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مصدر حكومي ينفي ما تناقلته الصحيفة اإلنجليزية

»الغارديان«: السلط األردنية مصدر التشويش على الجزيرة الرياضية بالمونديال
معاملة تفضيلية مماثلة.

ومعلوم أن قنوات اجلزيرة 
الرياضية جنحت في شراء حقوق 
بث بطولت���ي كأس العالم 2010 
و2014 في صفقة قياسية بلغت 

2.7 مليار دوالر.
من جهته، نفى مصدر حكومي 
أردني رفيع املستوى أن األردن 
التشويش على  ليس لديه نية 
أي محطة تلفزيونية عربية أو 
أجنبية، وليس من سياس���اته 
ذلك، كما ان���ه ال ميلك مثل هذه 
اإلمكانيات، وليس في نية األردن 
مناكفة أي وس���يلة إعالم ألنه 
يؤمن بحرية االعالم في الداخل 

واخلارج.
جاءت تصريح���ات املصدر 
األردن���ي، بحس���ب صحيف���ة 
»الدس���تور« األردنية الصادرة 
أم���س، ردا على م���ا نقلته قناة 
اجلزيرة الفضائية عن صحيفة 
»الغاردي���ان« البريطاني���ة بأن 
األردن قد شوش على محطتها 
الرياضية أثناء نقل مباريات كأس 
العالم األخيرة لكرة القدم والتي 

أقيمت بجنوب إفريقيا.
وتس���اءل املصدر احلكومي 
األردني عن س���بب إث���ارة هذا 
املوضوع بعد ثالثة أشهر على 

انتهاء املونديال.

وذك���رت أن وثائق س���رية 
حصلت عليها حصريا تتبعت 
خمسا من حاالت التشويش التي 
حصلت خ���الل البطولة ملنطقة 
قريبة من السلط بداخل األردن 
بشكل مؤكد وهو ما أكدته فرق 
فنية باستخدام تكنولوجيا حتديد 

املواقع اجلغرافية.
ويق���ول خب���راء حس���بما 
تدع���ي »ذي غارديان« انه من 
التشويش قد  أن  غير املرجح 
مت القيام به م���ن دون معرفة 
الس���لطات األردنية وذلك ألن 
القضي���ة معق���دة ج���دا وألن 
التشويش ينطوي على إرسال 
التلفزيون  أو  الراديو  إشارات 
والتي تعطل بش���أنها اإلشارة 
األصلية ملنع االس���تقبال على 
األرض وهي عملية غير قانونية 

مبوجب املعاهدات الدولية.
وقالت مصادر في مقر قناة 
اجلزيرة الرياضية في قطر كما 
ذكرت »ذي غارديان« ان األردن 
كان قد طلب في وقت سابق من 
القناة توفير شاشات تلفزيون 
عمالق���ة في أماك���ن عامة متكن 
األردنيني من مشاهدة املباريات 

مجانا.
ورفضت شبكة اجلزيرة ذلك 
ألن دوال عربية أخرى ستتوقع 

كشفت صحيفة »ذي غارديان« 
أم���س ان مصدر  البريطاني���ة 
التش���ويش ال���ذي تعرضت له 
قنوات اجلزيرة الرياضية خالل 
تغطيته���ا مباريات كأس العالم 
لكرة القدم ف���ي جنوب أفريقيا 

2010 جاء من األردن.
وجاء في الصحيفة »مصدر 
التش���ويش عل���ى ب���ث قنوات 
اجلزيرة الرياضية في كأس العالم 
مص���دره االردن، الذي يبدو انه 
نتج عن غضب االردنيني من عدم 
موافقة اجلزيرة الرياضية على 
بث مباري���ات املونديال أرضيا 
املباريات  ليتاح لهم مش���اهدة 

مجانا«.
وكان���ت قن���وات اجلزي���رة 
الرياضية حصلت على احلقوق 
العالم في  احلصرية لبث كأس 
دول الش���رق األوس���ط وشمال 
افريقي���ا، لك���ن بثه���ا تعرض 
املباريات  للتشويش في بعض 
خصوصا مب���اراة االفتتاح بني 
أفريقيا واملكس���يك في  جنوب 
11 يوني���و املاضي، م���ا أدى الى 
موجة غضب من محبي اللعبة 
الذين  الدول العربية  في بعض 
اعتبروا انهم دفعوا اشتراكاتهم 
للمحطة وانه يتعني عليها توفير 

التغطية املناسبة لهم.

