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موظفة في احلديقة املائية األملانية تغطي صورة »بول« بقطعة سوداء حزنا على وداعه  )أ.ف.پ(

مارادونا سعيد لوفاة »بول«.. وفيلم لكشف خفايا موته!
أعرب أس���طورة ك���رة القدم 
األرجنتين���ي دييغ���و مارادونا 
عن س���عادته بنفوق األخطبوط 

»العراف« بول.
وقال مارادونا في وقت متأخر 
مساء أمس األول »أشعر بالسعادة 
ألنك نفقت يا بول، كنت السبب في 

خسارتنا في كأس العالم«.
وكان م���ن بني املباريات التي 
توق���ع بول فيها ف���وز املنتخب 
األملاني لق���اء الفريق مع نظيره 

األرجنتيني والتي انتهت 0-4.
في غضون ذلك، رفض كثيرون 
التسليم بوفاة االخطبوط العراف 
بول بعد الش���هرة التي نالها في 
الصي���ف بتنبؤاته الصائبة عن 
مباريات كأس العالم بكرة القدم 

في جنوب افريقيا.
وكشفت السينمائية جيانغ 
شياو مخرجة فيلم قادم بعنوان 
»من قتل ب���ول االخطبوط؟« ان 
بول مات منذ ثالثة اشهر وقالت 
في مقابلة مع صحيفة الغارديان 
انها متأك���دة »60 الى 70 %« ان 
االخطب���وط بول مات في يوليو 

واستبدله مربوه بآخر.
وأوضحت جيانغ كيف نفذت 
اخلديعة قائلة ان جميع حيوانات 
االخطبوط تبدو متشابهة ويتعذر 

التمييز بينها.
وقالت جيان���غ انها جتد من 
الغري���ب والالفت ان ي���ذاع نبأ 
موت بول بعد فترة قصيرة على 
تلقيها اتصاال من مسؤولني في 
مركز اوبرهاوزن للحياة البحرية 
ف���ي املانيا يبدون اس���تعدادهم 
للتعاون ف���ي توزيع فيلمها في 

انحاء العالم.
وقال���ت جيان���غ ان طاقمها 

إنتر في طريق بطل آسيا
بمونديال األندية

سحبت امس في مقر االحتاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ قرعة 
بطولة كأس العالم لالندية التي تس���تضيفها العاصمة االماراتية 
ابوظبي من 8 الى 18 ديس���مبر املقبل. وتش���ارك ف���ي البطولة 8 
فرق هي الوحدة بطل االمارات وانتر ميالن االيطالي بطل اوروبا 
وانترناسيونيالي البرازيلي بطل اميركا اجلنوبية )ليبرتادروريس( 
وهيكاري يونايتد من غينيا اجلديدة بطل اوقيوناسيا وباتشوكا 
املكسيكي بطل الكونكاكاف، فيما ينتظر حتديد بطل آسيا )ذوب 
اهان االيراني او س���يونغنام الكوري اجلنوب���ي( وبطل افريقيا 

)الترجي التونسي او مازميبي الكونغولي(.
واجريت القرعة لتحديد موقع ثالثة فرق فقط على اعتبار ان 
املب���اراة االفتتاحية كانت محددة وس���تجمع الوحدة مع هيكاري 
يونايتد، في ح���ني ان بطلي اوروبا واميركا اجلنوبية س���يبدآن 
مشوارهما من الدور نصف النهائي. وستجمع مباراة الدور الثاني 
االولى بني بطل افريقيا وباتش���وكا املكسيكي، والثانية بني بطل 
آس���يا والفائز من الوحدة وهيكاري. وفي نصف النهائي، يلتقي 
انترناسيونيالي البرازيلي مع الفائز من بطل افريقيا وباتشوكا، 

وانتر ميالن مع الفائز من الوحدة-هيكاري مع بطل آسيا.

