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صانع ألعاب نيجيريا جون اوبي ميكل
يسعى للتحليق مع النسور في كأس العالم

)أ.ف.پ( قائد »املانشافت« مايكل باالك يخرج مستندا على عكازين عقب إجراء الفحص الطبي مبدينة ميونيخ  

بعد التأك����د من غياب قائد منتخب أملانيا لكرة 
القدم، مايكل باالك، عن كأس العالم، من املقرر أن 
يقوم العب بايرن ميونيخ باستيان شڤاينشتايغر 
بالدور الذي كان مقررا أن لباالك في وسط امللعب. 
قال املدير الفني للمنتخب االملاني يواكيم لوف في 
معسكر املنتخب بجزيرة صقلية إن شڤاينشتايغر 
سيتحمل املزيد من املسؤوليات واملهام في وسط 

امللعب، وأعرب عن ثقته بقدرة الالعب على إدارة دفة 
األمور، خاصة بعد تألقه املوسم احلالي مع فريقه. 
وسيحجز أيضا سامي خضيرة العب شتوتغارت 
مكانه في خط الوسط املدافع بجانب شڤاينشتايغر ، 
حيث يشارك الالعبان معا في املباراتني التجريبيتني 
ألملانيا أمام املجر في 29 من الش����هر اجلاري وأمام 

البوسنة والهرسك في 3 من يونيو املقبل.

شڤاينشتايغر يقود وسط ألمانيا

)أ.پ( العب جنوب أفريقيا لوكاس تواال مير من مدافع تايلند  

رئيس جديد لملف »إنجلترا 2018«

مغني يغيب عن الجزائر

أعلنت جلنة ترش����يح اجنلترا الس����تضافة مونديال 2018 تعيني جف طومسون 
مسؤوال عن امللف بدال من لورد تريسمان الذي قدم استقالته بسبب تصريحات شهر 
بها ببلدين منافسني هما اس����بانيا وروسيا. ويشغل طومسون منصب نائب رئيس 
االحتادين الدولي واألوروبي ايضا، وسبق ان ترأس االحتاد االجنليزي بني عامي 1999 
و2008. واستقال تريسمان )66 عاما( أيضا من منصبه رئيسا لالحتاد االجنليزي بعد 
اجتماع طارئ ملجلس اإلدارة. اس����تقالة تريسمان جاءت بسبب نشر إحدى الصحف 
البريطانية تصريحات ادلى بها الى صديقته بخصوص احتمال قيام روسيا واسبانيا 
ببعض املناورات حلرمان اجنلترا من استضافة العرس العاملي، حيث كشفت ميليسا 
جاكوب وهي عشيقة سابقة لتريسمان لصحيفة »مايل اون صنداي« تسجيال حملادثة 

لها مع األخير أعرب لها فيها عن شكوك حول تواطؤ بني اسبانيا وروسيا.

ذكر تقرير إخباري أن العب خط وسط 
نادي التسيو اإليطالي مراد مغني سيغيب 
عن منتخب اجلزائر خالل كأس العالم. 
ونقل موقع »كل شيء عن اجلزائر« على 
االنترنت عن مصدر في اجلهاز الطبي 
للمنتخ���ب أن مغني ل���ن يكون جاهزا 
للمشاركة في املونديال بسبب اإلصابة 

التي يعاني منها في الركبة رغم العالج 
املكثف الذي يخضع له في معسكر الفريق 
بكرانس مونتانا بسويسرا. وكان رابح 
سعدان املدير الفني للمنتخب اجلزائري 
أكد أنه سيفصل في مس���ألة مشاركة 
مغني في املونديال قبل املباراة الودية 

أمام ايرلندا 28 اجلاري بدبلن.

آمال نيجيريا معقودة على تألق ميكل وخبرة الغرباك

تشكيلة جديدة لدومينيك تضم 24 العباً

تعق���د نيجيريا ام���اال كبيرة على 
صانع العابها املتمرس جنم تشلسي 
االجنليزي جون اوبي ميكل للذهاب 
بعيدا في نهائيات كأس العالم، واوضح 
ميكل ان »نيجيريا تعج باملواهب التي 
حتتاج فقط ملن يساعدها ويوجه اليها 
النصائح. انه الفرق الوحيد بيننا وبني 
االوروبيني، ملا ال ننقل عنهم جتاربهم. 
العديد من االفارقة يدافعون عن الوان 
منتخبات اوروبية، انه امر محزن كثيرا 
ويجب ان يس���تفيق املسؤولون من 
غيبوبتهم لالس���تفادة م���ن خاماتهم 
وعدم تركها الى منتخبات اخرى ترصع 
س���جلها من االلقاب على حسابهم«، 
واضاف »تعاقد االحتاد النيجيري مع 
الغرباك كان صفقة ناجحة، انه مدرب 
كبير وميلك خبرة كبيرة في املالعب 
القارية والعاملية، خبرته في املونديال 
جيدة ونأمل من تكر السبحة في جنوب 
افريقيا«.توج ميكل مع تشلسي حتى 
االن بلقب كأس االحت���اد اإلجنليزي 

