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األسطورة األرجنتينية دييغو مارادونا يحتضن الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز            )رويترز(

وفد »فيفا« لدى تفقده ستاد كأس العالم في سيئول أمس               )أ.ف.پ(

جو كول يتابع مباراة فريقه اجلديد ليڤربول مع غراسهوبر السويسري الودية )أ.ف.پ(

الفرنسي فرانك ريبيري يحظى بمساندة كبيرة 
من قبل إدارة بايرن ميونيخ

مارادونا يؤيد تشاڤيز »حتى الموت«

»فيفا« يبرئ أستراليا من تهمة رشوة مندوبيها

كول: اخترت ليڤربول ألنه أكبر ناٍد في إنجلترا
أنهى العب تشلسي الس���ابق والدولي االجنليزي جو كول 
اإلجراءات الش���كلية لعقده مع ليڤرب���ول، والذي ميتد ملدة 4 
س���نوات مع ليڤربول، حيث سيتقاضى الالعب أجرا يصل الى 

90 ألف جنيه إسترليني في األسبوع.
وأكد كول أن���ه لم يتردد مرة واحدة في هذه اخلطوة قائال: 
»عندما علمت أن ليڤربول كان أحد املهتمني بي، لم أفكر كثيرا 
ف���ي املوافقة فهو أكبر ناد في البالد. اعرف انني اتخذت القرار 
الصحي���ح، وأنا أتطلع إلى هذا التح���دي، لقد لعبت في لندن، 
وكان ميكنني أن أستمر في تشلسي ألن املشجعني ارتبطوا بي 
كثيرا وفزت بألقاب كثيرة مع تشلسي، ولكني أردت أن أحتدى 

نفسي من خالل االنضمام إلى ليڤربول«.
وأكد كول )28 عام���ا( أنه ال يبحث عن املال بقدر ما يبحث 
عن املكان واسم املكان الذي يلعب له، مضيفا: »إنني أبحث عن 
املكان فقط وليس املال، انني في ناد كبير وله تاريخ واسم كبير 
وأريد أن أخوض تلك التجربة. سأقدم كل ما لدي في كل مباراة 
ملساعدة النادي لكي يحقق النجاح ووضع بعض الكؤوس في 
خزينة النادي، أريد أن ألعب وأركض وأكافح من أجل ليڤربول 
ومن أجل الالعبني واملشجعني، وهذا ما سأفعله، أعرف الالعبني 

هنا وأعلم أنني مطالب بتحقيق البطوالت لهذا النادي«.
جدير بالذكر أن توتنهام كان على وش���ك التوقيع مع كول 
حسب ما ذكره مديره الفني هاري ريدناب أمس في تصريحات 
للصحافة اإلجنليزية من أن كول أبلغه بأنه سينضم إلى توتنهام 

الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا املوسم القادم.

ليڤربول يريد هونتالر

من جهة أخرى، يس���عى مدرب ليڤرب���ول االجنليزي روي 
هودجسون الى ضم مهاجم ميالن االيطالي والدولي الهولندي 
كالس يان هونتالر إلى صفوفه، لكن النادي اإلجنليزي ال يبدو 
مس���تعدا لدفع ما طلبه ميالن للتخلي عن الالعب، حيث ادعت 
صحيفة »ذا صن« أن ليڤربول سيقوم باستعارة هونتالر عوضا 

عن دفع مبلغ يصل الى 14 مليون جنيه استرليني لشرائه.
ومع قلة املوارد املالية في »أنفيلد«، إضافة إلى رغبة هودجسون 
في جتربة هونتالر بش���كل مؤقت، سيكون على ليڤربول فقط 
جلبه لعام واحد ودفع راتب سنوي قدره مليونا جنيه استرليني 
لالعب، وفي حال تألقه سيقوم الريدز بشرائه في العام القادم 

آملني في حتسن أوضاعهم املالية.
يذكر أن هونتالر صاحب ال���� 26 عاما لم يتمكن من فرض 

نفسه على التشكيل األساسي مليالن في املوسم املاضي، وهو ما 
قاده للبحث عن الرحيل.