فريق كرة قدم آلي 
يستعد لكأس العالم

يستعد باحثون بريطانيون لتجهيز 
أول فريق دول��ي لبريطانيا من اآلليني 
للمنافس��ة في كأس العال��م لكرة القدم 

لإلنسان اآللي في العام 2011.
ويعكف الباحثون في جامعة أدنبره 
حاليا على جتهيز النظم الذكية التي تتحكم 
في فريق مكون من ثالثة روبوتات »إنسان 
آلي«، حيث س��يتم إدخالها في مسابقة 

»RoboCup« لإلنسان اآللي.
ويتوقع أن تكون املنافسة للوصول 
الى نهائيات كأس العالم 2011 شرسة كما 
كانت في الع��ام احلالي حني أجتذب ال� 

»RoboCup«، أربعني دولة.
ويؤكد د. سوبرامانيان رامامورثي، 
أستاذ املس��اعد في كلية املعلوماتية في 
جامعة ادنبره والذي يشرف على إنشاء 
فريق الروبوتي��ة: »كرة القدم هي لعبة 
جميلة وصعبة ف��ي آن واحد«، طبقا ملا 

ورد مبوقع »بي بي سي«.
وأما الفرق املتنافسة األخرى في اململكة 
املتحدة التي تنافست في »RoboCup« فهي 
فريق »بولد هارتس«، الذي جاء رابعا في 
مسابقة 2009 حملاكاة اآلليني، ومدرسة 
برينتون الثانوية للفتيات، التي نافست 
في دوري الناشئني، كما أن فريقا آليا من 
من جامعة بليموث لعب أيضا في بطولة 
روبو- كرة القدم التي تديرها »فيرا« وهو 

االحتاد الدولي لكرة القدم لآلليني.

موراتي مندهش الستبعاد ميليتو 
من قائمة أفضل العب

عب���ر رئيس نادي إنتر ميالن اإليطالي ماس���يمو موراتي عن 
دهشته الس���تبعاد املهاجم األرجنتيني دييغو ميليتو من قائمة 
تضم 23 مرشحا يتنافسون على نيل جائزة أفضل العب كرة قدم 
في العالم. وميثل البرازيليان جوليو سيزار ومايكون والهولندي 
ويس���لي س���نايدر والكاميروني صامويل ايتو نادي انتر  الفائز 
بالثالثية التاريخية في املوس���م املاضي في قائمة املرشحني لنيل 

لقب أفضل  العب في العالم.

استقالة رئيس الرفاع وجاريدو
المنامة ـ ناصر محمد

في مفاجأة غير متوقعة وبعد صدمة الرفاعيني باستقالة رئيسهم 
الشاب الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة بعد اخلروج اآلسيوي أمام 
القادسية في الدور قبل النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي واصراره 
على ذلك على الرغم من املطالب العديدة التي أكدت على ضرورة 
عودته واعتبار ابتعاده خس���ارة كبيرة للرفاع والرياضة جاءت 
املفاجأة ممثلة في املوافقة على فسخ عقد املدرب البرتغالي جاريدو 
بالتراضي بعد ان مني الفريق باخلسارة في بداية مشواره بدوري 

الدرجة األولى لكرة القدم أمام املنامة.
وقد أعلن نائب رئيس النادي الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة 
ذلك وأشار الى ان املجلس قرر تعيني املدرب الوطني خالد احلربان 
مدربا للفريق وعادل املرزوقي مساعدا له وقد بدأ االثنان مشوارهما 
باألمس. وفي ختام اجلولة الثالثة لدوري الدرجة األولى استطاع 
البسيتني ان يخطف نقطة غالية ويحرم احلد بطل دوري الدرجة 
الثانية للموسم املاضي من النقاط الثالث بعد تعادله معه 3-3.

