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عالميةمتفرقات

 تعاقد االحتاد الكوري اجلنوبي لكرة القدم مع تشو كوانغ 
ري مدرب نادي جيونغنام لقيادة املنتخب االول خلفا لهوه 

جونغ مو، بحسب ما جاء في بيان لالحتاد أمس.
وذكر االحتاد ان جلنته التقنية وافقت باالجماع على تعيني 
تشو مدربا للمنتخب الذي تأهل الى الدور الثاني في مونديال 

جنوب أفريقيا األخير.
وس���تكون املهمة الرئيس���ية لتش���و )56 عام���ا( الذي 
كان يلعب في خط وس���ط منتخب كوري���ا اجلنوبية في 
س���بعينيات وثمانينيات القرن املاضي، احراز كأس آسيا 

2011 في قطر.
وذكر لي هوي تايك رئيس اللجنة للصحافيني ان مدة عقد 
تشو تنتهي في العام 2012 قبل انطالق التصفيات املؤهلة الى 

نهائيات مونديال 2014 املقررة بالبرازيل.
  أك��د نادي هامب��ورغ األملاني لكرة القدم تعاق��ده مع املدافع 
األملان��ي الدول��ي هايكو فيس��ترمان )26 عاما( من فريق ش��الكه 

األملاني.
ووقع فيسترمان عقدا مع هامبورغ حتى عام 2014 ليسد بذلك 
الثغرة التي تركها الالعب جيروم بواتينغ النضمامه إلى مانشستر 

سيتي اإلجنليزي.
وتقدر قيمة صفقة فيس��ترمان بنح��و 7.5 ماليني يورو )9.7 

ماليني دوالر(.
  قال جنم املنتخب األملاني لكرة القدم فيليب الم إن عالقته 
بزوجته كالوديا تش���به عالق���ة »قائد فريق الك���رة والقائد 

الثاني«. 
وأضاف الم )26 عاما( الذي تزوج حديثا من صديقته كالوديا 
)25 عام���ا(، في تصريحات ملجلة »بونته« األملانية: »أحب أن 
أق���ول اآلن انها )كالوديا( هي الرئيس ولكن هذا غير صحيح 

فنحن معا منثل الكابنت والكابنت الثاني«.
وأوضح الم أنه وضع مع زوجته تصورات معينة حول 
مستقبلهما املشترك وقال: »في األوقات السيئة يتعني علينا 

أن نكافح من أجل حبنا وهو أمر نحن على استعداد له«.

  تعاق��د انترميالن بطل الدوري االيطالي لكرة القدم مع املدافع 
الواعد اندريا رانوكيا، لكن العب باري الس��ابق سيقضي املوسم 
املقب��ل في جنوى ف��ي اطار صفقة لتقاس��م ملكي��ة الالعب بني 

الناديني.
وق��ال بطل اوروبا في بيان أمس دون الكش��ف عن التفاصيل 
املالي��ة للصفقة »وقع املدافع عقدا ملدة خمس س��نوات مع انتر.. 
واتفق مع جنوى على بقاء اندريا رانوكيا في جنوى ملوسم 2010-

.»2011
  بعد 14 عاما من االنتظار تعاقد ميامي هيت مع املخضرم 
جوان هاورد الذي انضم الى قافلة الالعبني اجلدد بهدف املنافسة 

على لقب دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
وجنح هيت في استقدام هاورد بعد انتهاء عقده مع بورتالند 
ترايل باليزرز، وباحلد األدنى لرواتب الالعبني املخضرمني، اذ 

يخوض موسمه السابع عشر في الدوري.
وخاض هاورد املوسم املاضي 73 مباراة مع بورتالند وبلغ 
معدل تس���جيله 6 نقاط في املباراة الواحدة، وسيكون ميامي 

الفريق التاسع الذي يحمل ألوانه في الدوري.
 أعلن جن��م املنتخب االملاني لكرة الس��لة ديرك نوفيتس��كي 
انس��حابه من بطولة العالم املقررة في تركيا من 29 اغسطس الى 
12 س��بتمبر املقبلني، النه يفضل التركيز على استعدادات فريقه 

