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وقع مهاجم ريال مدريد االس����باني 32
راؤول غونزالي����س على عقد ميتد ملدة 
عامني مع شالكه االملاني وفقا ملا ذكرته 
صحيفة »بيلد« االملانية التي اشارت إلى 
أن عقد الالعب )33 عاما( ميتد حتى عام 
2012 فيما سيحصل على راتب يصل إلى 
س����تة ماليني يورو في املوسم الواحد. 

وعلى الرغم من ع����دم وجود أي تأكيد 
رسمي من شالكه إال أن الصحيفة شددت 
على أن راؤول الذي ميتد عقده مع النادي 
امللكي حتى عام 2011 حصل على موافقة 
املدير الرياض����ي خورخي فالدانو الذي 
رفض أمس االول اخلوض في مس����ألة 

مستقبل الالعب.

يبدو ان مانو مينيزيس مدرب 
كورنثيانز البرازيلي هو املرشح 
األوفر حظا لتولي اإلشراف على 
منتخب البرازي���ل األول لكرة 
القدم بحسب ما أشارت الصحف 

البرازيلية الصادرة أمس.
البرازيل���ي  وكان االحت���اد 

أعلن في وقت سابق من الشهر 
اجل���اري »اقالة اجلهاز الفني« 
للمنتخب الذي يش���رف عليه 
امل���درب كارل���وس دونغا بعد 
خروج »سيليس���او« من ربع 
نهائي مونديال 2010 في جنوب 

أفريقيا أمام هولندا )2-1(.

راؤول وقّع مع شالكه لمدة عامين مينيزيس األقرب للسامبا

رومينيغه يعتبر اتهام ريبيري بالتواطؤ في قضية دعارة ذا »دوافع سياسية«
السلطات األلمانية تفتح تحقيقاً متزامناً مع نظيرتها الفرنسية

عالميةمتفرقات

 قال مارتن يول مدرب اياكس امس����تردام 
الهولندي ملوق����ع ناديه عل����ى االنترنت إنه 
سيس����تمر مع الفريق رغم ان فوالم املنتمي 
للدوري االجنلي����زي املمتاز لكرة القدم أبدى 

اهتماما باحلصول على خدماته.
وتولى يول تدري����ب اياكس في الصيف 
املاضي في عقد يس����تمر لثالث سنوات وقاد 
الفريق للفوز بلقب كأس هولندا واحتل املركز 

الثاني في الدوري.
وقال يول »سمعت عن اهتمام فوالم للمرة 
األول����ى وهو ما جعلني أمر بعدة أيام صعبة 

لعدم اتضاح املوقف«.
وأضاف أن اياكس لن يسمح برحيله املبكر 
عن قيادة الفريق وانه سيركز اآلن في مستقبل 

النادي الهولندي.
 أعلن ن��ادي ايندهوڤن الهولندي لكرة القدم 
على موقعه في االنترنت أن املهاجم الس��ويدي 
ماركوس بيرغ انضم لصفوف الفريق قادما من 
هامب��ورغ األملاني على س��بيل اإلعارة ملدة عام 

واحد.
 دخل نادي أرسنال اإلجنليزي في السباق 
لض����م جنم ن����ادي ايڤرتون ميكي����ل أرتيتا، 
حيث يس����تعد النادي اللندني لتقدمي عرض 
بقيمة 9 ماليني جنيه إسترليني لضم الالعب 

اإلسباني.
من ناحيته، فإن نادي ايڤرتون اإلجنليزي 
كان قد أكد أنه����م لن ينظروا إلى أي عروض 

ستقدم لضم ارتيتا )28 عاما(، ومع ذلك أكد 
النادي اإلجنليزي على أن ارتيتا لن يقل ثمنه 
عن 20 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعرقل 

صفقة انتقال الالعب إلى أرسنال.
 أعلن نادي شاختار دانييتسك بطل الدوري 
األوكراني لكرة القدم تعاقده مع مهاجم ارسنال 
االجنليزي الدولي الكرواتي ادواردو دا س��يلڤا 

