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 أكد نادي ليڤربول س���ابع الدوري االجنليزي لكرة القدم تعاقده مع 36
العب الوسط املدافع الدمناركي كريستيان بولسن من يوڤنتوس االيطالي 

مقابل 5.475 ماليني يورو.
وجاء في بيان أذاعه نادي السيدة العجوز »يستطيع نادي يوڤنتوس 
ان يؤكد امتامه صفقة انتقال بولس���ن الى ليڤربول مقابل 5.475 ماليني 
يورو تدفع على مرحلتني«. وأضاف البيان »قد يضاف مبلغ 1.2 مليون 

يورو في حال حقق بولسن اجنازات مع ليڤربول خالل فترة العقد«.

قرر النجم البرازيلي ريفالدو صاحب أفضل قدم يس���رى في 
العالم خالل السنوات ال� 15 األخيرة ترك ناديه األوزبكي بونيودكور 

طشقند بعد موسمني قضاهما مع الفريق.
وقالت إذاعة »كادينا سيرا« اإلسبانية ان العقد املقدم من ريال 
مايوركا قيمته ضعيفة جدا ومطال���ب ريفالدو املالية عبارة عن 
مليوني يورو كراتب س���نوي وهذا ما ال يستطيع حتقيقه فريق 

اجلزيرة الشهيرة بسبب أزماته املالية الطاحنة.

بولسن إلى »الريدز« رسميًاريفالدو يتلقى عرضًا من مايوركا

بالتر: الكرة اآلسيوية ارتقت بفضل بن همام
رئيس االتحاد االسيوي يدعم التكنولوجيا واعتماد حكمين اضافيين

اش����اد رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
السويسري جوزيف بالتر باملستوى الذي ظهر به 
احلكام واملنتخبات اآلسيوية خالل مونديال جنوب 
افريقيا 2010، مشيرا الى التطور الهائل للكرة اآلسيوية 

منذ تسلم القطري محمد بن همام سدة الرئاسة.
وقال بالتر في مؤمتر صحافي عقده على هامش 
دورة األلعاب األوملبية للشباب التي تقام في سنغافورة 
»أود تهنئة جميع املنتخبات اآلسيوية وكذلك احلكام 
اآلسيويني على مستواهم في نهائيات كأس العالم في 

جنوب أفريقيا، لقد ظهروا في اعلى املستويات«.
وكانت اليابان وكوري����ا اجلنوبية بلغتا الدور 
الثاني في النهائيات للمرة االولى خارج قواعدهما، 
في حني خرجت اس����تراليا من ال����دور االول بفارق 

االهداف عن غانا. 
في املقابل، تألق التحكيم اآلسيوي في النهائيات 
ايضا وحتديدا عبر االوزبكي رافشان ارماتوف الذي 
عادل الرقم القياسي في عدد املباريات خالل نسخة 

واحدة بقيادته خمس مباريات. 
وأعرب بالتر عن تأييده شعار االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم الذي يحمل عنوان »املستقبل هو آسيا«، 
وقال موضحا »هناك ش����يء ما قد تغير منذ تولي 
محمد بن همام الرئاسة، وبات االحتاد اآلسيوي أكبر 
االحتادات القارية في العالم، ليس فقط من ناحية عدد 

السكان لكن ايضا من الناحيتني الكروية واالقتصادية«. 
وأضاف »من الناحية اإلدارية والتنظيمية فإن االحتاد 
اآلسيوي ميتاز باالحتراف، سواء من خالل مشروع 
الرؤية اآلسيوية ودوري أبطال آسيا وبرامج تطوير 
احلكام، واالحتاد يقوم بعمل جيد، ما يحتاجه االحتاد 
اآلسيوي هو احملافظة والبناء على املقومات الكبيرة 
املتاح����ة، وهذا األمر ينطب����ق ايضا على االحتادات 
الوطنية«. وكشف بالتر »ما حتقق جاء نتيجة العمل 
الشاق الذي بذله صديقي محمد بن همام، حيث قام 
بجه����ود كبيرة لالرتقاء بكرة القدم اآلس����يوية إلى 
مستويات جديدة، وساهم بشكل كبير في التطور 
الس����ريع لكرة القدم اآلسيوية، ال ميكن إال أن أتفق 
على ان املس����تقبل هو آس����يا«. ولم يتفق بالتر مع 
اآلراء التي تتحدث عن أن ترشيح الصني الستضافة 
نهائيات كأس العالم 2026 قد يهدد ملفات ترشيح 

الدول اآلسيوية الستضافة النهائيات عام 2022.
وأوضح في هذا املجال »قرار فيفا حول تنظيم كأس 
العالم 2018 و2022 سيتم اتخاذه في شهر ديسمبر من 
العام احلالي، وفرصة كل ملف متساوية مع امللفات 

األخرى، وأنا أمتنى التوفيق للجميع«.
من جهته، دعم بن همام استخدام التكنولوجيا 
ملراقبة خط املرمى واعتماد حكام مساعدين اضافيني 

في املباريات.

