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د.خالد حمد العنزي
نرحب بانضمام 

لالإعــــــالن

يف �صفحــة دلــيـــل الأطـــبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

24834356  -  24831168

األهلي يستغني عن 5 العبين 

إسقاط اتحاد السلة اللبناني باالستقالة

أنباء متضاربة حول مصير غيريتس

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد مهاجم األهلي ومنتخب 
مصر عماد متعب املتواجد حاليا 
في لندن انه بالفعل جلس مساء 
ام���س االول مع رئي���س نادي 
س���تاندر ليغ البلجيكي واتفق 
معه على كل شروط التعاقد في 
حالة املوافقة على انضمامه الى 
النادي البلجيكي، والذي سيكون 
ملدة 3 مواسم، ولكنه في الوقت 
نفس���ه طلب من رئيس النادي 
فترة للتفكير حتى يتمكن من أخذ 
القرار النهائي، مؤكدا في تصريح 
له بإحدى القنوات الفضائية أنه 

سيتخذ غدا اجلمعة قراره النهائي 
على أقصي تقدير، لكونه ينتظر 
عرضًا من أحد األندية اإلجنليزية 

أو اإلسبانية.
من ناحية اخرى، أسفر اجتماع 
بالنادي االهلي مع  الكرة  جلنة 
املدير الفني للفريق االول لكرة 
القدم حس���ام البدري الذي عقد 
في ساعة متأخرة من مساء أمس 
االول، عن إعالن األخير عن رغبته 
في االس���تغناء عن اخلماس���ي 
عبداهلل فاروق ومصطفى شبيطة 
وهاني العجيزي ورمزي صالح 
وأحمد بالل، وطلب املدير الفني 

توفير بدائل للثالثي األول.
كما واف���ق البدري على بقاء 
الثالثي محمد طلعت وجيلبرتو 
وفرانسيس، واألخير كان مفاجأة 
تقرير الب���دري، خصوصا وأن 
جميع التكهنات كانت تشير إلي 
ارتفاع أسهم رحيله لعدم توفيقه 
مع الفريق، بينما لم ميانع املدير 
الفني لألهلي في االستغناء عن 
اجلزائري أمير سعيود، وطلب 
ض���رورة توفير الع���ب أجنبي 
»س���وبر« مكانه، في حالة عدم 
حتقيق ذلك فلن يكون لديه إال 

اإلبقاء على سعيود.

بيروت ـ ناجي شربل
تأكيدا ملا نش���رته »األنباء« االسبوع املاضي، 
فقد أس���قطت اللجنة االداري���ة لالحتاد اللبناني 
لكرة السلة أمس االول، باستقالة تسعة اعضاء 
من 13 تتألف منهم جلنتها االدارية، وهم: جورج 
بركات، محمد أبو بكر، د.روبير ابو عبداهلل، سابا 
مخلوف، اغوب ترزيان، غسان فارس، طوني ديب، 
فادي تابت وفؤاد نعمة. فيما بقي اربعة اعضاء 
هم رئيس االحتاد بيار كاخيا ونائبه جودت شاكر 

وأمني الصندوق فيكني جيرجيان وعلي فواز.
والالفت ان األمني العام املستقيل غسان فارس 

عرض لالس���تقاالت في مؤمتر صحافي مقتضب 
عقده في االحتاد، ثم غادر مصطحبا االستقاالت 
التسع معه، ما يعني عدم ابالغها رسميا الى من 
بقي م���ن اللجنة االدارية، متهي���دا لتقدميها الى 
وزارة الش���باب والرياضة.  وعلمت »األنباء« ان 
وزير الش���باب والرياضة علي عبداهلل سيوقع 
في الساعات القليلة املقبلة، قرارا بتشكيل جلنة 
مؤقتة الدارة اللعبة من خمسة اشخاص برئاسة 
بيار كاخيا. وان األخير يعتزم الرد على اجراءات 
اطاحة احتاده، باجراءات مماثلة تستهدف االحتاد 
اللبناني للكرة الطائرة الذي يترأسه جان همام.

تتضارب االنباء املتعلقة مبصير املدرب البلجيكي 
ايريك غيريتس بني بقائه على رأس االدارة الفنية 
للهالل السعودي او االنتقال لقيادة منتخب املغرب 

لكرة القدم.
غيريتس صرح االثنني املاضي للصحافة البلجيكية 
بأنه توصل الى اتفاق سيصبح مبوجبه مدربا ملنتخب 
املغرب اعتبارا من هذا العام، مؤكدا ان »مدة العقد 4 
سنوات، لكن لم يتم التوقيع عليه بعد« مع االحتاد 
املغرب����ي للعبة. يأتي هذه التصريح بعد زيارة قام 
به����ا غيريتس الى املغرب االس����بوع املاضي برفقة 

الفرنس����ي دومينيك كوبرلي مساعده في مرسيليا 
الفرنسي الذي قد يصبح مساعده ايضا في اجلهاز 
الفني ملنتخب املغرب. لكن صحيفة سعودية نقلت 
ع����ن غيريتس تصريحا مناقض����ا متاما يلتزم فيه 
بعقده مع الهالل الذي ينتهي في 2011. وقال غيرتيس 
في حديث لصحيفة »اجلماهير« االلكترونية »هذه 
آخر مرة سأتكلم فيها عن هذا املوضوع. أنا باق مع 
الهالل حتى نهاية عقدي. بعد نهاية العقد قد أوقع 
مع املغرب أو غيره، فأنا مدرب محترف لكنني أحترم 

عقودي وأحترم أصدقائي كثيرا«.