داالس مافريكس للدوري االميركي للمحترفني.
وكان العمالق نوفيتس��كي )13ر2 م( اعرب عن نيته العودة الى 
صف��وف املنتخب االملاني في ديس��مبر املاضي بعدما تلقت املانيا 

بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة العالم.
وتعود املباراة الدولية االخيرة لنوفيتس��كي مع منتخب بالده 
الى دورة االلع��اب االوملبية التي اقيمت في بكني عام 2008 والتي 

رفع خاللها رصيده الى 127 مباراة دولية.
وقال نوفيتس��كي )32 عاما( في بيان له »العام املقبل، سأحاول 
مس��اعدة منتخب بالدي على حتقيق هدفه االكبر وهو املش��اركة 
في دورة االلعاب االوملبية مرة اخرى«، مؤكدا انه »واثق من تقدمي 

العبي املنتخب االملاني لبطولة كبرى في املونديال«.

بن همام يحبط محاوالت الصين 
الستضافة مونديال 2026

»األولمبية النيوزيلندية« تختار 
»أجيليتي« شريكًا رسميًا

حث رئيس االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم القطري محمد بن همام 
الصني للعمل عل����ى تنمية الرياضية، واقترح عليها التمهل في طلب 
استضافة كأس العالم 2026 بحال حصول قارة آسيا على حق استضافة 

مونديال 2022.
وجاء حدي����ث بن همام خالل زيارته العاصمة الصينية بكني بعد 
اع����الن أمني عام االحتاد الصيني وي دي رغبة بالده في اس����تضافة 
احل����دث العاملي عام 2026، رغم معاناة الصني من فس����اد واضح في 

أروقتها الرياضية.
ونقلت الصحف الصينية عن بن همام بعد محادثاته مع املسؤولني 
في االحتاد الصيني: »االحتاد اآلس����يوي ملتزم باملساعدة على تنمية 
الرياضة في الصني. حتتل الصني جزءا رئيسا من االحتاد اآلسيوي. 

نريد رؤية الصني تشارك دائما في املسابقات الدولية املختلفة«.
وأضاف بن همام: »انا واثق انه اذا بذلت جهود كبيرة في املواضيع 
التي ناقشناها، فستكون الصني مجددا في طليعة الدول اآلسيوية«.

وكان أمني عام االحتاد الصيني قال االس����بوع املاضي انه »الوقت 
األفضل« لبكني أن تطلق حملة استضافة كأس العالم 2026.

لكن أستراليا، واليابان، وقطر وكوريا اجلنوبية ترغب بدورها في 
استضافة املونديال لعام 2022.

وتابع بن همام: »هناك أربع دول تتنافس اآلن على استضافة كأس 
العالم 2022. بطبيعة احلال، اذا فازت احداها بش����رف االس����تضافة، 

فستختفي فرصة آسيا في استضافة النسخة التالية لعام 2026«.
واعتبر رئيس االحتاد القاري ان ثقته في ملفات 2022 زادت بعد 
االداء الق����وي الذي حققته املنتخبات اآلس����يوية في مونديال جنوب 

أفريقيا األخير.
وبلغ����ت اليابان وكوريا اجلنوبية ال����دور الثاني في حني خرجت 
أستراليا وكوريا الشمالية من الدور االول. وأضاف بن همام: »ساهم 
االداء اجليد في تقدمي احلافز ألجزاء أخرى من آسيا.. للنظر في الطرق 

والوسائل لتنمية الكرة في بالدها«.

أعلنت شركة »أجيليتى«، الرائدة عامليا في تقدمي اخلدمات اللوجستية 
املتكاملة، عن اختيار اللجنة االوملبية النيوزيلندية لها كشريك رسمي في 

مجال تقدمي اخلدمات اللوجستية للفرق الرياضية التابعة للجنة.
ويش����مل عقد الش����راكة الذي مت توقيعه بني »أجيليتي« واللجنة 
االوملبية، ان تقوم الش����ركة بجميع األعمال واخلدمات اللوجس����تية 
املتعلقة بالفرق الرياضية النيوزيلندية خالل مشاركاتها في األحداث 
الرياضية املختلفة، مثل دورة العاب الكومنولث التي سيجري إطالقها 
في نيودلهي خالل العام احلالي، وحتى اقامة دورة األلعاب االوملبية 