ملدة 4 أعوام.
وأوض��ح النادي األوكراني انه دفع 7 ماليني 
يورو الى ارس��نال للتعاقد مع املهاجم البرازيلي 

األصل.
 كشف املدرب األملاني الوملبياكوس اليوناني 
ايوالد ليينن عن ان فريقه يتوجه للتعاقد مع 
اجلناح االس����باني البرت رييرا ملدة 4 أعوام 
من ليڤربول س����ابع الدوري االجنليزي لكرة 

القدم.
 أعلن االحتاد األميركي لكرة الس��لة ان ديڤيد 
لي جناح غولدن ستايت ووريورز تعرض إلصابة 
ف��ي رباط أحد أصابع يده اليمنى وس��يغيب عن 
نهائي��ات كاس العال��م لك��رة الس��لة املقررة بني 
28 أغس��طس و12 س��بتمبر املقبلني ف��ي تركيا.  
وأوضح االحت��اد ان لي أصي��ب الثالثاء املاضي 
في التمري��ن األول للمنتخب األميركي في الس 
فيغاس، وس��يغيب عن املالعب لفترة تقدر ب� 6 
أس��ابيع.  وتأتي إصابة لي بعد إعالن أحد جنوم 
املنتخب أماري ستوداماير انسحابه من التشكيلة 
في بداية األسبوع اجلاري تخوفا من اإلصابات.

مان يونايتد وأرسنال يهزمان 
فيالدلفيا وغراتس

سجل الفرنسي غابريال أوبرتان هدف الفوز ملان 
يونايت����د اإلجنليزي على فري����ق فيالدلفيا يونيون 
األميركي 1-0، في ثاني مبارياته الودية ضمن جولة 

»الشياطني احلمر« في أميركا الشمالية.
من جهة اخرى، ذكرت دراس����ة ملجلة »فوربس« 
العاملية املتخصصة ان نادي مان يونايتد االجنليزي 

هو العالمة الرياضية األكثر قيمة في العالم.
ونشرت »فوربس« الئحتها التي تضمنت أسماء 
أكثر األندية قيمة في العالم، واحتل مان يونايتد املركز 

األول فيها برصيد 1.84 مليار دوالر أميركي.
وتقدم مان على داالس كاوبويز فريق كرة القدم 
األميركي����ة برصيد 1.65 مليار دوالر. وأكملت الئحة 
العش����رة االوائل أندية نيويورك يانكيز، واشنطن 
ريدس����كينز، نيو أنغلند باتريوت����س، ريال مدريد، 
نيويورك غاينتس، أرسنال، نيويورك جيتس وهيوسنت 

تكسانز.
وفي خضم االعتراضات من املشجعني، قالت عائلة 
غاليزر األميركية التي متلك »الشياطني احلمر« انها 
لن متانع في مناقشة عروض بيع النادي الواقع حتت 

ديون تبلغ نحو مليار دوالر أميركي.
وتغلب أرسنال االجنليزي على شتورم غراتس 
النمساوي 3-0 ضمن املعسكر التدريبي الذي يقيمه 

»املدفعجية« في النمسا.
وفي مباراة اخرى أقيمت في سويسرا، تعادل 
ليڤربول س���ابع ال���دوري االجنليزي مع نادي 

غراسهوبرز السويسري 0-0.

ترحيب »بوليڤاري« بمارادونا

وصل أس����طورة كرة القدم العاملي األرجنتيني 
دييغو مارادونا إل����ى ڤنزويال امس األول وكان في 
استقباله العشرات من املشجعني املتحمسني عندما 
وص����ل لزيارة الرئيس الڤنزويلي هوغو تش����اڤيز 
وكذلك حلضور سلس����لة من املناسبات التي تهدف 

الى تشجيع األنشطة الرياضية.
وقال مارادونا في تصريحات لوس����ائل االعالم 

الرس����مية إنه حريص على االجتم����اع مع صديقه 
تشاڤيز.

ولوح املش����جعون بأعالم ڤنزويال واألرجنتني 
في مطار س����يمون بوليڤار الدولي لدى استقبالهم 
مارادونا. وقالت وزارة الرياضة الڤنزويلية: النجم 
االرجنتيني سيسافر مع تشاڤيز حلضور تخريج 

الرياضيني في اجلامعة.

