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شارابوڤا

ق����رر االحتاد الس����وري لكرة 
القدم استئناف بطوالته احمللية 
العمرية  الدرجات والفئات  لكافة 
اعتبارا من منتصف الشهر اجلاري. 
وأعلن يوم 17 يوليو اجلاري موعدا 
النطالق مباريات الدور السادس 
عشر من مسابقة كأس سورية على 
ان تستأنف بطولة دوري احملترفني 
اعتبارا من 1 أغسطس املقبل. ذكر 
ان الوحدة يتصدر البطولة التي 
توقفت بعد اجناز مرحلتها اخلامسة 
عش����رة برصيد 29 نقطة متقدما 
الكرامة  بفارق نقطة واحدة على 
الثاني وبفارق 3 نقاط على اجليش 

حامل اللقب.

عب����ر بيار برلس����كوني نائب 
رئيس مجموعة »ميدياس����يت« 
االعالمية االيطالية وجنل رئيس 
الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني 
مالك نادي ميالن، انه يحلم برؤية 
العب وس����ط برشلونة االسباني 
اينييس����تا في صفوف  اندريس 
فريق ميالن، وقال برلوس����كوني 
االبن للصحافيني خالل احتفال في 
كولونيو مونينزي: »اذا سألت عن 
أحالمي، ال مشكلة لدي في القول ان 
حلمي هو ضم اينييستا«، واعتبر 
برلس����كوني انه يفضل أن يحرز 
فريقه اللومباردي لقب دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم: »آمل ان يحصل 

هذا في وقت قريب«.

أعلن نادي ليڤربول االجنليزي 
ان مساعد مدرب الفريق االول سامي 
لي ترك النادي باتفاق متبادل بني 
الطرفني، بحسب ما جاء على موقعه 
االلكترون����ي، وقال مدرب الفريق 
االسكوتلندي كيني دالغليش »نريد 
توجيه شكرنا لسامي بعد العمل 
الشاق الذي قام به خالل االعوام 
املاضية وللمس����اهمة التي قدمها 
لليڤربول«، من جهته، قال لي )52 
عاما( العب ليڤربول السابق ملدة 
عشرة أعوام »عدت الى النادي عام 
2008 وأنا فخور للمساهمة التي 

قدمتها منذ ذلك الوقت«.

أش����ارت تقارير صحافية إلى 
اقتراب نادي مانشس����تر سيتي 
اإلجنلي����زي م����ن ض����م املهاجم 
الفرنسي سمير نصري من صفوف 
ارسنال، في الوقت الذي بات فيه 
الفريق على أعت����اب ضم املدافع 
الفرنسي جايل كليشي، وأثيرت 
تكهنات واسعة حول قرب رحيل 
نصري عن صفوف ارسنال، في 
ظل تزايد رغبات األندية األوروبية 
الكبرى في ضمه، ولم يوقع نصري 
عقدا مع مانشس����تر سيتي حتى 
هذه اللحظ����ة، ولكنه اقترب من 
الرحيل عن ارسنال، الذي يربطه 
بعقد حتى نهاية املوس����م املقبل، 
بحس����ب ما ذكرته شبكة »سكاي 

سبورتس«.

أك����د النجم العاج����ي الدولي 
جيرڤينيو اقترابه من الرحيل عن 
ليل الفرنسي وحتقيق حلم حياته 
باالنضمام إلى صفوف ارس����نال 
اإلجنليزي، وأشار جيرڤينيو إلى 
البسيطة  التفاصيل  تبقي بعض 
قب����ل أن يكمل خطوة انتقاله إلى 

ارسنال بشكل رسمي.

ب����ات فريق برش����لونة حامل 
الدوري االس����باني ودوري  لقب 
ابطال أوروبا على أعتاب التعاقد 
مع كيكو فيمينيا اجلناح الصاعد 
لفري����ق هيركولي����س. يذكر أن 
كيكو سيخضع لفحوصات طبية 
في برش����لونة متهيدا لالنضمام 
إلى الن����ادي الكاتالوني. وتوصل 
اتفاق  إلى  ايركوليس وبرشلونة 
يقضي بانتق����ال كيكو )20 عاما( 

إلى النادي الكاتالوني.