)أ.ف.پ( جوزيف بالتر خالل احدى أنشطة دورة األلعاب األوملبية للشباب في سنغافورة  

مان يونايتد يضم بيبي

8 آالف رياضي
في »عربية الدوحة«

أكمل مان يونايتد الذي ينافس 
املمتاز االجنليزي لكرة  بالدوري 
القدم صفقة انتقال املهاجم بيبي 
من فري����ق ڤيتوري����ا غيماريش 

البرتغالي.
وقال يونايت����د مبوقعه على 
االنترنت ان بيبي البالغ من العمر 
20 عاما وافق على البنود الشخصية 
لعقده وسيخضع للفحص الطبي 
خالل االيام املقبل����ة. ويعد بيبي 
واحدا من أفضل املواهب الش����ابة 
في البرتغال وسينضم إلى مواطنه 
ناني في يونايتد. ويس����تهل مان 
يونايتد مشواره بالدوري املمتاز 
امام نيوكاسل يوم االثنني املقبل.

أعلن خالد حمد املهندي املدير 
التنفيذي لدورة األلعاب العربية 
ال� 12 املقررة في الدوحة ان حفل 
افتت����اح الدورة س����يكون يوم 11 
نوفمبر 2011. وكش����ف ان احلفل 
سيكون مرتبطا بالثقافة والتراث 
العربي، مشيرا الى انه مت توجيه 
الدعوات حلضور احلفل إلى عدد 
من رؤساء الدول ورؤساء اللجان 
األوملبية ورئيس اللجنة األوملبية 
الدولية ورئي����س االحتاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا«.
كما اعلن املهندي تأكيد 15 دولة 
عربية على املش����اركة في الدورة 
حتى اآلن، واكد ان اللجنة املنظمة 
للدورة برئاسة الشيخ سعود بن 
عبدالرحمن آل ثاني أمني عام اللجنة 
االوملبية ورئيس اللجنة املنظمة 
تسعى الى إزالة جميع العقبات التي 
تعترض بعض الدول وحتول دون 
مشاركتهم، وبهذه اخلطوة نتوقع 

مشاركة كاملة قوامها 22 دولة.

بايرن يطالب االتحاد الهولندي بدفع رواتب روبن
طالب نادي باي����رن ميونيخ األملاني 
لك����رة الق����دم االحتاد الهولن����دي للعبة 
بدفع راتب جنمه الهولندي آريني روبن 
خالل الفترة التي يعاني فيها الالعب من 
اإلصابة التي تعرض لها خالل مشاركته 
مع املنتخب الهولندي في نهائيات كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا. وقال كارل 
هاينز رومينيغه نائب رئيس النادي »نريد 
من االحتاد الهولندي أن يسدد راتب الالعب 
روبن خالل فترة إصابته«. وشعر مسؤولو 
بايرن بالغضب لعودة روبن إلى صفوف 
الفريق وهو يعاني من اإلصابة التي تعرض 
لها في املونديال الذي خاض فيه املباراة 
النهائية مع فريقه أمام املنتخب االسباني. 
ومن املنتظر أن يغيب روبن )26 عاما( عن 
صفوف الفريق ملدة شهرين بينما ينص 
عقد الالعب مع النادي على أن يتقاضى 
راتب����ه حتى في فت����رات غيابه لإلصابة 
وهو ما يبلغ خالل األسابيع الثمانية التي 
سيغيبها عن صفوف الفريق نحو 614 ألف 

يورو )نحو 800 ألف دوالر(.
وحص����ل بايرن عل����ى 58 ألفا و500 
يورو من االحت����اد الدولي للعبة )فيفا( 
نظير مشاركة روبن في املونديال. وناشد 
رومينيغه كال من فيفا واالحتاد األوروبي 
للعبة )يويفا( التأمني على الالعبني الدوليني 

ضد اإلصابات من أجل تعويض األندية 
عن إصابات العبيها خالل مش����اركاتهم 
مع منتخبات بالدهم. وقال رومينيغه إن 
بايرن لديه نتائج األشعة التي تظهر أن 
روبن أصيب خالل مباراة ودية للمنتخب 
الهولندي مع نظيره املجري قبل املونديال. 
وقال رومينيغه »كان يجب أال يشارك في 

كأس العالم بهذه اإلصابة«.