روراوة يمنع نشر فضائح 
»محاربي الصحراء«

كشفت تقارير صحافية أن رئيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم 
محمد روراوة تقدم بدعوى عاجلة إلى احدى احملاكم يطالب فيها 
مبنع نشر أي مقاالت حتتوي على إساءة لالعبي املنتخب اجلزائري 
بعد نش���ر صور فاضحة لبعض الالعبني بعد مباراة تنزانيا في 

تصفيات أمم افريقيا 2010.
وحدد القضاء جلسة يوم 10 نوفمبر املقبل للنظر في الدعوى 
التي قدمها رئي���س االحتاد اجلزائري، والت���ي خص فيها إحدى 
الصحف، رغم أن مثل هذه الدعاوى قد تتعارض مع حرية الصحافة 

املوجودة في كل دول العالم.

اليمن يتجه لتجنيس 
أفارقة لتعزيز حظوظه 

في »خليجي 20«
العربية.ن���ت: يقترب االحتاد 
اليمني بشكل كبير من مجاراة دول 
خليجية وعربية في اتخاذ خطوة 
جتنيس العبني أجانب وضمهم 
لصفوف املنتخب لتعزيز حظوظه 
خالل استضافته ملنافسات كأس 
اخلليج العربي العش���رين لكرة 
القدم املقررة من 25 نوفمبر إلى 5 
ديسمبر على مالعب عدن وأبني.

وأفادت مصادر بأن الكرواتي 
يوري ستريشكو مدرب املنتخب 
اليمني سيحسم في أمر احملاولة 
األخيرة لتجنيس العبني أجانب 
على إثر انته���اء املباراة الدولية 
الودية التي ستجمع اليمن بضيفه 
السنغالي اليوم في افتتاح مشروع 
تأهيل ملعب 22 مايو الدولي في 

عدن.
وفي انتظار موافقة ستريشكو 
على إشراك أجانب بصفوف اليمن 
كخطوة وصفت بأنها قدمية وسبق 
ملنتخب���ات خليجية التوجه إلى 
العمل به���ا، فقد بات���ت األوراق 
املطلوبة جاهزة لنيل اجلنسية 
اليمني���ة لثالثة العبني من بلدان 

إفريقية.
وفضلت املصادر عدم الكشف 
عن هوية الالعبني األجانب الذي 
انضموا بالفعل لتشكيلة املنتخب 
اليمني الذي يجري حاليا معسكره 
االس���تعدادي األخير في مدينة 
عدن قبيل املش���اركة اخلامس���ة 
 ف���ي كأس اخللي���ج الوش���يكة.
وأكدت متاري���ن املنتخب اليمني 
وجود الثالثي اإلفريقي، ويظهر من 
بينهم املهاجم الكونغولي ماتشمبا 
احملترف بصفوف فريق أهلي تعز 

ومعه العبان من نيجيريا.

النصر والهالل يواجهان االتفاق والرائد
الرياض ـ خالد المصيبيح

تبدأ اليوم اجلولة احلادية عشرة من الدوري السعودي لكرة 
القدم بثالثة لق���اءات مختلفة الطموح، فيلعب النصر الثالث )17 
نقطة( امام االتفاق الثاني )19 نقطة( في الرياض في لقاء يبحث 
في���ه النصر عن العودة الى املركز الثان���ي الذي فقده في اجلولة 
املاضية، فيما سيحاول االتفاق التمسك باملركز الثاني ومواصلة 

تقدميه العروض اجليدة في الفترة االخيرة.
وفي بريدة يحل الهالل الرابع )16 نقطة( ضيفا على الرائد البالغ 
)13 نقطة( ويأمل الهالل في العودة لالنتصارات بعد التوقف في 
محطة النصر السابقة بالتعادل ومازال الهالل متمسكا بحظوظه 
ف���ي الوصول للصدارة. وآخر لقاءات اليوم يجمع جنران احلادي 

عشر )9 نقاط( واحلزم الرابع عشر االخير )3 نقاط(.
وكان الشباب في الدوري السعودي قد جتاوز االهلي وحصد 
من املركز احلادي عش���ر الى املرك���ز الثامن وذلك بعد فوزه عليه 
2-1 بعد ان سجل للشباب من ضربتي جزاء االورغوياني اوليفيرا 

ولالهلي البرازيلي فيكتور سيموس.