وقالت صحيفة »ذي غارديان« 
إن التش���ويش عل���ى اجلزيرة 
الرياضية خالل بثها ملباريات كأس 
العالم السابقة كان مصدره األردن 
وحتديدا من السلط، مضيفة أن 
اإلحداثيات للمكان الذي صدر منه 
التشويش كان 3-5 كم من 32.125 

شماال و35.766 شرقا.

باالتفاق مع شركات عاملية ملالحقة 
الفاعلني«.

واس���ت���ندت الصح���يف���ة 
البريطانية الى معلومات سرية 
حصلت عليها لم تكشف مصدرها 
مؤك���دة ان »هن���اك وثائق تدل 
على أن مصدر التش���ويش كان 
من منطقة السلط األردنية قرب 

العاصمة عم���ان، وذلك اعتمادا 
على حتليالت فريق تقني يعتمد 
تكنولوجيا خاصة بتحديد األماكن 

اجلغرافية«.
وتابعت »من غير املرجح أن 
يكون التش���ويش قد حصل من 
دون معرفة السلطات األردنية«، 

مشيرة الى انه »متطور جدا«.

وعرب س���ات« طوال مجريات 
املباراة االفتتاحية.

وأضاف���ت ان ذل���ك »ح���رم 
املش���اهد العربي من االستمتاع 
مب���ا تقدمه اجلزيرة من تغطية 
مميزة واستثنائية ألنشطة هذا 
الكبير«، مشيرا  العاملي  احلدث 
ال���ى ان »ادارة اجلزي���رة قامت 

 وأصدرت اجلزيرة الرياضية 
بيان���ا بعد املب���اراة االفتتاحية 
حتدثت فيه عن قرصنة تعرضت 
لها قنواتها وجاء فيه ان »عملية 
القرصنة جتلت بالتشويش على 
ترددات قنوات اجلزيرة الرياضية 
اخلاصة باملونديال واشاراتها على 
القمرين االصطناعيني نايل سات 

)أ.پ( رئيس »فيفا« جوزيف بالتر سيحارب الفساد 

شعار قناة اجلزيرة العيون راقبت تألق اجلزيرة الرياضية في مونديال2010

انطالق »العد التنازلي« لكأس آسيا

أولمبياد »الروبوت« في أبوظبي 

أوزيل ال يفهم أوامر مورينيو

محترف يضرب شرطيًا وموظفًا في دبي

المغرب وجنوب أفريقيا الستضافة 
دشن رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم القطري محمد بن كأس أفريقيا 2015 أو 2017

همام س���اعة العد التنازلي لكأس آس���يا 2011 التي تنطلق بعد 
100 يوم من اآلن وحتديدا في الس���ابع م���ن يناير املقبل بلقاء 

قطر وأوزبكستان.
وش���ارك في تدش�����ني الع��د الت���نازلي الش��يخ ح���مد بن 
خليفة رئي�����س االحتاد القط��ري ورئي������س اللجنة احمللية 
املنظمة للبطولة، ومدي���رو املنت��خبات املت���أهلة للبط�����ولة 
الذين انهوا ورش���ة ع��مل اس���ت��مرت يوم���ني ت���م خ���اللها 
التعرف على جميع األمور االدارية والفن��ية والتنظيمية اخلاصة 