تكريم بكنباور 

إلى ذلك، يش����ارك االسطورة األملاني 
فرانت����س بكنباور في مب����اراة تكرميية 
رسمية بعد 33 عاما من رحيله عن بايرن 

ميونيخ إلى نيويورك كوسموس.
ويلتقي بايرن مع العمالق االسباني 
ريال مدريد في اليانتس ارينا في ال� 9:45 
مس����اء اليوم اجلمعة وستكون منقولة 
على »اجلزيرة الرياضية +2« في مباراة 
يذهب جزء من ريعها إلى مؤسسة بكنباور 
اخليرية. ولم يحظ العب بايرن ميونيخ 
السابق والرئيس الشرفي للنادي حاليا 
مبباراة تكرميية بعد أن رحل عن بايرن 

إلى نيويورك كوسموس في 1977.
وستكون املباراة هي االختبار األخير 
لبايرن قبل مالقاة جيرمانيا فينديك في 

كأس أملانيا يوم االثنني املقبل.

يالقي ريال مدريد اليوم تكريما لألسطورة بكنباور

الرجوب يعلن »حرباً مفتوحة« لضمان حرية تنقل رياضيي فلسطين
 بدأت اللجنة االوملبية الفلسطينية واالحتاد 
الفلسطيني لكرة القدم حملة محلية ودولية 
تطالب بتوفير احلرية لتنقل الالعبني وتنقل 
أعضاء مجالس الهيئات الرياضية الفلسطينية 
وأيضا حرية وصول االدوات الرياضية الواردة 

من مؤسسات رياضية عاملية.

 وقال رئيس اللجنة االوملبية الفلسطينية 
اللواء جبريل الرجوب للصحافيني »ان اللجنة 
االوملبية الفلسطينية ستخوص حربا مفتوحة مع 
االحتالل لضمان حرية تنقل الالعب الفلسطيني، 
وتنقل الفرق واعضاء مجالس االحتادات ومن 
اجل السماح لنا إلقامة منشآتنا الرياضية على 

أرضنا«.  وأكد االحتاد الفلسطيني ان اسرائيل 
منعت 6 العبني من غزة من االلتحاق باملنتخب 
الفلس����طيني الذي م����ن املفترض ان يخوض 
مباراة ودية مع نظيره املوريتاني. وتعادلت 
موريتانيا مع فلسطني 0-0 في مباراة اقيمت 

في العاصمة املوريتانية نواكشوط. 

سيلڤا ينقذ أبطال العالم أمام المكسيك.. وفرنسا تتعثر في االختبار األول لبالن
جيرارد يُخرج اإلنجليز فائزين على المجر.. وألمانيا وهولندا تتعادالن مع الدنمارك وأوكرانيا

)أ.ف.پ( قائد اسبانيا إيكر كاسياس حامال كأس الذكرى املئوية الثانية الستقالل املكسيك عن اسبانيا  )أ.ف.پ( الفرنسي سمير نصري يتعرض للمضايقة من النرويجي كريستيان غرندهيم 

وضع االيطالي فابيو كابيللو م��درب منتخب اجنلترا لكرة القدم 
حدا للمسيرة الدولية لالعب الوسط ديڤيد بيكام، عندما أعلن ان قائد 

املنتخب السابق لم يعد له مكان في تشكيلة منتخب األسود الثالثة.
والالفت ان كابيللو أعلن النبأ على شاشة التلفزيون دون أن يعلم 

بيكام أوال.
وغاب بيكام )35 عاما( عن املونديال األخير بسبب اصابة في وتر 
أخيل قدمه اليمنى، وهو يأمل في العودة الى املالعب مع فريقه لوس 

اجنيليس غاالكسي االميركي ابتداء من الشهر املقبل.
وق��ال كابيللو بعد مباراة اجنلترا واملج��ر الودية التي فازت فيها 
اجنلترا 2-1 من دون بيكام: »أقول له شكرا على الدعم الذي قدمه لي 

خالل كأس العالم، لكنه كبر في السن قليال«.
لكن وكيل جنم مان يونايتد وريال مدريد االسباني سابقا قال في 

بي��ان: »للمعلومات، لم يحصل حديث عن االعتزال، س��يكون جاهزا 
دوما لبالده«.