التي ستقام في لندن عام 2012.
وأع����رب الرئيس التنفيذي ل� »أجيليتي« ف����ي نيوزيلندا أنتوني 
براون، عند س����عادته بهذه الش����راكة، قائال »انه ملن دواعي الفخر أن 
تساهم »أجيليتي« في إجناح فرق نيوزيلندا خالل منافساتها في دورة 

ألعاب الكومنولث واأللعاب االوملبية«. 
من جهته، علق املدير التجاري للجنة االوملبية النيوزيلندية تيري 
دالي على أهمية الش����راكة مع »أجيليت����ي« في مجال تقدمي اخلدمات 
اللوجستية للفرق الرياضية، قائال: »انه ملن دواعي السرور ان جتمعنا 
مع »أجيليتي« الشركة الرائدة على الصعيد العاملي في قطاع اخلدمات 

اللوجستية املتخصصة، هذه الشراكة«.
من جهة اخرى، أقامت العاصم����ة النيوزيلندية ويلنغتون أمس 
موكب احتفال للمنتخب النيوزيلندي رغم عدم فوزه بأي من مبارياته 
الثالث التي خاضها في ال����دور األول لبطولة كأس العالم 2010 التي 
اختتمت بجنوب أفريقيا. ورغم ع����دم فوز الفريق في أي مباراة، لم 
ينل املنتخب النيوزيلندي أي هزمية في املباريات الثالث حيث تعادل 
فيه����ا جميعا ولكنه لم يبلغ الدور الثاني للبطولة. وأصبح املنتخب 
النيوزيلن����دي هو الوحيد في موندي����ال 2010 الذي لم يتعرض ألي 
هزمية في املباريات التي خاضها في البطولة وهو اإلجناز الذي كان 
كافيا بدرجة جيدة ليدف����ع مجلس املدينة ورئيس الوزراء جون كي 

إلقامة موكب احتفال بالفريق في شوارع العاصمة.

دوشوسوا يترشح 
لرئاسة االتحاد الفرنسي

أعلن فرنان دوشوسوا رئيس 
رابطة أندية الهواة الفرنس���ية 
ترشيحه لرئاسة االحتاد الفرنسي 
لكرة الق���دم خلفا جل���ان بيار 
اسكاليت املستقيل من منصبه، 
بحسب ما ذكرت أمس صحيفة »لو 

باريزيان« الفرنسية اليومية.
وردا على س���ؤال الصحيفة: 
»هل ستترشحون ملركز الرئاسة 
ي���وم اجلمعة ومل���اذا؟«، أجاب 
دوشوس���وا: »نعم. لقد صوتت 
كرة الهواة بطريقة سرية، ومن 
أصل 20 صوتا نلت 20. يشعر 
الناس أنني أملك الشرعية ألشغل 
هذا املركز مؤقتا حتى ديسمبر. 
هذا ال يعني الرئاس���ة الى األبد. 
عام 2012، ترشيحي سيكون أكثر 

طبيعية«.
وفيما يخص العقوبات على 
الالعب���ني ال23 املش���اركني في 
مونديال جن���وب أفريقيا حيث 
خرجت فرنسا من الدور االول، 
بع���د اضرابهم عن التمارين اثر 
طرد املهاج���م نيكوال أنيلكا من 
البعثة، قال دوشوسوا )67 عاما(: 
»نحن بحاجة الى عقوبة، لكنها 

ميكن أن حتمل عدة أوجه«.

برشلونة يستقبل 10 أطفال فلسطينيين

 Intersindical« في يوم السالم العاملي، قامت منطمة
Alternativa de Catalunya« الكاتالوني����ة بدعوة 10 

أطفال فلسطينيني لزيارة ملعب الكامب نو.
ووجهت إدارة النادي دعوة رسمية لهذه املنظمة 
تسمح فيها لهؤالء األطفال بزيارة مرافق الكامب نو، 
حيث أكد بيالر جيونوفارت رئيس هذه املنظمة أن 
هؤالء األطفال يعيشون حتديات هائلة ومعاناتهم 
كبيرة، حيث قال: »إنهم يشعرون بسعادة كبيرة مع 
العبينا، وهم تعرفوا أكثر على كاتالونيا خالل إقامتهم 