عامي 2007 و2009 وكأس رابطة االندية 
االجنليزية احملترف���ة 2007 والدرع 
اخليرية العام املاضي، باالضافة الى 
اختياره افضل العب واعد في النادي 
اللندني عامي 2007 و2008، وافضل 
العب واعد في القارة الس���مراء عامي 
2005 و2006، لع���ب ميكل 25 مباراة 

دولية حتى االن وسجل هدفني.

رمز الصرامة

الس���ويدي  يلقب مدرب نيجيريا 
الرس الغرباك ب��»مل���ك التصفيات« 
بع���د ان ق���اد منتخب ب���الده بنجاح 
الى 5 بطوالت كبي���رة على التوالي، 
واشتهر بوسائله التكتيكية وميله الى 
الصرامة والقساوة على حساب اللعب 
اجلميل، اكتس���ب الغرباك )59 عاما( 
احترام السويديني وخصومه ايضا، 
رغم االنتقادات التي طالته من الصحافة 
على طريقة اللعب اململة التي يقدمها 
املنتخب السويدي، لكن مساهمته في 

ايصال الس���ويد الى بطوالت اوروبا 
اعوام 2000 و2004 و2008 اضافة الى 
مونديالي 2002 و2006 جعلته يتربع 

على عرش التدريب في السويد.
 وكان الغرباك ميني النفس بقيادة 
منتخب بالده الى العرس العاملي للمرة 
الثالثة على التوالي بيد انه فشل في 
ذلك، لكن سنحت امامه فرصة التواجد 
في جنوب افريقيا من خالل تعاقده مع 
االحتاد النيجيري ملدة 5 اشهر، ارتبطت 
صورة املدرب احلاد البصيرة، بهدوء 
الفت يش���به طرقه التكتيكية، فهو ال 
يتعرض للحكام من خط امللعب وال يثير 
اخلصوم والالعبني، امنا يقارب املباريات 
بتركيز خارق، في بزته الرياضية شابكا 
يديه على صدره وعاقدا حاجبيه، وال 
يخفي املدرب الصامت-العنيف انزعاجه 
من بعض االلقاب املطلقة عليه، وهو 
ال يحبذ اللق���اءات االعالمية كثيرا اذ 
يعتبرها مضيع���ة للوقت النه يحب 

التركيز على العمل.

فوز كوريا الجنوبية
على األكوادور

المكسيك يتغلب
على تشيلي

فازت كوريا اجلنوبية علــى األكــوادرو 
2ـ  0 في مباراة كرة القدم الدولية الودية التي 
أقيمت في سيئول ضمن استعدادات االولى 
ملونديال 2010. وسجل لي سونغ ريول )73( 
ولي تشونغ يونغ )83( الهدفني. وتلعب كوريا 
اجلنوبية في النهائيات ضمن املجموعة الثانية 
ــني ونيجيريا واليونان.  الى جانب األرجنت
وتخوض كوريا اجلنوبية مباراة ودية ثانية 
في 24 اجلاري أمام مضيفتها اليابان التي 
تشارك في املونديال أيضا ضمن املجموعة 
ــدا والدمنارك  ــب هولن ــة الى جان اخلامس

والكاميرون.

ــى نظيره  ــيكي عل فاز املنتخب املكس
ــب »االزتيك« في  ــيلي 1 ـ 0 على ملع التش
مكسيكو وأمام 105 آالف متفرج في مباراة 
دولية ودية في كرة القدم في إطار استعدادات 
الطرفني للمونديال. وسجل البرتو ميدينا 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 13. وكان 
ميدينا قد سجل هدف الفوز للمكسيك في 
مباراتها الودية امام السنغال االثنني املاضي 
في شيكاغو. وأكملت تشيلي املباراة بـ 10 
العبني اثر طرد مانويل ايتورا في الدقيقة 
59 بعد دقيقة واحدة من دخوله مكان بدرو 
ــيك تغلبت على  ــس. وكانت املكس مورالي
ــيك 3  ــوال 1 ـ 0 ايضا. وتخوض املكس أنغ
مباريات ودية أخرى في اوروبا مع كل من 
إجنلترا )24 الشهر اجلاري(، وهولندا )26 
ــهر اجلاري( وإيطاليا )3 يونيو املقبل(  الش
ــوب أفريقيا. وتلعب  ــه الى جن قبل التوج
ــن املجموعة  ــيك في النهائيات ضم املكس
ــا  االولى الى جانب جنوب أفريقيا وفرنس
وصيفة 2006 وأوروغواي، وهي ستخوض 
املباراة االفتتاحية في النهائيات أمام الدولة 
ــيلي  ــة في 11 يونيو املقبل. أما تش املضيف
ــي النهائيات في املجموعة الثامنة  فتلعب ف
الى جانب هندوراس وسويسرا واسبانيا. 
وتلعب تشيلي مباراتها الودية االخيرة األحد 