بالبطولة.
وتوقع بن همام ان »تنجح قطر في اخراج كأس آسيا كأفضل 
البطوالت، فلقد جنحت من قبل في انتشال كأس اخلليج وحولتها 
ال���ى بطولة قوية وكذلك األلعاب اآلس���يوية التي كانت تنظم 

بطريقة عشوائية«.
من جانبه، قال الشيخ حمد بن خليفة ان قطر »جتهز منتخبها 
كي يكون من العوامل املس���اهمة في اجن���اح البطولة، فنجاح 
املنتخب القطري وحتقيقه نتائج جيدة سيسهم في جناحها«، 
مضيفا »س���نعمل على توفير كل مستلزمات الفريق واملدرب 

الفرنسي برونو ميتسو«.
وردا على سؤال حول موافقة 4 منتخبات خليجية على نقل 
»خليجي 20« من اليمن الى الكويت قال »لم نسمع من قبل عن 
ه���ذا االمر وقطر مع اقامة البطولة ف���ي اليمن النها مع النظام 

قبل ان تكون مع اليمن«.

ينظ���م مجلس أبوظبي للتعليم الدورة اخلامس���ة من »أوملبياد 
الروبوت العاملي« التي يشارك فيها 390 متسابقا من الطالب والطالبات 
ميثلون مختلف املراح���ل التعليمية باملدارس احلكومية واخلاصة 
ويتنافس���ون على نيل أعلى األلقاب واجلوائ���ز في مجال تصميم 

وبرمجة الروبوتات.
وقال د.مغير اخلييل���ي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم نقال 
عن بيان للمجلس »يشكل أوملبياد الروبوت العاملي منصة مناسبة 
الس���تعراض املهارات التقنية التي يتمتع به���ا الطلبة في أبوظبي 
في مجال الروبوت )اإلنس���ان اآللي(، كم���ا يوفر هذا احلدث جتربة 
تعليمية غنية تتيح املجال لط���الب االطالع على التجارب التقنية 
الناجحة واكتساب مهارات عاملية املستوى ليصبحوا علماء ومهندسني 

ومصممني ومبتكرين«.
وأضاف: نريد أن نخرج الطالب من التعليم التلقيني إلى التعليم 
الذي يقوم على التجريب واالستكش���اف والبحث والتفكير النقدي 
واخلالق وتطوير قدراته على اكتس���اب املعارف اجلديدة واالجتاه 
نحو التعليم املتطور، الطالب القادر على حل املس���ائل واملشكالت 
والعمل اجلماعي واالس���تفادة من اقتصاد املعرفة ومواكبة النهضة 

العلمية في العالم من حوله.

يواجه جنم ريال مدريد األملاني مسعود أوزيل مشكلة في اللغة 
واحل���وار مع امل���درب جوزيه مورينيو وقد تكون س���ببا في توتر 
العالقة بني الالعب واملدرب، فالالعب مازال ال يفهم األوامر من مدربه 

أثناء املباراة.
وقال أوزيل بعد الفوز الصعب على أوكسير: »همس مورينيو في 
أذني ولم أفهم ماذا يقول ثم أخبرني ألونسو بأنه يريد مني أن أخلق 

التوازن ولكن الرسالة لم تصلني بسبب ضعف اللغة«.
وكشف عن خوفه من مورينيو بقوله: »مورينيو ال يغفر األخطاء 
فقد شاهدت خطأ بيدرو أمام ليڤانتي وقد حرمه ذلك من اللعب أمام 

أوكسير«.