فيها، مبا فيها نادي برشلونة ومرافقه«.
وكانت جتربة هؤالء األطفال ال� 10 في كتالونيا 

فريدة جدا، حيث إنهم اول مرة يزورون بلدا ليس فيه 
حرب أو نزاعات عسكرية، فأعمارهم تترواح بني 9 و11 
سنة، وينتمون ملخيمات الالجئني في مختلف املناطق 
الفلسطينية مثل: طوباس وطولكرم وجنني وبيت 
حلم واخلليل ورام اهلل. وقام األطفال بزيارة مرافق 
النادي برفقة مراقبني فلسطينيني، وقاموا بعملية 
الترجمة على أكمل وجه، حيث أبدوا إعجابهم الكبير 

باهتمام النادي بهؤالء األطفال بشكل مذهل.
وقالت احدى فتيات املجموعة الفلسطينية بيزين 
أبو ربيع: »إن العبي برشلونة هم األفضل في العالم، 

وليو ميسي هو العبي املفضل«.

األطفال الفلسطينيون في ملعب »كامب نو«

ريبيري وبنزيمة يخضعان للتحقيق ويطلق سراحهما
ذكر مصدر مقرب من ملف 
الفرنسيني  الدوليني  تورط 
كرمي بنزمية وفرانك ريبيري 
بفضيحة ممارس���ة اجلنس 
مع إح���دى فتي���ات الهوى 
القاص���رات، ان االخيري���ن 
خضعا للتحقيق من طرف 
قاض ف���ي باري���س بتهمة 
»ممارسة اجلنس مع عاهرة 

قاصرة« واطلق سراحهما.
وأوضح املصدر ان ريبيري 
وبنزمي���ة خضعا للتحقيق 
بتهمة »ممارسة اجلنس مع 
عاهرة قاصرة« وذلك من طرف 
الذي  اندريه داندو  القاضي 
املتعلقة  الوقائع  يحقق في 
بشبكة دعارة مشبوهة في 
النوادي  »زمان كافيه« احد 

الليلية على جادة »ش���انزيليزيه« الشهيرة في باريس والتي 
يتردد عليها بعض العبي املنتخب الفرنسي. واضاف املصدر 
ان ريبيري وبنزمية اطلق سراحهما بعد 7 ساعات من االعتقال، 
مشيرا الى ان شقيق زوجة ريبيري خضع بدوره للتحقيق في 

اطار القضية ذاتها.
وبحسب مصادر عدة فان ريبيري وصل قاعة قضاة التحقيق 
في قص���ر العدالة واالصفاد في يدي���ه، وعلقت وزيرة الدولة 
الفرنس���ية لشؤون املدينة فضيلة عمارة على ذلك قائلة »انها 
ليس���ت صورة جيدة لرجل يعتبر قدوة للشباب في فرنسا«، 

مضيفة »انا آسفة ملشاهدة رجل 
مثل ريبيري في حاالت كارثية 

ومروعة مثل هذه«.
اما صوفي بوتاي، محامية 
ريبيري، فقالت »ليس هناك 
اي دليل فعلي في هذا امللف. 
الوحيد اجلديد منذ  الش���يء 
جلسة االستماع اليه من قبل 
رجال الشرطة الربيع املاضي 
هو ان ريبيري انهى كأس العالم 
لكرة القدم حيث ظهر مبستوى 

مخيب«.
ول���م تعط أي إش���ارة من 
مص���در قضائ���ي بخصوص 
الفرنسي  الدولي  تصريحات 
التي  الس���اعات السبع  خالل 
قضاه���ا ره���ن االعتقال لدى 
الش���رطة أمس االول في مقر 

مكافحة الدعارة.
وكان الالعب���ان خضعا صباح أمس االول الى التحقيق من 
قبل شرطة مكافحة الدعارة في باريس بحسب ما علمت وكالة 

الصحافة الفرنسية من مصادر قريبة من التحقيق.
وكانت الش���رطة طلبت في أبري���ل املاضي من مهاجم ريال 
مدريد االسباني بنزمية ان يدلي بشهادته حول فضيحة ممارسة 
اجلنس مع إحدى فتيات الهوى القاصرات، ليصبح ثالث العب 
فرنسي يزج اس���مه في الفضيحة بعد ريبيري ومهاجم ليون 

سيدني غوفو.