)أ.پ( النجم األرجنتيني دييغو مارادونا لدى وصوله مطار سيمون بوليڤار الڤنزويلي  

)أ.ف.پ( عمدة مدينة كاربا لينو البرتو ماركيز حامال فانيلة »بول« في مجمع األكواريوم  

فانيلة رقم »8« لألخطبوط »بول«
ن���ال املدرب ڤيس���نتي دل 
بوسكي املدير الفني للمنتخب 
االس���باني لكرة القدم املكافأة 
على فوزه م���ع الفريق بلقب 
كأس العال���م 2010 بجن���وب 
أفريقيا من خالل إقامة إحدى 
مباريات الفريق في التصفيات 
املؤهلة لنهائيات بطولة كأس 
األمم األوروبية القادمة )يورو 
2012( في مدينة س���االمانكا 

مسقط رأسه.
وأعلن االحتاد االس���باني 
للعب���ة ان مب���اراة املنتخب 
االسباني أمام نظيره الليتواني 
واملق���رر لها ي���وم الثامن من 
أكتوب���ر املقبل س���تقام على 
ستاد »ستاديو هيلمانتيكو« 

في ساالمانكا.
ويخوض املنتخب اإلسباني 
أولى مبارياته بعد الفوز بكأس 
العالم من خالل اللقاء الودي 
مع املنتخب املكس���يكي في 11 
أغس���طس. وبعدها سيواجه 
نظي���ره األرجنتيني وديا في 
الس���ابع من س���بتمبر املقبل 

مبدينة نيويورك األميركية.
إل���ى ذل���ك، أه���دى عمدة 
مدينة »كاربالينو« اإلسبانية 
كارلوس ماركيز فانيلة املنتخب 
اإلسباني ذات الرقم »8« العائدة 
إلى صاحب هدف »املاتادور« 
انييستا في  اندرياس  الغالي 
مرم���ى هولن���دا بنهائي كأس 
الفانيلة  العالم، وكتب عل���ى 
اسم االخطبوط األملاني املعجزة 
»بول« الذي تنبأ بفوز إسبانيا 

على هولندا في النهائي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات 
رسمية ارتفاع مبيعات التجزئة 
في بريطانيا في يونيو املاضي 
بدعم م���ن بطولة كأس العالم 
لكرة القدم بعد مبيعات قوية 
لبضائع الكترونية قادت زيادة 
شهرية أفضل من املتوقع بلغت 
0.7%. وقال مكتب اإلحصاءات 
الوطنية إن حجم املبيعات ارتفع 
1.3% على أساس سنوي وهو 
أيضا أكبر من املتوقع الذي بلغ 
1% بعد تعديل بالزيادة لقراءة 

مايو إلى 0.8% من %0.6.

»الماتادور« يواجه ليتوانيا في مسقط رأس دل بوسكي

»فيفا« يهدد بتعليق عضوية العراق

قطر تعتذر عن »رؤساء أميركا«

النجم الفرنسي فرانك ريبيري وقع
في براثن الفضيحة المدوية

ه���دد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بفرض 
عقوبات على العراق تتضمن تعليق عضويته في 
حال اس���تمرار التدخل احلكومي بشؤون االحتاد 
العراق���ي للعبة وتعطيل س���ير انعق���اد مؤمتره 

االنتخابي املقرر غدا في اربيل.
ونقل االحتاد العراقي عن بيان لفيفا ان »تقارير 
افادت بوقوع حادث دخول قوات مجهولة الى مقر 
االحت���اد العراقي في بغداد وعلي���ه يذكر االحتاد 
الدولي ان انتخابات االحتاد العراقي قائمة في الزمان 
واملكان احملددين في اربيل في 24 اجلاري وممثال 
االحتاد الدولي واآلس���يوي سيحضران ويراقبان 

سير االنتخابات«.