أوقفت شرطة دبي مهاجم الوحدة بطل االمارات لكرة القدم العاجي 
ماديبو ديارا »لتعديه على موظف ورقيب في الش����رطة« نتيجة خالف 

نشب بينه وبني املوظف.
 ونقلت الصحف احمللية أمس عن مصدر امني في شرطة دبي قوله ان 
ديارا »كان في املطار ينتظر زوجته القادمة على إحدى الرحالت وأثناء 
حديثه مع املوظف املعني باستقبال القادمني انفعل عليه وحاول ضربه 
ثم اشتبك مع رقيب شرطة واعتدى عليه محدثا به اصابات في الرجل 

واليد، فتم على الفور توقيف الالعب واحالته الى النيابة العامة«.
وكان الوحدة استبعد ديارا من تشكيلته بعد املباراة ضد احتاد كلباء 
في املرحلة الثانية من الدوري االماراتي، اذ حل بدال منه البرازيلي هوغو 
هافيكي كمحترف ثالث الى جانب مواطنه فرناندو بيانو زارسيو ماغراو. 

ولكن الالعب يرتبط بعقد مع الوحدة حتى نهاية املوسم املقبل.

ذكرت وكالة املغرب العربي لألنباء ان املغرب قدم أول من أمس 
رسميا إلى األمانة العامة لالحتاد األفريقي لكرة القدم بالقاهرة ملف 

ترشيحه لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لعام 2015 أو 2017.
وأوض���ح املصدر انه مت تقدمي امللف من طرف وفد عن االحتاد 
املغربي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة. وكان املغرب استضاف 
نهائي���ات كأس أفريقيا لألمم عام 1988 في الرباط والدار البيضاء 
بعد اعتذار زامبيا. من جهة أخرى، ترغب جنوب أفريقيا في التقدم 
لالحتاد األفريقي لكرة القدم )الكاف( بطلب لتنظيم بطولة كأس أمم 

أفريقيا 2015 خاصة بعد جناحها في تنظيم كأس العالم 2010.
وقالت صحيفة »سويوفان« اجلنوب أفريقية ن االحتاد اجلنوب 
أفريقي لكرة القدم أعرب عن رغبته في تنظيم بطولة كأس األمم في 
2015. وأوضح رئيس االحتاد اجلنوب أفريقي كريس����تني نارتاندى: 
»الزلنا نس����تمتع بنجاح املونديال حت����ى اآلن ونريد احتضان كأس 
األمم«. م����ن جهة أخرى، نفى االحتاد األفريقي لكرة القدم )الكاف( ما 
تداولته بعض وسائل اإلعالم عن إعالن قائمة أفضل الالعبني لهذا العام 
2010. وأشار االحتاد في بيان رسمي على موقعه اإللكتروني »لم نقم 
بإصدار أي قائمة لالعبني املرش����حني جلائزة أفضل العب لهذا العام، 
واننا نود أن نحيط اجلميع علما بأنه لم تخرج من مكاتبنا أي قوائم 
رسمية حتى اآلن«. وطالب البيان اجلميع بعدم الوثوق بهذه القائمة 
»املزورة«، حيث ان »الكاف« س����يعلن خالل األيام القليلة القادمة عن 

أسماء الالعبني املرشحني جلائزة أفضل العب لعام 2010.

مبارك يمدد خدمة صقر لمدة عام رئيسًا للمجلس القومي للرياضة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية محمد 
حسني مبارك قرارا مبد خدمة م.حسن صقر في 
منصبه كرئيس للمجلس القومي للرياضة ملدة 
عام جديد وجاء هذا القرار بعد اإلجنازات التي 
حققها صقر في املجلس القومي على املستوى 
الرياض��ي، وحتقيق العديد من البطوالت في 

عهده منذ توليه املهمة منذ عام 2006.
في ش��أن آخ��ر، قرر حس��ن صقر فتح 
التحقيق فيما حدث خالل اجلمعية العمومية 
لالحتاد املصري لكرة القدم بعد إلغاء االجتماع 
لعدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل اتهام 
بعض أعضاء مجل��س اإلدارة على حتريض 
أعضاء اجلمعية العمومية بعدم احلضور لتمرير 
امليزانية التي حتتوي على العديد من املالحظات 
واملخالفات املالية، مش��ددا على تشكيل جلنة 
قانونية ومالية لفحص تقرير مراقب احلسابات 
وامليزانية باستفاضة ودراسة كاملة، وإعداد 
تقرير وعرضه عليه التخاذ القرار املناسب في 
حالة ثبوت حتريض أعضاء املجلس لرؤساء 
األندي��ة على عدم حض��ور اجتماع اجلمعية 
العمومية.  وفي الشأن ذاته، أبدى رئيس نادي 