السينمائي على اتصال مع احلديقة 
املائي���ة االملانية منذ بداية انتاج 
الفيلم ولكن القائمني على ادارة 
احلوض كان���وا خائفني على ما 
يبدو »ألن الفيلم يدور حول اماطة 
اللثام عن القصة احلقيقية وراء 
االخطب���وط املعجزة فش���عروا 

بالتوجس«.
واك���دت ان طاقمه���ا أجرى 
البدء  حتقيقات مستفيضة قبل 

بتصوير الفيل���م، وفي ضوء ما 
توصلت اليه فانها »واثقة 60 الى 
70 % ان بول مات في 9 يوليو، قبل 
يومني على نهائي كأس العالم، وان 
االملان تستروا على موته وكانوا 

يخدعوننا طيلة هذا الوقت«.
ورفضت جيانغ ان تكشف عن 
اسباب ظنونها بأن بول مات في 
يوليو أو اعطاء مزيد من املعلومات 

عما يكشفه الفيلم.

وقالت متحدثة باسم احلديقة 
املائية ان���ه »ليس صحيحا بكل 
تأكيد ان ب���ول مات في يوليو«، 
واكدت املتحدثة مجددا انه مات 
ليلة االثن���ني عن عامني ونصف 
العام، وهو متوسط العمر الذي 
انه  يعيشه االخطبوط، مضيفة 
مات ميتة بسيطة بال تعقيدات. 
ومن املقرر حرق جثمان بول خالل 
االيام املقبلة وسيوضع رماده في 

اناء ويعرض في مكان خاص مع 
صورة شخصية له وكليبات من 
حياته. وقالت املتحدثة ان ادارة 
املائية بدأت تس���تقبل  احلديقة 
ال���زوار لكتابة كلم���ات رثاء في 

سجل التعازي.
وعن آخر نبوءة اطلقها بول 
متوقعا فيها موته قالت املتحدثة 
انه إذا كانت لديه مثل هذه النبوءة 

فقد »احتفظ بها مع نفسه«.

روني يحطم زجاج أحد المطاعم
في دبي بعد غضبه من زوجته كولين

العالقة بني روني وزوجته كولني تسير في طريق مجهول

 ال يبدو أن مشاكل جنم مان 
يونايتد والدولي االجنليزي لكرة 
القدم واي���ن روني قاربت على 
االنتهاء، فبعد أن تبادر للجميع 
أن رون���ي س���يعود قريبا إلى 
مستواه املعهود، خاصة بذهابه 
إلى رحلة استجمامية مع زوجته 
إلى دبي مبناس���بة عيد ميالده 
ال� 25 وتوقيعه عقدا جديدا مع 
نادي���ه براتب خيالي يصل إلى 
250 ألف جنيه استرليني، تبني 
أن املش���اكل بينه وبني زوجته 

مازالت محتدمة.
فوفقا ملا نشرت صحيفة »ذا 
صن« االجنليزية الشهيرة فإن 
ش���هود عيان رأوا روني وهو 
يحطم زج���اج أحد املطاعم في 
دبي بينم���ا كان يتناول وجبة 
العشاء مع زوجته، بعد أن انفجر 
غاضبا منها بسبب حديثها عن 
فتاة الليل التي أقام الالعب معها 

عالقة.
وأكد مراس���ل الصحيفة أنه 
شاهد روني وزوجته في قاعة 
انتظار فندق برج العرب وهما 
يجلس���ان بعيدا عن بعضهما، 
حيث كان مستلقيا على األريكة 
وال يبالي بنظرات زوجته له، كل 
ذلك يعطي إشارة واضحة بأن 
حياة روني الشخصية مازالت 