وأكد املدير التنفيذي للميالن أدريانو غالياني في وقت سابق 
أن الالعب السابق لريال مدريد قد يرحل إلى الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.

إلى  الش���هادات  ولدى تسليم 
الط���الب، دعا تش���اڤيز جنم 
األرجنتني السابق إلى إلقاء كلمة 
أمام احلضور، استهلها األخير 
باإلعراب عن ش���كره »جلعلنا 

نعيش هذه األمسية الرائعة«.
وقال »رأيتكم تستقبلوني 
بوجوه سعيدة، بعد كأس للعالم 

لم أمتكن من الفوز به«.
وقال مارادونا إنه قد ينتقل 

في املستقبل إلى تدريب منتخب 
ك���روي آخ���ر، لكنه س���يبقى 
حريصا على صداقته بالزعيم 
الكوبي فيدل كاسترو وبالرئيس 

تشاڤيز.

أعرب املدير الفني للمنتخب 
األرجنتيني لكرة القدم دييغو 
مارادونا عن إعجابه بالرئيس 
الڤنزويلي هوغو تشاڤيز وقال 
سأدعمه »حتى املوت«، خالل 
حدث شهد إعالن الرئيس قطع 

عالقات بالده مع كولومبيا.
ورافق مارادونا تش���اڤيز 
في تسليم الش���هادات ل� 326 
من خريجي جامعة »س���ور« 
ألقى كلمة  الرياضية، حي���ث 

قصيرة على الطالب.
وقال أسطورة كرة القدم »إنه 
لشرف كبير أن أكون إلى جوار 
الرئيس ألن���ه يكافح من أجل 
الناس، يكافح من أجل بالده، 
يكافح من أجل مثله وأنا معه 
حتى املوت، أستمع إليه دوما 
وهو يدافع عن مواقفه ويبدو 

لي ذلك رائعا«.
وزار مارادونا مقر احلكومة 
الڤنزويلية قبل أن يرافق تشاڤيز 
إلى جامعة الرياضة وقبل سفره 

اجتمع لدقائق مع الرئيس.
وهنأ تشاڤيز مارادونا على 
العروض التي قدمتها األرجنتني 
مؤخ���را في موندي���ال جنوب 
أفريقيا، مش���يرا إلى أنها تعد 
»جناحا كبي���را«، وهو ما رد 
عليه مارادون���ا باإلعراب عن 

امتنانه.
وقال الرئيس »كانت عروضا 
رائع���ة، عش���نا كل ثانية، كل 
لعبة. أعترف أنني كنت أشجع 
األرجنتني والبرازيل، قلبي كان 
معهما وبعد ذلك مع أوروغواي«. 

اعلن مس���ؤولون في االحتاد 
االس���ترالي لكرة القدم أمس ان 
االحتاد الدولي »فيفا« برأ استراليا 
من تهمة الرشوة في ملف ترشحها 

الستضافة مونديال 2022.
واكد االحتاد االسترالي ان فيفا 
لم يجد اي دليل او مؤشرات من اجل 
فتح حتقيق مبا نشرته صحيفة 
»ايج« التي ذكرت ان االستراليني 
قدموا هدايا الى مندوبي االحتاد 
الدولي وهي عبارة عن مجوهرات 

وتذاكر سفر مجانية.
 وقال االحتاد االس���ترالي في 
بيان اصدره: »راسل فيفا االحتاد 

االس���ترالي وقال له انه ال يوجد 
هناك اي اسس لفتح حتقيق، وان 

القضية قد اقفلت«.
وس���يصل وفد من مفتش���ي 
االحت���اد الدولي الى اس���تراليا 
االسبوع املقبل من اجل اعادة درس 
ملف ترشح هذا البلد الستضافة 
النهائيات في جولة استكشافية 
تدوم ش���هرين على املرش���حني 
التسعة الحتضان مونديالي 2018 