النصر د.عمرو عبداحلق اس��تياءه الش��ديد 
من فش��ل انعقاد اجلمعية العمومية لالحتاد 
املصري لك��رة القدم في يومها االول، متهما 
بعض اعضاء االحتاد بإيعاز من رئيس االحتاد 
س��مير زاهر بأنهم حرض��وا ممثلي األندية 
على عدم احلضور إلفشال انعقاد اجلمعية، 
مشيرا الى أنه أصيب بامللل من تصرفات احتاد 
الكرة ومخالفاته الدائمة، وقال ساخرا إنه بهذا 
األسلوب لن يتحدث في الرياضة وكرة القدم 
وسيتفرغ للحديث في أمور الفن والفنانني، 
وأنه ال يلوم احتاد الكرة ومخالفته للوائح ولكنه 
يلوم أعضاء اجلمعية العمومية وزمالءه رؤساء 
األندية لضعفهم في التعبير عن رأيهم والدعوة 
لعقد جمعية عمومية عاجلة لعالج س��لبيات 
اإلحتاد ف��ي الفترة األخيرة. واتهم عبداحلق 
كذلك األعضاء الذين لم يحضروا اجلمعية أو 
حضروا ولم يس��جلوا في كشوفات اجللسة 
فإنهم مشاركون مع احتاد الكرة في مخالفاته 
اإلدارية واملالية. في املقابل اكد عضو مجلس 
ادارة االحتاد املصري محمود الشامي أن احتاد 
الكرة ليست له مصلحة في أن تفشل اجلمعية 
العمومية لالحتاد أو إخفاء امليزانية عن أعضائه، 

مؤكدا أن االحتاد يعمل في ظل وجود شفافية 
وجهات رقابية تشرف على عمله.

البنزرتي: ال أخشى األهلي

من جهة أخرى، عق��د املدير الفني لفريق 
الترجي التونسي فوزي البنزرتي مؤمترا صحافيا 
مس��اء أمس األول تناول فيه آخر استعدادات 
فريقه للمب��اراة املرتقبة أمام األهلي املصري 
يوم األحد املقبل في ذهاب الدور قبل النهائي 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ونقل 
موقع »برشه سبور« تفاصيل املؤمتر الصحافي 
الذي أكد من خالله البنزرتي أن األهلي أفضل 
فريق في مصر وأنه مهما تراجع أداؤه فإنه يظل 
الفريق الذي ال يس��تهان به، في ظل مجموعة 
الالعبني املتميزين لديه والذين ميتلكون خبرة 
طويلة متتد ألعوام وأع��وام بجانب املهارات 
العالي��ة لالعبي الفريق، مش��يرا إلى ضرورة 
توخي احلذر في هذه املواجهة من أجل العودة 
بنتيجة إيجابية من القاهرة. هذا واستقبل مطار 
القاهرة الدولي صباح أمس 103 مشجعني قادمني 
من تونس ملؤازرة فريق الترجي التونسي في 

مباراته أمام األهلي املصري.