واعتب��ر كابيللو انه يبحث عن العبني ش��بان ف��ي الفترة املقبلة 
حتضيرا لتصفيات كأس أوروبا 2012: »أعتقد ان ديڤيد ال مستقبل له 
بعد اآلن في املنتخب الننا بحاجة الى التغيير. يجب أن أغير كل شيء. 
أنا متأكد ان أحدا اتصل به اآلن. حاولنا التكلم معه لكننا لم نستطع«. 
وأضاف كابيللو انه س��يمنح بيكام مب��اراة وداعية أخيرة على ملعب 

وميبلي عندما يعود الى لياقته.
وميلك بيكام 115 مباراة دولية في رصيده وهو رقم قياس��ي لغير 
ح��راس املرمى، ويتخلف بعش��ر مباريات عن الرقم القياس��ي الذي 
يحمله احلارس الس��ابق بيتر شيلتون، وشارك في ثالثة نهائيات في 

كأس العالم أعوام 1998 و2002 و2006.

كابيللو يضع حدًا لمسيرة بيكام الدولية

تعرض ف���ي 25 يناير املاضي 
حلادث اطالق نار في مكسيكو 
أصي���ب على اث���ره برصاصة 
في رأس���ه لكنه جنا من املوت 

بأعجوبة.

خسارة الجزائر

وفي مباري���ات املنتخبات 
العربية، خسرت اجلزائر امام 
الغابون 1-2 في مباراة أقيمت 
على ستاد 5 يوليو في اجلزائر 

العاصمة.
وتقدمت الغابون في الدقيقة 
34 بهدف لقائدها دانيال كوزان، 
وعزز بي����ار اميريك اوباميانغ 
بهدف ثان في الدقيقة 55، قبل ان 
يسجل رفيق جبور هدف الشرف 

للجزائر في الدقيقة 85.
وفاز منتخب املغرب على 
غينيا االس���توائية 2-1 على 
س���تاد م���والي عب���داهلل في 
العاصم���ة املغربي���ة الرباط، 
وسجل للمغرب يوسف حجي 
)65 و78( ولغينيا االستوائية 

أنسيلمو أييغي )38(.

في الشباك النرويجية بعد مرور 
3 دقائق فقط )48(.

ولم يهن���أ »دي���وك« بالن 
الذي خلف رمي���ون دومينيك 
»الكابوس« بعد مونديال 2010 
في جن���وب افريقيا، إذ متكن 
اريك هوسكليب بعد 3 دقائق 
ايضا من ادراك التعادل بتسديدة 

محكمة من ركلة حرة )51(.
ووضع هوسكليب املدرب 
الفرنسي اجلديد في موقف حرج 
بعد ان متكن من تسجيل هدف 

الفوز في الدقيقة 71.
وفي املباراة الثانية على ملعب 
وميبلي وأمام 72 الف متفرج، 
التقط���ت اجنلت���را التي قدمت 
عروضا متذبذبة في املونديال 
وخرجت خالية الوفاض، انفاسها 
بفضل قائد فريق ليڤربول ستيڤن 
جيرارد الذي سجل هدفني رائعني 
بعد ان تقدم املنتخب املجري من 
هجمة مرتدة وخطأ من داوسون 
تبعه خطأ آخر من مدافع ايفرتون 
فيل جاجيلكا مسجال في مرماه 

.)62(

وأنقذ جيرارد املوقف بادراكه 
التع���ادل من تس���ديدة رائعة 
سكنت في املقص األيسر )69(، 
ثم حقق الفوز بتسديدة اخرى 

أكثر من رائعة )73(.
وفي كوبنهاغن، لم يستطع 

حمال توقيع دينيس روميدال 
)74( ومادز يونكر )87(.