و2022.
ويتولى هذا الوفد مهمة التقييم 
الفني مللفات الترشيح وهو سيقوم 
بزيارة اليابان وكوريا اجلنوبية 

وهولندا � بلجيكا )ملف مشترك( 
وروس���يا واجنلترا، واسبانيا � 
البرتغال )ملف مشترك( والواليات 

املتحدة وقطر.
ويتأل���ف وفد االحتاد الدولي 
من ستة مندوبني برئاسة رئيس 
االحتاد التشيلي لكرة القدم هارولد 

ماين � نيكولز.
ووصل وف���د االحتاد الدولي 
امس االول الى كوريا اجلنوبية ثم 
يزور استراليا وهولندا � بلجيكا 
 � وروس���يا واجنلترا واسبانيا 
البرتغال والواليات املتحدة قبل 

ان يختتم جولته في قطر.

خرج الدولي الفرنسي والعب نادي بايرن ميونيخ األملاني 
فرانك ريبيري عن صمته وحتدث عن أزمته الشائكة واالتهامات 

املوجهة اليه مبمارسة اجلنس مع فتاة »قاصر«.
وقال ريبيري لصحيفة »بيلد« الصادرة أمس »في حياة 
اإلنس���ان حلظات عصيبة وأنا أعي���ش حاليا هذه اللحظة 
ويج���ب أن أجتاوز نقطة االنحدار وهو أمر ليس بالس���هل 

على أي حال«.
واعت���رف ريبيري بأنه لم يتمكن من مواجهة الضغوط 
الواقعة عليه من خالل س���يل األخبار حول سلوكه كالعب 
مشهور تنتظر منه اجلماهير الكثير وأكد أنه ال يخشى على 
مستقبله سواء مع ناديه أو منتخب فرنسا على الرغم من 

أنه قد يواجه عقوبة السجن ملدة 3 سنوات.
وأعرب ريبيري عن ثقته في قدرته على اس���تعادة ثقة 
اجلماهير في���ه مرة أخرى من خ���الل البراعة في املراوغة 

وإضافة املتعة وإحراز األهداف.
وتوجه ريبيري لزوجته بالشكر ملساعدتها له في محنته 
وأعرب عن تقديره أيضا إلدارة ناديه التي تقف وراءه ولم 
تتخل عنه ووفرت له جميع اإلمكانات ومنها العالج خالل 
فترات العطالت. وأكد ريبيري صعوبة التركيز حاليا على كرة 
القدم وأعرب عن أمله في انتهاء النقاش قريبا حول حياته 

الش���خصية وإصاباته املتكررة للعودة مرة أخرى ملستواه 
املعهود واملشاركة مع ناديه في مباريات الدوري.

وعبر نادي بايرن بطل الدوري األملاني )بوندسليغا( عن 
مساندته لريبيري بعد اكتشاف هذه الفضيحة بتمديد عقد 

الالعب في مايو املاضي حتى عام 2015.
ومازال نادي بايرن على مساندته لالعبه ريبيري حتى 
اآلن، ومن املقرر عودة ريبيري )27 عاما( إلى ميونيخ غدا 
الس���تئناف برنامجه التأهيلي بداي���ة من اليوم التالي بعد 

العملية اجلراحية التي أجراها مؤخرا أعلى الفخذ.
وقال كريستيان نيرلنجر مدير الكرة بنادي بايرن ميونيخ 
في معسكر الفريق التدريبي املقام حاليا في آركو بإيطاليا 
»أمتنى عودته )ريبيري( لتدريبات الفريق بأس���رع وقت 

ممكن وأن تنتهي هذه القضية املؤملة بشكل عاجل«.
واحتجزت الشرطة الفرنسية الثالثاء املاضي الالعبني، 
ريبيري وزميله كرمي بنزمية للتحقيق معهما بشأن عالقتهما 
بالعاهرة الفرنسية وبعد سبع ساعات من استجوابهما أمام 

مسؤولي الشرطة، عرض الالعبان على قاضي التحقيق.
واس���تجوب احملققون الالعبني بشأن ما ذكرته العاهرة 
للشرطة حول ممارسة ريبيري وبنزمية اجلنس معها مقابل 

املال عندما كانت »قاصرا«.