كرمي بنزمية

22مليوناً من الريال لضم مايكون.. وأليغري يتمسك ببقاء رونالدينيو مع »الروسونيري«
االسكوتلندي وليون الفرنسي 
في النسخة الرابعة من بطولة 
كأس االمارات لكرة القدم التي 
تقام على س���تاد االمارات في 
لندن يومي 31 اجلاري وحتى 
األول م���ن أغس���طس املقبل. 
الرابع  وتقام البطول���ة للعام 
على التوالي وهي تنطلق قبل 
بداية املوسم الكروي في اوروبا، 
وتعتبر خير استعداد لالندية 
املش���اركة قبل خ���وض غمار 

مسابقاتها احمللية.
وكشفت »طيران االمارات« 
عن برنامج البطولة حيث يلعب 
س���لتيك مع ليون، وارسنال 
مع مي���الن في 31 احلالي، قبل 
ان يلتق���ي ميالن م���ع ليون، 
وأرسنال مع سلتيك في االول 

من اغسطس.

اإلصابة تبعد تشيك

ومن ناحية اخرى، سيفقد 
تشلسي بطل الدوري االجنليزي 
الدولي  خدمات حارس مرماه 
التشيكي بتر تشيك ملدة شهر 
بعد تعرضه إلصابة في ربلة 
الساق خالل تدريباته مع اول 

من امس.
وأكد تشلس���ي ان تش���يك 
سيغيب شهرا عن املالعب، اي 
انه سيغيب في مستهل حملة 
دفاع تشلس���ي عن لقبه بطال 
للدوري أمام وست بروميتش 
البيون في 14 أغسطس املقبل 
على ملعب »ستامفورد بريدج«، 
ورمبا امام ويغان اتلتيك بعد 
اسبوع من املباراة االفتتاحية 

للموسم  اجلديد.

ذك���رت صحيف���ة »م���اركا« 
االس���بانية أمس ان ريال مدريد 
وصيف بطل الدوري االس���باني 
لكرة القدم عرض 22 مليون يورو 
للتعاقد مع ظهير أمين انتر ميالن 
االيطالي البرازيلي مايكون. وأكدت 
الصحيفة التي لم حتدد مصدرها، 
ان ريال مدري���د ينتظر رد بطل 
أوروبا حتى نهاية األسبوع. ويريد 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
ريال اجلديد القادم من انتر ميالن 
االيطالي ضم مايكون، لكن رئيس 
األخير ماس���يمو موراتي طالب 
مببل���غ 30 مليون يورو للتخلي 
عن الظهير املتألق، بحس���ب ما 

أضافت الصحيفة.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 
»أس« اليومية الرياضية ان قدوم 
العب الوسط األملاني سامي خضيرة 
من شتوتغارت الى ريال مدريد قد 
يتعثر بسبب اتفاق مبدئي النتقال 
الالعب الى بايرن ميونيخ وصيف 

بطل أوروبا.

أليغري يتمسك برونالدينيو

وم���ن جه���ة اخ���رى، يصر 
املدرب اجلديد ملي���الن االيطالي 
ماسيميليانو أليغري على أن مالك 
النادي س���يلفيو بيرلسكوني ال 
يضغط عليه من أجل حتقيق جناح 
سريع مع الفريق، كما أعرب عن 
ثقته الكاملة في النجم البرازيلي 

رونالدينيو.
وكان م���ن املفترض أن يدلي 
أليغري بتصريحاته خالل املؤمتر 
الصحافي اخلاص بتقدميه أمس 
االول، لكن بيرلس���كوني � الذي 
تواجد ألول مرة منذ 3 س���نوات 

في يوم جتمع العبي الروسونيري 
قبل املعس���كر اإلعدادي � سرق 
األضواء م���ن اجلميع وجعل من 
املؤمتر الصحافي عرضا ساخرا 
ولم يتمك���ن أي أحد من التحدث 

مع الصحافة سواه.
وقد ص����رح املدرب الس����ابق 
لكالي����اري للصحافة قائال »انا ال 