باالك لن يجدد عقده مع تشلسي
أكد مايكل بيكر، مدير أعمال جنم كرة 
القدم األملاني مايكل باالك أن األخير لن يجدد 

تعاقده مع نادي تشلسي اإلجنليزي.
وقال بيكر في تصريحات لوكالة األنباء 
األملانية: »ل���م نتمكن من التوصل التفاق 

يضمن مواصلة التعاون بيننا«.
يذك���ر أن االصاب���ة حرم���ت باالك من 

املشاركة في كاس العالم.
ومن احملتمل أن ينتقل باالك )33 عاما( 
إلى نادي ريال مدريد االسباني او إلى شالكه 

وصيف الدوري األملاني.
وكانت صحيفة »الغارديان« االجنليزية 
قد ذكرت ايضا ان باالك قد ينتقل للعب في 
احد االندية االماراتية. على صعيد آخر، أكد 

فيليكس ماغاث، املدير الفني لنادي شالكه، 
عدم اهتمامه بتدريب منتخب أملانيا. وقال 
ماغاث، أحد أكبر مدربي الكرة األملان، للطبعة 
األملانية ملجلة »بالي بوي« الصادرة امس 
إن مهمة املدير الفني للمنتخب لن حتقق 
طموحه لرغبته في معايش���ة كرة القدم 
بشكل متواصل وعدم االكتفاء بأداء بعض 
املباريات مع املنتخب كل عام. وأوضح أنه 
ال يتابع ف���ي العادة مباريات كأس العالم 
بشكل منتظم ولكنه سيحرص على مشاهدة 
مباريات منتخب أملانيا في البطولة.وأضاف 
ماغاث أنه يعشق بذل املجهود مع الالعبني 
ويتمتع بتطور أدائهم وهو أمر غير متوافر 

في حال تدريب املنتخب. 

سقوط العب ليكرز كوبي براينت والعب بوسطن كيڤن غارنيت على األرض                   )أ.ف.پ(

»NBA« ليكرز يتقدم على بوسطن في نهائي الـ
تألق كوبي براينت فاستعاد لوس اجنيليس ليكرز 
حامل اللقب تقدمه على بوس���طن س���لتيكس وهزمه 
على أرضه وأمام جماهيره 91 - 84 أمس فجرا، ليتقدم 
2 - 1 في سلس���لة الدور النهائي من دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
فعلى ملعب »تي دي غاردن« في بوسطن وأمام 18.624 
متفرجا، كان كوبي براينت أفضل مسجل للضيوف مع 
29 نقطة، وأضاف له العمالق االس���باني باو غاس���ول 
13 نقطة و10 متابعات وبرز ديريك فيش���ر بتس���جيله 

16 نقطة.
وقال براينت بعد فوز فريقه الثمني »تعني علينا ان 
نكون مستعدين وبالفعل كنا كذلك. ضغطوا كثيرا لكن 

لم يتمكنوا من التحكم باملباراة«.
ويأتي فوز ليكرز على أرض خصمه التاريخي بعد تعديل 
بوسطن النتيجة في املباراة الثانية على ملعب »ستيبلز 
سنتر«، علما ان املباراتني املقبلتني ستقامان في بوسطن 
وان الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز بأربع مباريات 

من أصل سبع سيحرز لقب بطل 2009 - 2010.
ولدى اخلاس���ر، برز هجوميا كيڤن غارنيت مع 25 
نقطة، وأضاف بول بي���رس 15 نقطة وراجون روندو 
11 نقطة و8 متريرات حاس���مة، لكن جنمه راي ألن لم 
يس���جل أي محاولة من أصل 13 في املباراة بينها 8 من 
خارج القوس بعد ان كان بطل املباراة الثانية بتسجيله 

8 رميات ثالثية.

سنديروس من أرسنال إلى فوالم
وّقع قلب دفاع املنتخب السويسري فيليب سنديروس املعار من ارسنال االجنليزي 
الى مواطنه ايفرتون حتى نهاية املوس����م املنتهي، عقدا يربطه بفوالم ملدة 3 مواس����م، 

حسبما اعلن النادي اللندني على موقعه في شبكة االنترنت.
وصرح سنديروس )25 عاما( بعد التوقيع على العقد »انا سعيد جدا بفكرة االنضمام 
الى هذا النادي في الوقت الذي يشهد فيه اجمل فترة في تاريخه. انا متشوق لاللتحاق 

بزمالئي اجلدد وبالطبع باملدرب روي هودجسون الذي اكن له احتراما كبيرا«.

بنيتيز يوافق على تدريب إنتر
وافق االسباني رافائيل بنيتيز، مدرب ليڤربول االجنليزي السابق، على تدريب 

انتر ميالن، بطل الدوري االيطالي ودوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
واكد رئيس انتر ميالن ماسيمو موراتي »توصلنا الى اتفاق بعد ان متت تسوية 
التفاصيل االخيرة وهي غير ذات اهمية.. سنعلن متى سنقدم رافائيل رسميا للصحافة 
واجلمهور«. واضاف »كل ما بقي امامنا هو ان يقوم بالتوقيع.. اعتقد ان بينيتيز 

غير موجود حاليا في ايطاليا ولن يأتي اليها اال عندما سنقدمه رسميا«.