موراتي: ننتظر العروض بشأن بالوتيلي
 اعترف ماسيمو موراتي رئيس انتر ميالن، بطل الدوري االيطالي 
ومس����ابقة دوري أبطال أوروبا، أم����س بأنه دخل في مفاوضات مع 
مانشستر سيتي االجنليزي الساعي للحصول على خدمات املهاجم 

الشاب ماريو بالوتيلي.  
وقال موراتي في حديث مع »سكاي سبورتس« االيطالية انه لم 
يتخذ قراره بشأن ما سيفعله باملهاجم الشاب املثير للجدل بسبب 
تصرفاته املتعجرفة، في وقت ذكرت بعض التقارير ان مانشستر 
س����يتي الذي يش����رف عليه مدرب انتر الس����ابق االيطالي روبرتو 

مانشيني، عرض مبلغ 35 مليون يورو على »نيراتزوري«.
 واضاف موراتي »نحن بانتظار العروض التي سنحصل عليها، 
وكيف سيكون تصرف الالعب وهو األمر الذي سيلعب دورا في هذه 
املسألة. نحن ننتظر، نفكر، نتعامل مع العرض لكننا لم نتخذ أي 
قرار نهائي«.  وكان مانش����يني أعلن سابقا ان انتر ميالن يبالغ في 
مطالبه املالية مقابل التخلي عن العب لم يفرض نفس����ه حتى اآلن 
كإحدى الركائز األساسية في الفريق رغم ظهوره الى الساحة منذ 3 
أعوام. وكانت صحيفة »غازيتا ديلو سبورت« االيطالية ذكرت مؤخرا 

ان مان يونايتد يسعى ايضا للتعاقد مع املهاجم الغاني األصل.

 هنري يسجل في مباراته األولى مع ريد بولز
 حقق املهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري بداية 
جيدة مع فريقه اجلديد نيويورك ريد بولز االميركي بعد ان 
وجد طريقه الى الش���باك في مباراته األولى معه لكن األخير 

خسرها أمام توتنهام االجنليزي 1-2 في نيويورك. 
 ووض���ع هنري فريقه اجلديد ف���ي املقدمة في الدقيقة 24 
بعد متري���رة عرضية من زميله االس���توني جويل ليندبير، 
لكن االيرلندي روبي كني عادل في الدقيقة 62 للفريق اللندني 
مس���تفيدا من خطأ احلارس غريغ س���اتون، قبل ان يخطف 
الويلزي غاريث بايل هدف الفوز لفريق املدرب هاري ريدناب 

في الدقيقة 72.

عالميةمتفرقات

 أعلن االحتاد االوروبي لكرة القدم انه منع مايوركا االس���باني من املشاركة في 
مسابقة الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« هذا املوسم بسبب أزمته املالية.

 واش���ار االحتاد األوروبي الى انه لن يس���مح ملايوركا الذي احتل املركز السابع 
في الدوري احمللي املوسم املاضي، باملشاركة األوروبية بسبب وضعه املالي السيئ 
لدرجة انه لن يتمكن من تطبيق اي من الشروط املطلوبة.  وتتراوح ديون مايوركا 
الذي سيشرف عليه هذا املوسم الدمناركي مايكل الودروب، بني 50 و60 مليون يورو 

وهو ميلك 3 أيام من اجل استئناف قرار االحتاد األوروبي من عدمه.