»يويفا«يحقق في التالعب بنتائج المباريات

 »فيفا« يحارب فساد انتقاالت الالعبين
وفق نظام إلكتروني جديد

يطلق االحت���اد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( اليوم رسميا نظاما 
جديدا النتق���االت الالعبني على 
ش���بكة االنترنت ف���ي محاولة 

ملكافحة الفساد.
وأوضح ال���� »فيفا« في بيان 
له أن أكثر من 600 ناد في جميع 
االحتادات األعض���اء بال� »فيفا« 
عليه���م أن يس���تخدموا النظام 
اجلديد النتقاالت الالعبني حول 

العالم.
وقال السويس���ري جوزيف 
بالتر رئيس ال� »فيفا« »انها حلظة 
تاريخية لكرة القدم، سيكون لها 
أثر هائل على االنتقاالت الدولية 

لالعبني«.
وتابع »شكرا لنظام انتقاالت 
الالعبني االلكتروني، ان مسؤولي 
ك���رة الق���دم لديه���م املزيد من 
التفاصيل املتاحة حول كل عملية 
انتقال، الشيء األكثر أهمية هو 
الش���فافية في املعامالت  زيادة 

الفردية واملس���اعدة في معاجلة 
املسائل مثل مكافحة غسيل األموال 
وحماي���ة الصغار ف���ي عمليات 

االنتقاالت«.
ووصف بالتر النظام اجلديد 
بأنه »بس���يط نسبيا« حيث انه 
يحل محل النظام الورقي القدمي 
ابت���داء م���ن اليوم بع���د إجراء 
اختبار ف���ي فبراير 2008 في 18 
دولة ثم توسعت تدريجيا حول 

العالم«.
ولم يكن مبقدور النظام القدمي 
استبعاد املدفوعات غير القانونية، 
غس���يل األموال والوكالء الذين 
يستحوذون على الالعبني بشكل 

مبالغ فيه«.
ب���ات عل���ى األندية  واآلن 
املش���تركة في انتقال أي العب 
تقدمي معلومات مطابقة مكونة 
من أكثر من 30 نقطة تفصيلية 
أو سيتم حظر عملية االنتقال، 
التي  وس���تتم معاقبة األندية 

تنتهك اللوائح.

تالعب في »يويفا«

أكدت مجل���ة أملانية أن بيتر 
ليماتشر رئيس اللجنة التأديبية 
باالحتاد األوروبي )يويفا( تخلى 
عن جميع واجباته من أجل التفرغ 
للتحقيقات الداخلية في ال� »يويفا« 
حول ادعاءات حدوث تالعب في 
نتائج املباريات. وأوضحت مجلة 
شتيرن في تقرير لها أنها تلقت 
بيانا من ال� »يويفا« فيما يتعلق 
بهذا األمر. وأكد ال� »يويفا« تقرير 
مجلة شتيرن بأن ليمتشر سيركز 
متاما على التحقيقات ولن يشترك 
في النواحي االنضباطية األخرى 
مثل عقوبات الطرد في مباريات 
دوري أبطال أوروبا. وأش���ارت 
املجلة إلى أن ليماتشر تخلى عن 
جميع مهامه اخلاصة بالقضايا 
التأديبي���ة من أجل التفرغ التام 

للتحقيقات الداخلية.

تشاڤي يغيب.. وسمير يعود

»األخضر« يلتقي أوزبكستان والغابون وبلغاريا

أعلن مدرب منتخب اسبانيا بطل العالم ڤيسنتي 
دل بوسكي امس اسماء 20 العبا ملباراتي ليتوانيا 
واس���كوتلندا في 8 و12 اجلاري ضمن تصفيات 

كأس اوروبا 2012.
وغاب عن تش���كيلة اس���بانيا جنم برشلونة 
تشاڤي هرنانديز الذي يعاني من االصابة كما هو 
احلال بالنسبة لصانع ألعاب ارسنال االجنليزي 
فرانسيسك فابريغاس، فيما كان مدافع اوساسونا 

اينياسيو مونريال الوافد اجلديد.
وفي فرنسا، اعلن مدرب املنتخب الفرنسي لوران 
بالن تشكيلة مكونة من 23 العبا من اجل مواجهة 

رومانيا ولوكسمبورغ في 9 و12 اجلاري.
وضمت التش���كيلة الول مرة مهاجم س���انت 
اتيان دمييت���ري باييه، كما ع���اد صانعا ألعاب 
ارسنال االجنليزي وليون سمير نصري ويوان 

غوركوف.