ولذلك هناك إمكانية لتقدمي عروض 
مميزة«. وعن تأكيدات بيرلسكوني 
ببقاء رونالدينيو مع امليالن حتى 
االعتزال، قال أليغري »إنه الرئيس 
وهذه أفكاره. إمكانيات رونالدينيو 
ال ميكن التش����كيك بها. إنه العب 
استثنائي لكن الفردية ليست كل 
ش����يء في كرة القدم. األمر األهم 

34 عاما ينتهي في اواخر املوسم 
املقبل، لكن يبدو ان الفريق االيطالي 
املتوج بلقب بطل اوروبا 7 مرات 
س����يحافظ على تقليده والتمسك 
بسياس����ة االعتماد على املدافعني 
املخضرم����ني، كما كانت احلال مع 
فرانكو باريزي وماورو تاسوتي 
واليساندرو كوستاكورتا وباولو 

أوجه ظهري للحائط وبيرلسكوني 
ال يف����رض عل����ي أي ضغوطات. 
أريد نتائج جيدة وفريقا تنافسيا 
وبالتأكيد ل����ن ننظر النتصارات 
األندي����ة األخ����رى. الفريق الذي 
بحوزتي يوفر لي ضمانات كافية. 
هذا الفريق لدي����ه الكثير ليقدمه 
ولدينا أيضا العديد من الشباب، 

هو معرفة كيفية تكريس نفسك 
للمجموعة. الفرد للجميع واجلميع 
للفرد«. إلى ذلك، مدد ميالن عقد 
مدافعه املخضرم ماس����يمو اودو 
لعام اضافي حسبما اعلن النادي 
اللومباردي أمس في موقعه على 
شبكة االنترنت. وكان عقد املدافع 
الدولي الس����ابق البالغ من العمر 

مالديني، باالبقاء على خدمات العب 
التسيو السابق حتى 2012.

الكبار في »االمارات«

وفي سياق مختلف، أعلنت 
شركة »طيران االمارات« أمس 
عن مشاركة أرسنال االجنليزي 
ومي���الن االيطالي وس���لتيك 

تشلسي يفقد خدمات حارسه تشيك لمدة شهر.. وأرسنال وميالن وليون وسلتيك في بطولة »اإلمارات«

)أ.ف.پ( البرازيلي رونالدينيو إلى جانب مواطنه ألكسندر باتو خالل تدريبات فريقهما ميالن اإليطالي في »مركز ميالنيللو« اخلاص بالفريق  

أعطت هيئة الب���ورد الدولية، الهيئة املوجلة 
النظر في قوانني كرة القدم، امس خالل اجتماعها 
ف���ي العاصمة الويلزية كاردي���ف موافقتها على 
استخدام حكمني اضافيني في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل. وكان االحتاد األوروبي لكرة 
القدم استخدم منذ املوسم املاضي حكمني مساعدين 
اضافي���ني خلف املرميني خالل مس���ابقة الدوري 

األوروب���ي »يوروبا ليغ« وقد نالت هذه اخلطوة 
استحس���ان اجلميع ما دفعه الى توس���يعها في 
املس���ابقة األوروبية األم. وتطرقت هيئة البورد 
في اجتماعها الى مس���ألة اس���تخدام تكنولوجيا 
خط املرمى التي أثارت جدال كبيرا خالل نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا، وقررت بحث هذه املسألة 

خالل اجتماعها املقبل في أكتوبر املقبل.

5 حكام في »أبطال أوروبا«
ذكرت تقاري����ر إعالمية محلية 
أن أسطورة كرة القدم األرجنتيني 
دييغ����و مارادونا واف����ق على عقد 
يبقى مبوجبه مديرا فنيا للمنتخب 
حتى 2014، إال أنه ليس هناك تأكيد 

رسمي.
واكتفى خوليو غروندونا، رئيس 

القدم،  االحتاد األرجنتين����ي لكرة 
بالقول إنه يعتزم مقابلة مارادونا 
شخصيا يوم االثنني املقبل. وتردد 
أن مارادون����ا )49 عاما( وافق من 
حيث املبدأ، خالل اتصال هاتفي مع 
غروندونا، على متديد تعاقده مع 

احتاد بالده للعبة ملدة 4 أعوام.

مارادونا يوافق على االستمرار مع التانغو 