أعرب االحتاد البوليڤي لكرة القدم عن خشيته من مغبة تدخل احلكومة 
في األزمة التي أدت إلى إضراب القائمني على اللعبة في إقليمي كوتشابامبا 
والباز عن الطعام. وحذر كارلوس تشاڤيز رئيس االحتاد من »تدخل حكومي 
قد يعزل الكرة البوليڤية ألن فيفا )االحتاد الدولي لكرة القدم( س����يعاقب 
احتادنا«.  وحذر رميبا، أحد العبي املنتخب البوليڤي الذي شارك في مونديال 
1994 بالواليات املتحدة، من أن احلكومة تدرس إمكانية التدخل إلعادة تنظيم 

االحتاد والتخطيط ملشاركة بوليڤيا في البطوالت الدولية.

مايوركا خارج »يوروبا ليغ« تخوف بوليڤي من اإليقاف الدولي

 سيفتقد تشلسي بطل الدوري االجنليزي لكرة 
القدم خدمات مدافعه البرازيلي اليكس ملدة شهر 

بعد تعرضه الصابة في فخذه.
 وكشف مدرب تشلسي االيطالي كارلو انشيلوتي 
ان اليكس اصيب خالل التمارين لينضم الى زميله 
احلارس التشيكي بيتر تشيك الذي سيغيب ملدة 

شهر.
 رف����ض املدرب الس����ويدي الرس الغرباك 
مواصلة مشواره مع املنتخب النيجيري لكرة 
القدم، حس����ب ما اعلن االحت����اد احمللي للعبة 
أمس، وذكر رئي����س االحتاد النيجيري امينو 
مايغ����اري بان الغرباك قال له انه ال يرغب في 
مواصلة مهامه مع املنتخب رغم العرض الذي 
قدم له بتمديد عقده الذي انتهى بعد مونديال 
جنوب افريقيا الشهر اجلاري، ملدة اربعة اعوام 
ويبدو ان سامس����ون سياسيا سيحل بدال من 

املدرب السويدي.
 وكشف مايغاري ان الغرباك قال له ان عائلته 
لعبت دورا اساسيا في اتخاذه قرار عدم متديد 

العقد الذي كان لفترة خمسة اشهر فقط.
 قال نادي ويغان االجنليزي انه أكمل اجراءات 
تعاقده مع انطولني الكاراز مدافع منتخب پاراغواي 

بعد حصول الالعب على تصريح للعمل.
 وتألق الكاراز مع پاراغ��واي في كأس العالم 
بجنوب افريقيا هذا العام قبل ان يخسر منتخب 
ب��الده في دور الثمانية امام اس��بانيا التي فازت 

باللقب في النهاية.
 وق��ال روبرتو مارتينيز مدرب ويغان مبوقع 
النادي على االنترنت بعد توقيع الكاراز عقدا ملدة 
ثالث سنوات »نستطيع أخيرا تأكيد وصول املدافع 
الذي أشعر انه كان واحدا من األفضل في مركزه 

بكأس العالم في جنوب افريقيا هذا العام وهذه دفعة 
قوية للنادي ونحن سعداء للترحيب به معنا«.

 أعلن نادي ب����اوك الذي ينافس في دوري 
الدرجة األولى اليوناني لكرة القدم انهاء ارتباطه 
باملدرب االيطالي ماريو بيريتا بعد استمراره 

23 يوما فقط في منصبه.
وتولى بيريتا )50 عاما( مسؤولية تدريب 
النادي اليوناني بعد رحيل فرناندو سانتوس 
لتدري����ب املنتخب اليونان����ي لكن عهد املدرب 
االيطال����ي انتهى س����ريعا مع النادي بس����بب 
النتائج الضعيفة في فترة االعداد قبل املوسم 

اجلديد.
 أعلنت الش��رطة األملانية امس االول أن ثالثة 
أشخاص أصيبوا فيما مت القاء القبض على سبعة 
آخرين بسبب أعمال شغب بني اجلماهير قبل لقاء 
فريقي غلطة سراي وفنربخشة التركيني في مباراة 

ودية بأملانيا استعدادا للموسم املقبل.
وقال املسؤولون إن املصابني يعانون من حروق 
بعدما ألقي��ت عليهم مفرقعات نارية في مدرجات 
ستاد مونش��نغالدباخ األربعاء املاضي. وتسببت 
تلك األحداث في توقف املباراة ملدة عش��ر دقائق 