االحتاد السوري 
يقرر استئناف 

بطوالته احمللية

جنل برلسكوني 
يحلم برؤية 

اينييستا في ميالن

ليڤربول يوقف تعاونه 
مع سامي لي

مانشستر سيتي 
يقترب من ضم 
نصري وكليشي

جيرڤينيو يؤكد 
اقترابه من أرسنال

برشلونة للتعاقد 
مع كيكو

»محترفو الكويت« يستعدون 
ملواجهة كمارو

عودة »املعاقني« من تونس

باريس سان جرمان ينتقل رسميًا 
إلى إدارته القطرية

رونالدينيو تخلص من احلظ 
السيئ وعاد ليسطع مجددًا

اكتمل����ت فرق بطولة احملترفني األولى لكرة القدم التي تقام 
على س����تاد محمد احلمد بنادي القادس����ية، وكان في استقبال 
الفرق باملطار رئيس اللجنة املنظمة حمد بوحمد، حيث أش����اد 
عدد من الالعبني واملدربني بحسن االستقبال، مؤكدين جاهزيتهم 
للمشاركة ومعربني عن س����عادتهم بإقامة مثل هذه البطوالت 
التي ستعرف اجلماهير الكويتية مبستواهم. ويواصل املدرب 
الوطني ثامر عناد الذي يقود فريق محترفي الكويت استعداده 
لالختبار احلقيقي األول مع فريق محترفي كمارو أمال في تخطي 
العقبة األولى واالنطالق نحو املنافسة على اللقب، حيث أجمع 
العبو الكويت على قبول التحدي والظهور مبس����توى مشرف 
لتعريف اجلماهير بأنهم ال يقلون مستوى عن احملترفني األجانب 
متى س����محت لهم الفرصة، وكان العب����و محترفي الكويت قد 
واصلوا تدريباتهم املكثفة خالل األيام املاضية بروح عالية وجهد 
مضاعف، وستقوم القناة الثالثة بتلفزيون الكويت بنقل جميع 
املباريات على الهواء مباشرة، كدعم منها إلجناح البطولة، كما 
ستقوم اذاعة الكويت بنقل املباريات جلميع مستمعيها، وهناك 
توجه لعدد م����ن القنوات الفضائية الرياضية اخلليجية ايضا 
بنقل املباريات ومتابعة فعالياتها بش����كل يومي. هذا وتقام في 
السابعة مساء اليوم مباراتان حيث جتمع األولى محترفي فريق 
ريخوال مع توتاني، بينما جتمع املباراة الثانية فريق محترفي 

روبرتو مع مسلمكو.

يعود الي����وم وفد نادي املعاقني بعد ان ش����ارك في ملتقى 
تونس الدولي اخلامس أللعاب القوى وحقق 22 ميدالية منها 6 
ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و12 برونزية، اضافة الى 
حصول الوفد على ثالثة كراسي جديدة تأهيلية ألوملبياد لندن 
2012. وجنح العبو النادي في احراز هذه امليداليات املختلفة في 
العديد من املسابقات، فيما تأهل كل من عبداهلل بولند وضاري 
املطيري وحمد حجر الى أوملبياد لندن بجدارة، لينجح املنتخب 
في رفع حصته الى 13 مقعدا في ختام امللتقى الدولي، كما متكن 
الالعب احمد املطيري من حتطيم الرقم القياسي العاملي السابق 
100 متر جري على الكراسي املتحركة، حيث اجتاز املسافة في 
18.33 ثانية. وكان في اس����تقبال الوفد عدد من املسؤولني في 
النادي وأهالي الالعبني. وترأس الوفد الى امللتقى أمني سر عام 
النادي ش����افي الهاجري الذي أكد ان املشاركة الكويتية حققت 
أهدافها متاما بحصولنا على ثالث����ة مقاعد اضافية لألوملبياد 
اخل����اص 2012، وحتقيق 22 ميدالي����ة متنوعة في اجناز كبير 

يؤكد تطور رياضة املعاقني في الكويت.