املقبل مع ايرلندا الشمالية.

اذاع مدرب منتخب فرنسا 
لكرة القدم رميون دومينيك 
امس تشكيلة جديدة قلص 
فيها عدد الالعبني من 30 الى 
24 للمش���اركة في نهائيات 
موندي���ال جن���وب افريقيا 
2010 الشهر املقبل. واستبعد 
دومينيك ستة من التشكيلة 
االولية هم احلارس ميكايل 
الندرو وع���ادل رامي )ليل( 
ورود فان���ي وي���ان مفيال 
وجيمي بريان )رين( وحامت 

بن عرفة )مرسيليا(.
والالعب���ون ال���� 24 هم: 
للمرم���ى: هوغ���و لوريس 
)ليون( وسيدريك كاراسو 
)بوردو( وستيف مانداندا 
)مرس���يليا(، للدفاع: وليام 
غاالس )ارسنال االجنليزي( 
ابيدال )برش���لونة  وايريك 
االس���باني( وباكاري سانيا 
االجنلي���زي(  )ارس���نال 
وباتريس ايفرا )مان يونايتد 
االجنليزي( وغاييل كليشي 
)ارسنال االجنليزي( ومارك 
بالنوس )بوردو( وانتوني 
ريفيير )ليون( وسيباستيان 
)اش���بيلية  سكيالتش���ي 
االسباني(، للوسط: ابو ديابي 
)ارسنال االجنليزي( والو 
ديارا )بوردو( والسانا ديارا 
)ريال مدريد االسباني( ويوان 
غوركوف )بوردو( وفلوران 
مالودا )تشلسي االجنليزي( 
وجيرميي توالالن )ليون(، 
للهج���وم: نيك���وال انيل���كا 
)تشلسي االجنليزي( وجبريل 
سيس���يه )باناثينايكوس 
� بيار  اليوناني( وان���دري 
جينياك )تولوز( وسيدني 
غوفو )ليون( وتييري هنري 
)برشلونة االسباني( وفرانك 
ريبيري )باي���رن ميونيخ 
االملاني( وماتي���و فالبوينا 

)مرسيليا(.

روبسون: »الفوفوزيال« سترجح كفة »األوالد«

جنوب أفريقيا تكتسح تايلند برباعية

فاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره التايلندي 
4-0 في نيلسبرويت وأمام 30 ألف متفرج في مباراة 
دولية ودية في اطار استعدادات االول لكأس العالم. 
وسجل سيفيوي تش����اباالال )22( وكاتليغو مفيال 
)30 و33( وبرن����ارد بارك����ر )90( االهداف. وتلعب 
جنوب افريقيا في النهائيات ضمن املجموعة األولى 
الى جانب املكسيك وأوروغواي وفرنسا. وتخوض 
جنوب افريقيا 3 مباريات ودية امام بلغاريا في 24 
مايو اجلاري وكولومبيا في 27 منه، والدمنارك في 5 
يونيو املقبل قبل ان تلعب املباراة االفتتاحية للعرس 

العاملي امام املكسيك في 11 منه.
ومن جانب آخر، أعرب االجنليزي برايان روبسون 
مدرب املنتخب التايلندي لك����رة القدم عن اعتقاده 
بأن األص����وات الصاخبة لآلالف م����ن آلة فوفوزيال 
البالستيكية التشجيعية الشهيرة بجنوب أفريقيا 
ق����د تقود منتخب البلد املضي����ف لكأس العالم غير 

املرشح إلى حتقيق النجاح.
وكانت هذه املباراة هي أول لقاء يش����هده ستاد 
»مبومبيال« اجلديد مبدينة نيلسبروت التي تقع شمال 
ش����رق جنوب أفريقيا، إحدى املدن التسع املضيفة 

ملنافسات كأس العالم.
وبعد انتهاء املباراة بدا روبس����ون قائد منتخب 
إجنلترا ومان يونايتد اإلجنليزي سابقا مستاء للغاية 
م����ن الضجيج الذي أحدثه 30 أل����ف متفرج جنوب 