تعادل أوكرانيا وهولندا

وف���ي مدين���ة دانيتس���ك 
األوكراني���ة، تع���ادل منتخب 

املنتخب األملاني احملافظة على 
تقدم���ه بهدف���ني نظيفني على 
الدمناركي س���جلهما  مضيفه 
ماريو غومي���ز )19( وباتريك 
هيلمس )73(، وخرج متعادال 
2-2 بعد ان تلقت شباكه هدفني 

الهولندي  أوكرانيا مع نظيره 
وصيف بطل العالم 1-1. وسجل 
الكس���ندر علييف )75( هدف 
اوكرانيا، وجيرماين لنس )73( 

هدف هولندا.
وف���ازت األرجنت���ني على 

منتخب جمهورية ايرلندا 0-1 
في دبلن، وسجل انخل دي ماريا 

الهدف في الدقيقة 20.
وتعادل منتخب سلوڤاكيا 
مع نظي���ره الكرواتي 1-1 في 
براتيسالفا، وسجل ميروسالف 
ستوتش )50( هدف سلوڤاكيا، 
ونيكي���كا ييالفيك )54( هدف 

كرواتيا.
وخسر منتخب صربيا امام 
نظيره اليوناني 0-1 في مدينة 
بيوغ���راد الصربية، وس���جل 
دمييتريس س���البينغيديس 

الهدف في الدقيقة 45.
وفاز منتخب پاراغواي على 
ضيفه منتخب كوستاريكا 0-2 
امام 22 الف متفرج في العاصمة 
أسونس���يون، وسجل أنريكي 
فيرا )8( وكريستيان ريڤيروس 

)73( الهدفني.
ولعبت پاراغواي بتشكيلتها 
األساسية حتت اشراف املدرب 
املباراة  خيراردو مارتينو في 
الت���ي كرمت ه���داف املنتخب 
الذي  س���الفادور كاباني���اس 

الوس���ط داڤيد  أنقذ العب 
س���يلڤا منتخب اسبانيا بطل 
العالم من اخلسارة امام املكسيك 
عندما سجل له هدف التعادل 
في مرمى نظيره املكسيكي 1-1 
في الدقيقة األخيرة من مباراة 
كرة الق���دم الدولية الودية في 
يوم »فيفا« اخلاص باملباريات 
الودية والتي أقيمت على ملعب 
ازتيكا في مكس���يكو مبناسبة 
الذكرى املئوية الثانية الستقالل 

املكسيك عن اسبانيا.
وكان خافيي���ر هرناندي���ز 
افتتح التسجيل للمكسيك في 

الدقيقة 12.
وخاض املنتخب االسباني 
الذي ت���وج بطال للعالم للمرة 
الش���هر  ف���ي تاريخه  األولى 
املاض���ي في جن���وب افريقيا 
املباراة بتش���كيلة غاب عنها 
معظم جن���وم املونديال حيث 
فضل مدربه فيسنتي دل بوسكي 
منح الفرصة لبعض الالعبني 
اجلدد كونها مباراة جتريبية 
لتصفيات كأس أوروبا الشهر 

املقبل.
املنتخب املكسيكي  وافتتح 
التسجيل في الدقيقة 12 عندما 
كس���ر مهاجم م���ان يونايتد 
اجلدي���د خافيي���ر هرنانديز 
»تشيتشاريتو« مصيدة التسلل 
وانفرد باحلارس ايكر كاسياس 

وسجل بعيدا عن متناوله.
وعندما كانت املباراة تلفظ 
أنفاس���ها األخيرة جنح داڤيد 
س���يلڤا املنتق���ل حديث���ا الى 
مانشستر س���يتي االجنليزي 
في ادراك التعادل البطال العالم 
بتس���ديدة لولبية في الزاوية 

البعيدة.

بداية سيئة لبالن

وفي مباراة أخرى، بدأ املدرب 
اجلديد ملنتخب فرنسا في كرة 
القدم ل���وران بالن مش���واره 
بشكل س���يئ عندما سقط في 
اول اختب���ار ودي امام نظيره 
النرويجي 1-2 في اوسلو، في 
حني أنقذ قائد منتخب اجنلترا 
ستيڤن جيرارد ماء وجه املدرب 
االيطالي بتسجيله هدفي الفوز 

في مرمى املجر )1-2(.
في املباراة األولى على ستاد 
اوليفال في اوس���لو وأمام ما 
يق���ارب 15 الف متفرج، انتهى 
الش���وط االول س���لبيا، وبدأ 
املنتخب الفرنسي الثاني بشكل 
جيد بعد ان قام حامت بن عرفة 
مبجه���ود ف���ردي ال يدين فيه 
بفضل الح���د من زمالئه أنهاه 

الهولندي أريين روبن بات 
يشكل أزمة لناديه بايرن 

ميونيخ مع اتحاد بالده