اعلن رئيس شركة كولوني كابيتال يوروب املساهم االكبر 
في نادي باريس س����ان جرمان، رابع الدوري الفرنس����ي لكرة 
القدم، سيباستيان بازان انتقال ملكية النادي رسميا الى سلطة 
شركة قطر لالستثمارات التي باتت املساهم االكبر بنسبة %70 
من االسهم، ووقع عقد االنتقال عند الساعة الواحدة بالتوقيت 
احمللي على االسس وبالطرق املتفق عليها بني شركة كولوني 
ورئيس شركة قطر لالستثمارات ناصر اخلليفي، وصرح بازان 
على هامش لقاء مع وزيرة الرياضة شانتال جوانو »انها حلظة 
مهمة وانا مقتنع باننا تركنا باريس سان جرمان بني ايد جيدة، 

عملية البيع متت في مناخ طيب«.

قبل أس���بوع واحد فقط، كان العب كرة القدم البرازيلي 
الشهير رونالدينيو هدفا لالنتقادات وصفارات االستهجان 
وهتافات السخرية من قبل جماهير فريقه فالمنغو البرازيلي 
بسبب عدم ظهوره في الفترة املاضية باملستوى الذي انتظرته 
اجلماهير رغم املبالغ املالية الهائلة التي أنفقها النادي للتعاقد 

معه،  لكن أس���بوعا واحدا كان 
كافيا لقلب كل ذلك رأسا على عقب 
واستعادة الالعب لبريقه والتربع 
في قلوب مش���جعي فالمنغو. 
وخالل مباراتني متتاليتني، سجل 
رونالدينيو ثالثة أهداف ليرفع 
رصيده إلى خمسة أهداف تربع 
بها على قمة قائمة هدافي الدوري 
البرازيلي في املوسم احلالي لينال 
عبارات اإلش���ادة والتقدير من 
الثالثة،  اجلميع.وبهذه األهداف 
قاد رونالدينو الفريق إلى فوزين 
رائعني كان األول على أتليتيكو 

مينيرو 4-1 وعلى أميريكا ميناس 3-2 ليتقدم فالمنغو إلى 
املركز الرابع في جدول الدوري البرازيلي. 

رونالدينيو

متفرقات عاملية
٭ أعلن نادي تشلسي اإلجنليزي لكرة القدم رحيل 

مدافعه الهولندي جيفري بروما على سبيل اإلعارة ملدة 
موسم واحد إلى هامبورغ االملاني.

٭ استقدم نادي تولوز الفرنسي رميي ريو حارس مرمى 
أوكسير ليدافع عن ألوانه في املوسم املقبل.

٭ تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد اإلجنليزي رسميا 
مع العب الوسط الصاعد مهدي عبيد من صفوف لنس 

ملدة خمسة أعوام.
٭ ذكر العب الكرة السابق االسباني جوسو أوروتيا أن 

األرجنتيني مارسيلو بييلسا سيكون هو املدير الفني 
ألتلتيك بلباو في املوسم املقبل، إذا ما فاز مبنصب رئاسة 

النادي في االنتخابات التي جترى في 7 اجلاري.
٭ اكد رئيس االحتاد التايلندي ووراوي ماكودي 

تعيني االملاني وينفريد شايفر مدربا ملنتخب بالده.
٭ حلق املنتخب املكسيكي بركب املتأهلني إلى دور 

الثمانية لنهائيات كأس العالم للناشئني )حتت 17 عاما( التي 
تستضيفها املكسيك، عبر الفوز على بنما بهدفني نظيفني 

كما جنح املنتخب الفرنسي في حتويل تأخره بهدفني 
أمام نظيره ساحل العاج إلى الفوز 3 - 2. وحلق املنتخب 

اإلجنليزي بفوزه على نظيره األرجنتيني.
٭ اشار رئيس نادي سبورتينغ براغا البرتغالي 

انطونيو سلفادور الى ان املهاجم الدولي السابق نونو 
غوميش وقع عقدا مع النادي ملدة عام واحد.