قبل أن تنتهي بفوز فنربخشة 0-1. 
وذكرت الش��رطة أن حوالي 34 ألف مش��جع 
حض��روا املباراة بني الفريق��ني التركيني وهو ما 
يزيد بكثير على ما كان يتوقعه غلطة سراي املنظم 

للمباراة وهو 25 الف مشجع.
 يعتزم جنم التنس االسباني رافاييل نادال 
املصنف األول على العالم املشاركة للمرة األولى 
في بطولة تايلند املفتوحة للتنس، التي انسحب 
من املش����اركة بها مرتني خالل األعوام الثالثة 

املاضية.

أعرب عن قدرته على استعادة ثقة الجماهير في حال تخطى األزمة

ريبيري: يجب أن أتجاوز نقطة االنحدار
وال أخشى على مستقبلي

رجال الدين يمنعون بيع قمصان مان يونايتد
 في ماليزيا بسبب »شعار الشيطان«

قالت تقارير صحافية بريطانية أن رجال الدين املسلمني في ماليزيا 
طلبوا من عامة الن����اس عدم ارتداء قمصان مان يونايتد االجنليزي، 

ألنها حتمل شارة »الشيطان«.
ورغم الش����عبية الكبيرة ملان يونايتد وبقية أندية الدوري املمتاز 
االجنليزي في بلدان جنوب شرقي آسيا، إال أن رجال الدين احملافظني 

في ماليزيا قالوا إن القمصان »غير إسالمية«.
يذكر أنه مت أيضا منع قمصان لفرق عدة مبا فيها البرازيل والبرتغال 
وصربيا والنرويج وبرش����لونة التي حتمل جميعها ايقونة الصليب 

في شعار الفريق.
وادعت صحيفة »ذي صن« البريطانية أن نوح غادوت، وهو رجل 
دين بارز في والية جوهور اجلنوبية، قال: »هذا أمر خطير جدا، كمسلمني 

ال ينبغي لنا عبادة رموز الديانات األخرى أو الشياطني«.
وأضاف نوح، الذي يعمل مستش����ارا في مجلس جوهور الديني: 
»ستقوض امياننا باإلسالم وليس هناك أي سبب ملاذا ينبغي علينا، 
نحن كمس����لمني، ارتداء مثل هذا النوع من القمصان، إما لألس����باب 
الرياضي����ة أو لألزياء. وحتى لو كان القمي����ص هو هدية، فيجب أن 
نرفض����ه. بل ما هو أكثر إثما عندما يدرك الناس أن ارتداء هذا النوع 

من القمصان خطأ، ولكن مازالوا يشترونها الرتدائها«.
وقال نوح: »إنه ال توجد فتوى أو مرسوم ديني ضد القمصان، ألنه 
ليس����ت هناك حاجة إلى ذلك، خصوصا عندما يعلم املسلم أن اخلطأ 

واضح من ارتداء مثل هذه املالبس«.
وأض����اف: »ينبغي على هؤالء املس����لمني أن يتوبوا. يتوبوا على 
الفور«. وتضيف الصحيفة ان رجل دين بارز آخر، وهو هروس����اني 
زكريا من والية بيراك الشمالية اتفق على أنه ينبغي جتنب الشياطني 

وليس االحتفال بها.
وقال: »نعم، بالطبع نحن في اإلسالم ال نسمح للناس بارتداء مثل 
هذا النوع من املالبس. الشياطني هم أعداؤنا، ملاذا تضع صورهم على 

القمصان وترتديها، انك فقط تعزز الشيطان«.
وتعتبر ماليزيا عموما بلدا إس����الميا معت����دال، ولكن رجال الدين 
احملافظني سبق أن أصدروا مراسيم مثيرة للجدل في املاضي، مبا في 
ذلك فرض حظر على ممارسة رياضة اليوغا، التي مت انتقادها بسبب 

شمولها على عناصر دينية هندوسية.