الرياض ـ خالد المصيبيح
اختار مدرب املنتخب الس���عودي البرتغالي 
جوزيه بيس���يرو قائمة ضمت 34 العبا لدخول 
املعسكر االعدادي استعدادا للمشاركة في »خليجي 
20« ثم كأس آس���يا وسيبدأ املعسكر يوم االثنني 
املقبل م���ن دون العبي فريقي الهالل والش���باب 
بسبب مشاركتهم في الدور نصف النهائي ألبطال 

آسيا.
وس���يلتقي املنتخ���ب الس���عودي 9 اجلاري 
أوزبكس���تان قبل ان يغادر الى تركيا الستكمال 

معس���كره واقام���ة مبارات���ني أم���ام الغاب���ون 
وبلغاريا.

وشهدت القائمة اجلديدة ضم عدد من الالعبني 
ألول مرة مثل محمد عيد مدافع النصر وفهد حمد 
مهاجم الش���باب وعس���اف القرني حارس مرمى 
الوحدة، كما ش���هدت عودة عدد من الالعبني بعد 
غياب مثل حمد املنتشري ومحمد ناهي وحسني 
شيعان وناصر الشمراني وتيسير اجلاسم ورّيان 
بالل، كم���ا احتفظت القائمة ببقاء عناصر أخرى 

أساسية سابقة أمثال ياسر القحطاني.

 تفتتح املرحلة السابعة من الدوري االملاني 
اليوم حيث يلعب هانوڤر مع سانت باولي 
في الساعة ال� 9:30 مساء بتوقيت الكويت 

على قناة دبي الرياضية.
 أعل��ن رودي ڤولر مدير الكرة بنادي باير 
ليڤرك��وزن األملان��ي أن قائد منتخ��ب أملانيا 
مايكل باالك قد يتعاف��ى من إصابته ويتمكن 

من اللعب مع الفريق قبل انتهاء عام 2010.
ويتعاف��ى باالك )34 عام��ا( حاليا من اإلصابة 
بكس��ر في إحدى عظام ساقه اليسرى والتي 
كان تع��رض لها في 11 اجل��اري خالل مباراة 

لليڤركوزن أمام هانوڤر بالدوري األملاني.
 اعترف كيڤن كوراني، املنتقل هذا املوسم 
من شالكه الى دينامو موسكو الروسي، بانه 
لم يعد يفكر باملنتخب األملاني وال يريد ان 
يلعب معه في ظل وج���ود املدرب يواكيم 

لوف.
وقال كوراني في تصريح لصحيفة »بيلد« 
االملانية: »ال اعتقد ان لوف سيقوم باستدعائي. 

لو كان ينوي ذلك لقام بهذا االمر منذ فترة 
طويلة«.

 أورد موق��ع نادي بوروس��يا دورمتوند 
األملان��ي على ش��بكة االنترنت ب��ان مهاجمه 
املصري الدولي محمد زيدان سيعاود التمارين 
خالل اس��بوعني بع��د تعافيه م��ن اصابة في 

أربطة الركبة أبعدته عدة أشهر عن املالعب.
وكان زيدان أصيب بقطع في الرباط الصليبي 
للركبة اليمنى ف��ي املباراة ضد هوفنهامي في 

19 ابريل املاضي ضمن الدوري األملاني.
 كشفت والدة املهاجم البرازيلي ادريانو 
الذي عاد هذا املوسم الى الدوري االيطالي 
ليلعب مع روما، ان جنله���ا أراد االنتحار 

بسبب االكتئاب الذي عانى منه.
 واص��ل خلويا الصاع��د للمرة األولى في 
تاريخ��ه الى دوري األض��واء مفاجآته وحقق 
فوزا ساحقا 4-1 على الوكرة بطل عامي 1999 
و2001 ف��ي افتتاح املرحلة الرابعة من الدوري 

القطري لكرة القدم.

رياضية متفرقات