٭ أصبح انطالق دوري كرة السلة االميركي ملوسم 2011 ـ 
2012 مهددا اثر انتهاء »اتفاقية التفاوض اجلماعي« وفشل 

االندية والالعبني في جتديدها، لتبدأ عملية »اضراب ارباب 
العمل« التي قامت بها االندية.

الزمالك في اإلسكندرية استعداداً لالحتاد

خليفة شحاتة »محلي« واملفاضلة بني سالمة ويوسف

أملانيا تطيح بنيجيريا وتصعد لربع نهائي »مونديال السيدات«

فيفا يؤكد استمراره في مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية
أعلن االحت���اد الدولي لكرة 
الق���دم )فيفا( أنه »س���يواصل 
التمييز  مكافحة جميع أشكال 
بكل السبل املتاحة أمامه«، ويأتي 
ذلك بعدما حتدث مسؤولو الفيفا 
إلى يوش���اريا أوتش���ي مدربة 
املنتخب النيجيري لكرة القدم 

بسبب تصريحاتها وتعليقاتها 
ضد الشذوذ اجلنسي، وتسببت 
أوتشي في أجواء مثيرة للجدل 
خالل مقابلة له���ا على هامش 
بطولة كأس العالم السادس���ة 
للس���يدات واملقام���ة حاليا في 
الش���ذوذ  أملانيا حيث وصفت 

اجلنسي بأنه »شيء قذر، روحيا 
وثقافيا وأخالقيا، وأنه أمر خاطئ 
للغاية«، ورغم ذلك، نفت املدربة 
النيجيرية إدالءها بأي تصريحات 
عنصرية، وحرصت تاتيانا هايني 
رئيسة جلنة املسابقات النسائية 
االلتق���اء باملدربة  بالفيفا على 

النيجيري���ة ف���ي فرانكفورت 
ملناقشة هذه التصريحات التي 
أدلت بها أوتشي قبل أن تنفي، 
في مؤمتر صحافي، إدالء املدربة 
بهذه التصريحات، وأوضحت 
هايني »نحن هنا في فعاليات 
خاصة بالفيفا وسنوضح أنه من 

األفضل أن يعبر املرء عن نفسه 
بطريقة محايدة«، ويقيم الفيفا، 
في 13 يوليو، اليوم الس���نوي 
ملكافح���ة التمييز والعنصرية، 
ويتزامن هذا اليوم مع فعاليات 
ال���دور قبل النهائ���ي ملونديال 

السيدات احلالي.

أعرب مدير الكرة بالفريق 
األول لكرة القدم بالنادي األهلي 
سيد عبداحلفيظ عن اندهاشه 
من العقوبات التي وقعتها جلنة 
املس���ابقات باالحتاد املصري 
عقب مباراة فريقه مع الزمالك 
متسائال كيف يعاقب من ارتكب 
خطأ داخ���ل امللعب باإليقاف 
ث���الث مباريات بينما يعاقب 
م���ن اعتدى على الالعبني في 
غرفة املالبس ومن اعتدى على 
املدير الفني للفريق باإليقاف 

مباراة واحدة.
 وتساءل عن دور مراقب 
املباراة وكيف لم ير كل السباب 
الذي تلقاه العبو األهلي في 
املمر املؤدي لغرف خلع املالبس 
وكذل���ك مح���اوالت االعتداء 
واقتح���ام الغرفة، وقال: »إذا 
كان املراقب ل���م ير ذلك فهو 
بحاجة إلى مراقب« أما املدير 
الفني للزمالك حسام حسن 
فقال انه لن يعلق على العقوبة 
التي فرضتها جلنة املسابقات 
بإيقافه مباراة ولن يوليها أي 
اهتمام، موضحا أن غيابه عن 
أمام  اللقاء املقبل  الفريق في 
االحتاد الس���كندري لن يؤثر 
الفريق، ألنه يضع  أداء  على 

خطة املباراة قبلها.
 وع���ن جتدي���د عقده مع 
الزمالك، رحب بهذا األمر وقال 
إن مجلس إدارة الزمالك كان قد 
فاحته فيه وأن كل ما يدفعه 
النادي،  للبقاء هو جمه���ور 
مش���ددا على أنه ل���م يضع 
شروطا معينة كما ردد البعض 