متذبذبة.
ويقضي روني إجازة سريعة 
في إمارة دبي يستغلها في النقاهة 
من اإلصابة التي أملت به األسبوع 
املاضي، وكذلك غس���ل همومه 
النفسية والتخلص من املشاكل 
التي مر بها خالل الفترة األخيرة 

سواء العملية او العائلية.
وكان النجم اإلجنليزي قد أجل 
االحتفال بعيد ميالده في مسقط 
رأسه مبانشستر مفضال االبتعاد 
قليال عن جماهير »الش���ياطني 
احلمر« التي غضبت منه كثيرا 
حينما قرر الرحيل عن الفريق، 
قبل أن يعدل عن قراره ويجدد 
تعاقده مع مان يونايتد ملدة 5 
سنوات وبأجر أسبوعي يصل 
إلى 250 ألف جنيه استرليني، 
وطوى صفحة مشاكله مع املدرب 
أليكس فيرغسون، وغاب روني 
عن فريقه أمام س���توك سيتي 
بسبب إصابته في الكاحل، ومن 

املنتظر أن ينضم الى متارين مان 
يونايتد بعد عودته إلى اجنلترا، 
الطبية  وسيخضع للكشوفات 
للتأكد من مدى تعافيه التام من 
أث���ر االصابة التي يعاني منها، 
الرئيس في  الس���بب  وشكلت 
خالفه احلاد مع مدربه فيرغسون 
الذي ظل يؤكد باستمرار أن واين 

يعاني من اصابة.
وقد ب���دا الزوجان في حالة 
توتر اثناء تواجدهما في املنتجع 
الراقي ولم يتبادال احلديث كثيرا 
وبدا املشهد محزنا للمتابعني ما 
يؤكد أن املشاكل بني الزوجني اكبر 

من رحلة إلى شواطئ دبي.

السوري عماشة يرفض اللعب للمنتخب اإلسرائيلي
يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز

العربية.نت: رفض الالعب السوري 
وئام عماش���ة اجلنسية اإلس���رائيلية 
متهي���دا لضمه للمنتخب اإلس���رائيلي 
بناء على رغبة مدربه الفرنسي لويس 

فرنانديز. 
ولف���ت املهاجم املول���ود في هضبة 
اجلوالن السورية احملتلة أنظار املدرب 
بع���د تألقه مع فري���ق هبوعيل كريات 
شمونة، وتصدره لقائمة هدافي الدرجة 
املمتازة برصيد 7 أهداف في 6 مباريات 
لعبها مع فريق���ه متصدر الترتيب في 
عامه األول بدوري األضواء، منها 3 أهداف 
)هاتريك( س���جلها في شباك فينيست 
إنياما حارس منتخب نيجيريا وهبوعيل 
تل أبيب حامل اللقب والذي يلعب بدوري 

أبطال أوروبا.
مدرب املنتخب اإلسرائيلي فرنانديز 
الساعي لتدعيم صفوف املنتخب والذي 
يعاني من ضعف أدائه الهجومي وسوء 
نتائج���ه ف���ي دوري املجموع���ات في 
تصفيات أمم أوروب���ا 2012، أثنى على 
الالعب السوري معلنا رغبته في ضمه 
إلى صفوف املنتخب، قبل أن يفاجأ بأن 
عماش���ة ال يحمل جواز سفر إسرائيليا 
لعدم حيازته على اجلنسية اإلسرائيلية 

في هضبة اجلوالن كل مواطن يحصل 
على اجلنسية اإلسرائيلية، وأنا ال أريد أن 
أكون شخصا منبوذا بني أهلي وأصدقائي 
الذين ترعرعت ونشأت بينهم، وأنا عربي 

سوري اعتز بقوميتي وعروبتي«.
وبدأ الالعب البالغ من العمر 25 عاما 
مسيرته الكروية في فريق محلي في قرية 
بقعاتا، وهي واحدة من 5 قرى سلمت من 
الهدم في اجلوالن بعد احتالله عام 1967، 
ويتمسك أهل القرية بهويتهم الوطنية 
ودولتهم األم سورية، ويرفضون قبول 
بطاقة الهوية أو اجلنسية اإلسرائيلية 
والقانون اإلسرائيلي بضم اجلوالن إلى 