اعتذر االحتاد القطري لكرة القدم رسميا عن عدم 
املشاركة في بطولة االحتفال بيوم رؤساء الواليات 
املتحدة األميركية 2011 واملقررة في الفترة بني 12 و20 
فبراير املقبل في واليات بونتياك وميشيغن وداالس 
وتكساس. وذكر املوقع الرسمي لالحتاد القطري ان 
االعتذار جاء بس����بب استضافة قطر لنهائيات كأس 
أمم آسيا 2011 والتي يشارك فيها املنتخب االول والتي 
يعقبها اس����تئناف الدوري القطري بجانب مشاركة 
االندية القطرية في البطوالت اخلارجية حيث يلعب 
الغرافة والريان في مسابقة دوري ابطال آسيا والعربي 

واخلريطيات في دوري ابطال اخلليج.

راتب مايكون السنوي
يغضب إدارة »الملكي«

يبدو أن صفقة انتقال الظهير األمين إلنتر ميالن االيطالي 
والدولي البرازيلي مايكون دوغالس إلى ريال مدريد االسباني 
في طريقها للفشل ما لم تتخذ كل األطراف خطوات إيجابية 

نحو إجناحها.
 وتركز احلديث على خالف بني إدارة إنتر والريال حول 
قيمة الصفقة، فاألول يطلب 30 مليون يورو والثاني يعرض 
28 مليونا بحسب صحيفة »آس« و22 مليونا بحسب صحيفة 

»املاركا«.
لكن اليوم هناك جديد، ليس بش���أن قيمة الصفقة وإمنا 
بش���أن خالف عميق على راتب مايكون الس���نوي، فوكيل 
أعمال الالعب طلب من إدارة الريال 7 ماليني يورو صافية 
دون الضرائب، في حني أنه يحصل في الوقت احلالي على 
ما يزيد قليال على ال� 3 ماليني يورو في »نيراتزوري«، األمر 
الذي أثار غضب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الريال 

بحسب ما ذكرته صحيفة »آس« املدريدية.
وأثار هذا الطلب غضب إدارة الريال أيضا معتبرة أن مطالبة 
مايكون بالتساوي مع جنوم الفريق أمر غير منطقي، وأنه 
البد أن يقدر أن عمره 29 س���نة، ورغم ذلك فالعقد املقدم له 
من الريال مدته 4 سنوات كاملة أي سيؤمن مستقبله، لكن 
وكيل أعماله أنتونيو كالييندو رد قائال في تصريحات على 
شبكة سكاي س���بورتس »العروض ليست نادرة ملايكون، 
فهناك مانشستر سيتي مثال، ومايكون سيستمر في اإلنتر 

إن لم يحدث تغير واضح«.

اعتبر الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ األملاني 
كارل هاينتس رومينيغه ان قضية فرانك ريبيري ذات 
دوافع سياسية، وعبر عن قلقه من االتهام املوجه لالعب 
وسط الفريق الباڤاري لقيامه بعالقة جنسية مع فتاة 
قاصرة، وذلك ف���ي حديث مع صحيفة »بيلد« األملانية 
امس. وق���ال رومينيغه: »أعتقد انها قضية ذات دوافع 
سياسية عززها األداء السيئ لفرنسا في كأس العالم« 

في جنوب أفريقيا.
وأضاف الرج���ل القوي في نادي باي���رن ميونيخ: 
»يحاول���ون جعل ريبيري كبش فداء. نش���عر بالقلق 

لنتائج التحقيق«.
من جهتها، فتحت النيابة العامة األملانية حتقيقا اوليا 
في التهمة املوجهة الى ريبيري. وقالت املتحدثة باسم 
املدعني العامني بربرا ستوكينغر: »اننا نبحث فيما اذا 

كنا سنفتح حتقيقا رسميا«.
ولم ينكر ريبيري الذي يلعب مع بايرن ميونيخ بطل 
الدوري والكأس في أملانيا، على االطالق انه دفع أمواال 
مقابل احلصول على خدمات جنسية من الزاهية دهار 
التي تبلغ 18 عاما حاليا، لكن محاميته قالت للصحافيني 
ان موكلها لم يك���ن يعلم بتاتا ان الفتاة قاصرة عندما 
م���ارس اجلنس معها عام 2008، كما أكدت األخيرة هذا 