في وسائل اإلعالم.
 كم���ا أعرب حس���ام عن 
اس���تيائه الشديد من احلرب 
الش���ديدة التي تشنها بعض 
وسائل اإلعالم على الزمالك في 
الفترة املاضية، مشيرا إلى أنه 
مستاء جدا من الفساد االعالمي 
في القن���وات الفضائية التي 

قطع املنتخب األملاني لكرة 
الق���دم اخلط���وة األولى على 
طري���ق الدفاع ع���ن لقبه في 
السادسة  العالم  بطولة كأس 
للس���يدات والتي تستضيفها 
بالده حاليا حيث حجز املنتخب 
األملاني تأشيرة التأهل للدور 
الثاني )دور الثمانية( بتغلبه 
على نظيره النيجيري 1-0 في 
اجلول���ة الثانية من مباريات 
املجموعة األولى بالدور األول 
للبطولة، وأصبح املنتخبان 
األملاني والفرنسي أول املتأهلني 
لدور الثمانية بعد فوز أملانيا 
على نيجيريا 1-0 وفوز فرنسا 
الس���احق 4-0 على كندا في 
املباراة الثانية باملجموعة والتي 
أقيمت مبدينة بوخوم، ورفع 
إلى  املنتخب األملاني رصيده 
س���ت نقاط في املركز الثاني 
بف���ارق األه���داف فقط خلف 
الفرنس���ي لتصبح  نظي���ره 
الثالثاء  الفريقني يوم  مباراة 
املقبل حاسمة فقط على قمة 
املجموعة، وم���ن خالل فوزه 
النيجيري،  املنتخ���ب  عل���ى 
أطاح املنتخب األملاني بكل من 
املنتخبني النيجيري والكندي 
من البطولة حيث ظل الفريقان 
بال أي رصيد من النقاط بعد 
هزمية كل منهما في مباراتيه 
اللت���ني خاضهم���ا حتى اآلن 

اجلزء اآلخر.
وأبدى املوريتاني دومنيك دا 
سيلفا مهاجم األهلي تعجبه من 
تصرفات العب وسط الزمالك 
هاني سعيد معه، النه ال يعرف 
هذا الالعب وال يوجد بينهما أي 
عداوة سابقة حيث انها املرة 
األولى التي يراه فيها، ولكنه 

ظهر بشكل عصبي.
وكان اجلهاز الفني باألهلي 
بقي���ادة البرتغال���ي مانويل 
جوزي���ه وقع عقوب���ة مالية 
عل���ى العب الفريق حس���ام 
عاشور بعد البطاقة احلمراء 
التي حصل عليها في مباراة 
الزمالك السابقة ورفض مدير 
الكرة باألهلي سيد عبداحلفيظ 

اإلفصاح عن قيمة الغرامة. 
من جانب آخر ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية انها علمت 
من مصدر موثوق ان االحتاد 
املصري سيعهد مهمة تدريب 
املنتخ���ب الوطني الى مدرب 
محلي، مشيرا الى ان اخليار 
محصور تقريبا بني اثنني هما 
انور سالمة وطلعت يوسف.

 وكان مدرب املنتخب حسن 
إلى ثالثة  الذي قاده  شحاتة 
ألق���اب قارية في الس���نوات 
الست األخيرة تقدم باستقالته 
الشهر املاضي، اثر تالشي آمال 
الفراعنة ف���ي بلوغ نهائيات 
املقررة  كأس األمم االفريقية 
في غينيا االستوائية والغابون 
مطلع العام املقبل وعدم فوزه 
في اي من مبارياته األربع حتى 
اآلن في التصفيات فخسر في 

اثنتني وتعادل في مثلهما.
 وكشف املصدر »االجتاه 
العام ه���و الختي���ار مدرب 
محلي واملفاضل���ة بني اثنني 
هما انور سالمة مدرب احتاد 
الشرطة وطلعت يوسف مدرب 

اجلونة«.
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح   ٭

اليوم مباراتني بني  وتقام 
كوريا الش���مالية مع السويد 
وأمي���ركا م���ع كولومبيا في 
الثاني���ة للمجموعة  اجلولة 

الثانية.