أفريقي خالل املباراة.
وكان العديد من اجلماهير احملليني قد توجهوا إلى 
املباراة مسلحني بآلة الفوفوزيال التشجيعية الشهيرة 

في جنوب أفريقيا والتي تشبه البوق.
ونقلت وكالة األنباء اجلنوب أفريقية )سابا( عن 
روبسون قوله: »كانت األصوات القادمة من املدرجات 
مدوية وخلقت أجواء رائعة، ولكنها كانت صاخبة 
بدرجة جعلتني غير قادر على التواصل مع الالعبني 

املوجودين في امللعب«.
وأضاف: »أعتقد أن مثل هذه األشياء مع مصاحبة 
التشجيع الرائع الذي رأيته من جماهير جنوب أفريقيا 
سيرجحان كفة البلد املضيف كثيرا ورمبا حتى يتمكنا 

من إحداث تغييرات خالل املونديال«.
وتستعد املكسيك ملواجهة ضوضاء تساوي ثالثة 
أضعاف تلك الضوضاء التي يشكو منها روبسون عندما 

تلتقي مع جنوب أفريقيا في املباراة االفتتاحية.

ألمانيا مصدومة لغياب باالك عن المونديال
أعلن االحتاد األملان���ي لكرة القدم امس أن مايكل باالك 
جنم خط وسط تشلسي اإلجنليزي وقائد املنتخب األملاني 
للعبة سيغيب عن صفوف الفريق خالل بطولة كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا بسبب اإلصابة.وخضع باالك لفحص 
طبي في مدينة ميونيخ األملانية أثبت اصابة الالعب بتمزق 
في أربطة الكاحل اثر التحام قوي من كيفن برنس بواتينغ 
العب بورتسموث اإلجنليزي خالل مباراة الفريقني بنهائي 
كأس االحتاد اإلجنليزي التي انتهت بفوز تشلسي 1-0 رغم 

خروج الالعب مصابا قبل نهاية الشوط األول.
ووفقا للفحص الطبي فإن باالك )33 عاما( لن يتمكن من 
البدء في التدريبات قبل ثمانية أسابيع على أقرب تقدير أي 
مع انتهاء مباريات كأس العالم في جنوب أفريقيا.وسيتم 
وضع املفصل املص���اب في جبيرة من اجلبس ملدة أربعة 
أسابيع وبعد إزالتها سيضطر باالك الرتداء حذاء من نوع 
خاص ملدة أسبوعني آخرين ليبدأ بعد ذلك برنامج العالج 
الطبيعي، وبهذا فإن آمال باالك في املشاركة للمرة األخيرة 
في بطول���ة كأس العالم قد تبددت.وجاء في بيان االحتاد 
االملاني »ان قدم باالك ستوضع في اجلبس في البداية، ثم 

يتعني عليه ارتداء حذاء خاص ملدة اسبوعني«.
وأصاب هذا النبأ املدير الفني للمنتخب األملاني يواخيم 
لوف والعبي املنتخب بصدمة بالغة السيما وأن باالك هو أهم 
عنصر في خطة لعب املنتخب األملاني في كأس العالم وكان 
الكثيرون يعق����دون عليه اآلمال لقيادة منتخب بالده للفوز 
باللقب للمرة الرابع����ة. وكان لوف قد صرح الليلة املاضية 
قائ����ال: »يجب دائما أن نتوقع غياب أح����د العناصر الفعالة 
خالل إحدى البطوالت« ولكن لوف لم يكن يتوقع أن تكون 

اصابة باالك بهذه الشدة.وقال لوف إن تغيب باالك عن 
بطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا »خسارة فادحة«. 

وخاض باالك مع منتخب بالده 98 مباراة سجل فيها 42 هدفا، 
وسيشكل غيابه ضربة قوية للمانشافت خالل منافسات 

املونديال، يذكر ان م����درب منتخب املانيا يواكيم لوف 
سيعلن اليوم التش����كيلة التي ستشارك في النهائيات 
التي تلعب فيها املانيا في املجموعة الرابعة الى جانب 

استراليا وصربيا وغانا.

 باالك مستاء 

وأعرب باالك عن شعوره باالستياء وخيبة األمل لغيابه 
عن املونديال بس����بب االصابة.وقال في 

تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون 
األملاني )زد.دي.إف( امس: »عندما 
يس����مع املرء مثل هذا التشخيص 
الطبي قبل أسبوعني أو ثالثة أسابيع 
من كأس العالم، فإن األمر مرير«، 

وأضاف النجم األملاني: »لكن هذه األمور 
حتدث في ك����رة القدم وعلى املرء 

التعايش معها«.