األمر ايضا.
وقالت دهار ان ريبيري طلب منها السفر من باريس 
الى ميونيخ ومارسا اجلنس في احد الفنادق الفخمة 
في املدينة في اليوم الذي احتفل فيه الالعب مبيالده 
السادس والعش���رين في ابريل 2009، وهو اعترف 
انه دفع ثمن تذكرة س���فرها ال���ى ميونيخ والغرفة 

في الفندق.
وكان ريبي���ري )27 عاما( خض���ع الثالثاء املاضي 
للتحقيق ملدة سبع ساعات مع زميله في املنتخب كرمي 
بنزمية من قبل قاض في باريس بتهمة »ممارسة اجلنس 

مع عاهرة قاصرة« وأطلق سراحهما.
ويحقق القضاء الفرنسي في وقائع متعلقة بشبكة 
دعارة مشبوهة في »زمان كافيه« احد النوادي الليلية 
على جادة »ش���انزيليزيه« الشهيرة في باريس والتي 
يتردد عليها بعض العبي املنتخب الفرنس���ي. كما ان 
شقيق زوجة ريبيري خضع بدوره للتحقيق في اطار 

القضية ذاتها.

وشددت ستوكينغر بان االدعاء األملاني سينتظر نتيجة 
التحقيق الفرنسي النه ال ميكن محاكمة ريبيري مرتني 
في القضية ذاتها، علما بان محامية األخير صوفي بوتاي 
اعتبرت انه ليس هناك اي دليل فعلي في هذا امللف وان 
الشيء الوحيد اجلديد منذ جلسة االستماع اليه من قبل 
رجال الشرطة في الربيع املاضي هو ان ريبيري انهى 

كأس العالم لكرة القدم حيث ظهر مبستوى مخيب.
ولم تعط أي إش���ارة من مصدر قضائي بخصوص 
تصريحات الدولي الفرنسي خالل الساعات السبع التي 
قضاه���ا رهن االعتقال لدى الش���رطة في مقر مكافحة 

الدعارة.
وكانت الشرطة طلبت في أبريل املاضي من مهاجم 
ريال مدريد االس���باني بنزمية ان يدلي بشهادته حول 
الفضيحة، ليصبح ثالث العب فرنسي يزج اسمه في هذه 

القضية بعد ريبيري ومهاجم ليون سيدني غوفو.

دهار اعترفت
من جهتها، قالت دهار للمحققني انها مارست اجلنس 
مع بنزمية )22 عاما( عام 2008 حني كانت في السادسة 
عش���رة من عمرها. وفي فرنسا يعتبر الشخص الذي 
لم يتجاوز 18 عاما قاصرا، وممارس���ة اجلنس مع فتاة 
هوى ال يتجاوز عمرها 18 عاما يعرض الشخص للسجن 
حت���ى ثالثة اعوام، اضافة ال���ى دفعه غرامة قدرها 45 

الف يورو.
وذكرت فتاة الهوى انها مارست اجلنس مع ريبيري 
عام 2009 حني كانت تبلغ 17 عاما، لكنها قالت لألخير 

انها جتاوزت 18 عاما.
وذكر مصدر قضائي آنذاك ان ريبيري اعترف امام 
الش���رطة بانه أقام عالقة جنسية مع هذه الفتاة ودفع 
له���ا أمواال من اجل ان تزوره ف���ي أملانيا، لكنه نفى ان 
يكون دفع هذه االم���وال مقابل حصوله على اخلدمات 

اجلنسية.
ويعتبر سن املوافقة في فرنسا 15 عاما وفي أملانيا 
16 عاما في حال كانت العالقة بني ش���خصيني عاديني، 
لكن في حال البغاء فيجب ان يتجاوز الشخص املعني 
18 عاما واال يعتبر قاصرا. وتصل العقوبة القصوى في 
فرنسا في قضية ممارس���ة البغاء مع قاصر الى ثالثة 

اعوام، فيما تصل الى خمسة اعوام في أملانيا.