املنتخبني األملاني والنيجيري 
في فرانكفورت بالتعادل السلبي 
ثم سجلت العبة خط الوسط 
سيموني الوديهر الهدف الوحيد 

للمباراة في الدقيقة 54.

وأصبحت مباراتهما معا يوم 
الثالثاء املقبل من أجل حتقيق 
أي نتيجة إيجابية حلفظ ماء 
الوجه قبل الرحيل من أملانيا، 
وانتهى الشوط األول من مباراة 

ال� 28 للدوري وكان  اجلولة 
حس���ام حس���ن ق���د اجتمع 
بالالعبني قب���ل مران األمس 
وطالبهم بغل���ق ملف مباراة 
القمة، وحثهم على ضرورة بذل 
مزيد من اجلهد خالل املباراة 

والفوز بها.
فى شأن آخر كشف املدير 
الفني للزمالك حسام حسن 
أنه تنازل عن 360 ألف جنيه 
من مستحقاته بسبب الظروف 
املادية الصعبة التي يعيشها 
النادي األبي���ض، مؤكدا ان 
عقده مع الزمالك كان يتحمل 
النادي ج���زءا منه، ورئيس 
النادي السابق ممدوح عباس 

تعدت كل احلدود.
وكان مجلس إدارة الزمالك 
برئاس���ة املستش���ار جالل 
إبراهيم، قرر في جلسته التي 
عقدها اخلميس املاضي رفض 
فكرة إنشاء جلنة الكرة، كما 
قرر إلغ���اء املزايدة اخلاصة 
بالرعاية وإعداد كراسة شروط 
جديدة، كما وافق على سداد 
العق���د لالعب محمود  مقدم 

عبدالرازق »شيكاباال«.
الي���وم فريق  ويتوج���ه 
الى االس���كندرية  الزمال���ك 
استعدادا ملواجهته املقبلة مع 
االحتاد السكندري غدا بستاد 
االسكندرية ضمن منافسات 

حسام حسن يغيب عن لقاء الزمالك أمام االحتاد لإليقاف

هدف األملانية سيموني يهز شباك نيجيريا  )أ.ف.پ(

شارابوڤا توقف مغامرة ليزيكي 
وكفيتوفا إلى نهائي »وميبلدون« ألول مرة

أوقفت الروسية ماريا شارابوڤا املصنفة خامسة 
وبطلة 2004 مغامرة األملانية سابني ليزيكي 

املشاركة ببطاقة دعوة، وتغلبت عليها 6-4 و3-6 
في الدور نصف النهائي من بطولة وميبلدون 

االجنليزية، ثالث البطوالت االربع الكبرى للتنس، 
وتواجه شارابوڤا في النهائي التشيكية بترا 

كفيتوفا املصنفة ثامنة التي تأهلت ألول مرة 
الى املباراة النهائية بفوزها على البيالروسية 

فيكتوريا ازارنكا الرابعة 6-1 و3-6 و2-6، 
وستسعى شارابوڤا )24 عاما( التي خاضت دور 

األربعة في وميبلدون للمرة الرابعة بعد اعوام 
2004 عندما توجت باللقب وعمرها 17 عاما، 

و2005 و2006، الى احراز لقبها الرابع الكبير بعد 
فالشينغ ميدوز عام 2006 واستراليا 2008، في 
حني عجزت ليزيكي أن تصبح أول العبة املانية 

تبلغ الدور النهائي منذ البطلة شتيفي غراف عام 
1996، وعجزت ليزيكي )21 عاما( املصنفة 62 

عامليا والتي بلغت ربع النهائي العام املاضي، عن 
اضافة شارابوڤا الى قائمة ضحاياها بعد بارتولي 

والصينية نا لي الثالثة وبطلة روالن غاروس 
عندما تغلبت عليها في الدور الثاني، وببلوغها 

النهائي، ستصعد شارابوڤا املصنفة سادسة 
عامليا الى املركز اخلامس في ترتيب احملترفات 

للمرة االولى منذ سبتمبر 2008.