إسرائيل. 
ومع تط���ور موهبته الكروية انضم 
إلى أكثر من فريق عربي في إس���رائيل 
)لفلسطينيي 48(، أبرزها فريق اإلخاء 
في الناصرة. وس���اهم بشكل كبير في 
صعود فريقه للدرجة املمتازة بتسجيله 
7 أهداف قبل أن يتعرض الالعب إلصابة 
منعته من املش���اركة، وهبط فريقه من 
الدرجة املمتازة إلى الدرجة األولى، حيث 
انضم إلى فريق كريات شمونة املجاورة 
لبلدته وقاده للدرجة املمتازة بتسجيله 

11 هدفا.

بصفته مواطنا سوريا.
وبدوره، اشترط االحتاد اإلسرائيلي 
لكرة القدم حصول الالعب على اجلنسية 
املنتخب،  إلى  اإلس���رائيلية قبل ضمه 
وطالب���ه بالتوقيع عل���ى منوذج طلب 

اجلنس���ية، األمر ال���ذي رفضه الالعب 
رفضا قاطعا، حي���ث قال »وجودي في 
قرية بقعاتا ب���ني مواطنني ال يحملون 
اجلنسية اإلسرائيلية مينعني من املطالبة 
باجلنسية اإلسرائيلية، حيث ينبذ السكان 

املهاجم السوري وئام عماشة )يسارا( يحتفل بأحد أهدافه

رئيس الزمالك يدعو أبناء النادي للتبرع
من أجل حل األزمة المالية

إقالة عبده ومنع رفعت »إعالميًا«

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
وّج��ه رئيس نادي الزمالك املعني املستش��ار 
ج��الل إبراهيم دعوة ألبناء الن��ادي احلاليني أو 
القدامى من أج��ل التبرع بأي مبالغ مالية إلنهاء 
أزمة النادي. وقال إبراهيم »أدعو أي شخص له 
عالقة بنادي الزمالك الى أن يس��اعد النادي في 
ضائقته املالية، حتى ولو كان هذا الشخص على 
خالف شخصي معي، وأنا مستعد أن أتعاون معه 

من أجل مصلحة النادي«.
وأكمل »ليس لدي أعداء، وأرحب بالتعاون مع 
ممدوح عباس، ومرتضى منصور، وعندما تبرع 

األخير ب� 100 ألف جنيه شكرته على ذلك«.
وتابع رئيس ن��ادي الزمالك »ال توجد موارد 
تابعة للنادي من أجل حل األزمة، وتلقينا خطابا 
من هيئة س��تاد القاهرة تطلب فيه تسديد مبلغ 
قدره 2 مليون و800 أل��ف جنيه، باإلضافة إلى 

مستحقات شركة املقاولون العرب«.
وأوضح »أعتق��د أن املجلس احلالي ال دخل 
له بهذه األزمة ألننا جئنا في ظروف استثنائية، 
واملسؤولية تقع على عاتق املجلس السابق، ولكنه 
أيضا مع��ذور«. وكان املجلس القومي للرياضة 
قد أصدر ق��رارا بتعيني مجل��س مؤقت إلدارة 
القلعة البيضاء قبل شهر ونصف الشهر بعدما 

حصل املستشار مرتضى منصور رئيس النادي 
السابق على حكم قضائي ببطالن انتخابات النادي 
وضرورة إعادتها. وأكد إبراهيم أنه لم يتمكن من 
حضور اجللسة التي كان مقررا لها أمس األول 
مع ممدوح عباس رئيس النادي الس��ابق لبحث 

األزمة املالية، وذلك نظرا ملرض زوجته.
من جهة أخرى، يلتقي رئيس االحتاد املصري 
لكرة القدم سمير زاهر الثالثاء املقبل مع رؤساء 
أندية الدوري املصري املمتاز ملناقشة أزمة البث 

