث س���نوات وهناك احتماالت قوية باالجتاه إلى االس���باني 
فرناندو توريس العب ليڤربول والضغط عليه أكثر في حال فشلت 

صفقة انضمام النجم العاجي.
في غضون ذلك، أكدت صحيفة »ذا ديلي ميل« أن مدراء مانشستر 
سيتي سيسافرون إلى إيطاليا من أجل إمتام صفقة مهاجم انترميالن 
ماريو بالوتيل���ي مقابل 35 مليون جنيه اس���ترليني، ضمن رحلة 
ستشهد أيضا وضعهم اللمسات األخيرة على صفقة الظهير األيسر 

لالتسيو أليكساندر كوالروف.

قال الالعب الباراغوياني خوسيه بيدروزو انه سيرحل عن تشيلي، 
بعدما حاول األحد املاضي خنق حكم مباراة في الدرجة الثانية للدوري 
احمللي بني فريقه رينجرز وديبوربتس كونسيبسيون. وقال املدافع 
الذي قد يتعرض لإليقاف 20 مباراة وفقا للوائح التش���يلية »لست 
نادما على االطالق، واآلن سأعود إلى باراغواي«. وبرر املدافع، الذي 
قد يس���جن أيضا إذا ما قرر احلكم مارس���يلو ميراندا التحرك ضده 
قانونيا، فعلته بالتوترات التي عانى منها هذا العام. وذكر من بينها 
عدم حصوله على راتبه، واملصاعب التي تسبب فيها الزلزال الذي 
ضرب النصف اجلنوبي لتشيلي في فبراير املاضي وعالقته السيئة 
بحكم املباراة. وقال الالعب »كنت أشعر بأنني مطارد من احلكم ألنه 

طردني للمرة الثالثة، وأعتقد أنني قد ارتكبت خطأ كبيرا«.

عالمية متفرقات

 أعلن االحتاد القطري لكرة القدم تلقيه دعوة من مؤسسة 
بطولة االحتفال بيوم رؤس���اء الواليات املتحدة األميركية 
2011، ملشاركة املنتخب القطري األول أو األوملبي في البطولة 
السنوية خالل الفترة من 12 الى 20 فبراير 2011 في بونتياك، 

ميتشيغن، داالس وتكساس.
وذكر املوقع الرسمي لالحتاد القطري ان املؤسسة املسؤولة 
عن البطولة أعلنت دعوة 12 منتخبا للمشاركة وهي قطر 
واإلمارات والعراق ومصر والبحرين واملكسيك ونيجيريا 
وپولندا وكينيا والبوس���نة والهرسك وماليزيا، باإلضافة 

إلى املنتخب األميركي.
 يعتزم رجل األعمال الهندي ش��اه ساورين أن يصبح أول 
مالك من خارج إجنلترا لنادي بالكبيرن، حيث يرغب ساورين 
في االس��تيالء على النادي الذي يلعب في الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.
ويتطلع ساورين، صاحب ال� 38 عاما هو ابن شقيق شاه نيراجنان 
نائب رئيس بطولة دوري الكريكيت الهندي، إلى االستيالء على 
النادي اإلجنليزي حيث ب��دأ بالفعل في تقييم النادي ماليا من 

خالل التعرف على أصوله وخصومه.
 ذكرت تقارير إخبارية أن نادي أتلتيكو مدريد االسباني 
املتوج بلقب بطولة الدوري األوروبي لكرة القدم في املوسم 
املاض���ي ضم الالعب فيليبي لويس م���ن صفوف مواطنه 

ديبورتيفو الكورونيا.
وأفادت التقارير بأن أتلتيكو سيدفع 12 مليون يورو )15.54 
مليون دوالر( مقابل احلصول على خدمات الظهير األيسر 

البرازيلي.

ومن املقرر أن يخضع فيليبي لويس )24 س���نة( لفحص 
طبي في مدريد، وفي حالة اجتيازه بنجاح س���يوقع عقدا 

ملدة 4 مواسم مع فريق العاصمة.
 أعلن نادي انتراخت فرانكفورت األملاني أنه مدد تعاقده مع 
املدافع سباس��تيان يونغ لعامني إضافيني حتى 2014 مع زيادة 

في قيمة عقد الالعب.
وقال هربرت بروتش��اغن رئيس النادي الذي يلعب في دوري 
الدرجة األولى األملاني لكرة القدم )بوندسليغا(: »إننا سعداء بشكل 
خاص بالنجاح في إبرام عقد طويل األمد مع العب ش��اب مثل 

سباستيان يونغ، الذي خرج من صفوف ناشئينا«.
 حظر نادي توتنهام الذي ينافس في الدوري االجنليزي 
املمتاز لك���رة القدم دخول أبواق فوفوزيال البالس���تيكية 
املزعجة الى ملعبه، قائال إن الضوضاء الناجمة عنها متثل 

خطرا على السالمة العامة.
وأثارت أبواق فوفوزيال جدال كبيرا في كأس العالم بجنوب 
افريقيا التي انتهت يوم 11 اجلاري وقرر توتنهام منعها بعد 

التشاور مع الشرطة وسلطات منح التراخيص.
 وقال توتنهام »نشعر بقلق من ان وجود هذه األبواق داخل 
الس���تاد سيمثل خطورة على الس���المة العامة وقد يكون 
لها تأثير على قدرة جميع املشجعني على سماع أي إعالن 

يتعلق بأمر طارئ«.
 ع��اد املخضرم راجا ب��ل الى ناديه الس��ابق يوتا جاز في 
دوري كرة الس��لة األميركي للمحترفني ملدة 3 س��نوات مقابل 
10 مالي��ني دوالر، وذلك بعد أن حمل أل��وان الفريق بني عامي 

2003 و2005.