الفضائي وانشاء رابطة لألندية.
وقال املدير التنفيذي لالحتاد املصري صالح 
حسني ان االجتماع يأتي من أجل مناقشة موضوع 
البث الفضائي بشكل يحقق الفائدة لألندية وذلك 
في حضور اعضاء مجلس االدارة. وس��يناقش 
زاهر خالل االجتماع كيفية انشاء رابطة لألندية 
احملترفة في املرحلة املقبلة بحسب ما أكد حسني 
في تصريحاته ملوقع االحتاد الرسمي. إلى ذلك، 
أحلق االحتاد السكندري اخلسارة األولى مبضيفه 
وجاره ح��رس احلدود 2-0 على ملعب »املكس« 
في االسكندرية في املرحلة التاسعة من الدوري 
املصري لكرة القدم. ويدين االحتاد السكندري 
بفوزه الى الكاميروني اوتوبونغ ايني ايديه الذي 

سجل الهدفني في الدقيقتني )52 و71(.

قررت جلنة تقييم األداء اإلعالمي املسموع 
واملرئي، بعد مشاهدتها حلقة برنامج »الكرة في 
درمي«، التي تلفظ فيها أحمد رفعت بألفاظ خادشة 
للحياء بحق الالعب حازم إمام، منع ظهور رفعت 

على القنوات الفضائية واحمللية ملدة عام.
وأوضح برنامج »90 دقيقة« أن التقرير الذي 
أعدت��ه اللجنة تضمن أن قناة »درمي« تفتقر الى 
آلية ضبط محتوى برامجها، وطالب مبحاس��بة 

القائمني عليها، لعدم تكرار هذه األخطاء.
كما أش��ار البرنامج ال��ى ان اللجنة أوصت 
مبخاطب��ة املنطقة احل��رة اإلعالمي��ة، لتوجيه 
الل��وم إلدارة القناة، على س��ماحها بإذاعة مثل 
هذه التجاوزات، وعن ع��دم اعتذارها جلمهور 

املشاهدين.
وتوقعت مصادر ان تتخذ ادارة درمي قرارا 
بإقالة اإلعالمي مصطفى عبده وإلغاء برنامجه.

عالميةمتفرقات

 ميتد غياب مهاجم نادي مان يونايتد االجنليزي 
لكرة الق���دم مايكل أوين عن املالعب لفترة أطول بعد 

تعرضه إلصابة جديدة في أوتار الساق.
 ق��ال نادي دينامو زغرب بط��ل الدوري الكرواتي 
لكرة القدم انه سيلزم العبيه األجانب بتعلم اللغة الكرواتية 

أسوة بكبار األندية االوروبية.
 يغي���ب الكرواتي ميلوش كراس���يتش مهاجم 
يوڤنتوس االيطالي عن مباراة فريقه املقبلة في الدوري 
أمام ميالن السبت املقبل بعد إيقافه مباراتني الدعائه 
التع���رض ملخالفة للحصول على ركل���ة جزاء خالل 
املباراة الت���ي تعادل فيها فريقه م���ع بولونيا 0 - 0 

االحد املاضي.
 ذكرت تقارير اعالمية هولندية واسبانية ان ألبرت 
فيرير، الظهير األمين السابق للمنتخب االسباني، على وشك 
تسلم مس��ؤولية تدريب فريق فيتيس آرنهامي الهولندي 

لكرة القدم.
 استهل ميامي هيت املدجج بالنجوم موسمه ضمن 
دوري كرة الس���لة االميركي للمحترفني بخسارة أمام 
مضيفه بوسطن سلتيكس 80 -88 في افتتاح الدوري، 
في حني حقق لوس أجنيليس ليكرز حامل اللقب فوزا 

صعبا على ضيفه هيوسنت روكتس 112 - 110.
وتغلب بورتالند ترايل باليزرز على فينيكس صنز 

.92 - 106


