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طالب املدير الفني لنادي ش����الكه األملاني فيليكس 32
ماغاث ادارة النادي بتوفير نحو 30 مليون يورو لشراء 
العبني جدد من أجل ضمان احلصول على بطوالت في 
املوسم اجلديد، وقال ماغاث قبل لقائه برئيس مجلس 
ادارة النادي كليمنس تونيس إن الفريق بحاجة ملحة 
لالعبني جدد من أجل املنافسة في بطولة دوري أبطال 

أوروبا باالضافة إلى البطوالت احمللية.

ماغاث يطلب 30 مليون يورو لشراء العبين
ذكر املوقع االلكتروني لنادي توتنهام االجنليزي لكرة القدم 
أن النادي مدد عقده مع املدير الفني للفريق، هاري ريدناب، ملدة 
عام����ني، ووفقا لهذه التطورات، فإن عقد البريطاني ريدناب مع 
النادي االجنليزي سيمتد حتى عام 2013، كان ريدناب قد تولى 
مسؤولية تدريب توتنهام في عام 2008 ومتكن في املوسم املاضي 
من الوصول بالفريق، الذي كان يعاني من إخفاقات قبل قدومه، 

إلى املركز الرابع في ترتيب الدوري االجنليزي.

توتنهام يمدد عقده مع ريدناب حتى 2013

البرازيل ثالثة وألمانيا رابعة واألرجنتين خامسة وإيطاليا الحادية عشرة

إسبانيا تتصدر تصنيف »فيفا« ومصر في المركز التاسع
 عادت اس����بانيا إل����ى صدارة 
التصني����ف العاملي الذي نش����ره 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
امس بعد إحرازه����ا لقبها األول. 
بينما دخلت مصر قائمة املصنفني 
العش����رة األوائل باحتاللها املركز 
التاسع، حيث تقدمت بطلة أفريقيا 
ثالثة مراكز رغم عدم مشاركتها في 
بطولة كأس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا.
وخرج����ت إيطاليا بطلة كأس 
العال����م 2006 بأملاني����ا من قائمة 
العش����رة األوائل فيما  املصنفني 
خرجت فرنسا وصيفة مونديال 
أملانيا من قائمة املصنفني العشرين 
األوائل بعدما ودع����ت كل منهما 
منافسات مونديال جنوب أفريقيا 

من دور املجموعات.
وكانت اس����بانيا قد خس����رت 
صدارته����ا لتصنيف ال����� »فيفا« 
قبل بضعة أش����هر ولكنها عادت 
اليوم برصيد 1883  إلى الصدارة 
نقطة بعد فوزها بلقب كأس العالم 
بجن����وب أفريقيا.وتقدم املنتخب 
الهولندي نفسه من املركز الرابع 
إلى املركز الثاني برصيد 1659 نقطة 
بينما هبطت البرازيل التي ودعت 
النهائيات من املركز األول إلى املركز 

الثالث برصيد 1536 نقطة.
وتقدمت أوروغواي التي حلت 
في املركز الرابع من املركز 16 إلى 
املركز الس����ادس ف����ي أعلى مركز 
تشغله بتاريخها في تصنيف ال� 
»فيفا« بينما تقدمت تش����يلي من 

املركز 18 إلى املركز العاشر.
واكتمل����ت قائم����ة املصنفني 
العش����رة األوائل ب����كل من أملانيا 
)املركز الرابع( واألرجنتني )املركز 
اخلامس( وإجنلترا )املركز السابع( 

والبرتغال )املركز الثامن(.
وهبط����ت إيطاليا م����ن املركز 

السادس قبل املونديال إلى املركز 
11 وهبط املنتخب الكرواتي الذي 
غاب عن نهائيات كأس العالم من 
املركز العاشر إلى املركز 15 بينما 
هبطت فرنس����ا 12 مركزا لتحتل 
املركز 21 بعدم����ا كانت في املركز 

التاسع قبل املونديال.
ل����م تضم  وبخ����الف مص����ر 
قائمة املصنفني اخلمسني األوائل 
بالتصنيف س����وى دولة عربية 
واحدة أخرى ه����ي اجلزائر، التي 
كان����ت املمثلة الوحي����دة للعرب 

في جنوب أفريقيا، حيث هبطت 
ثالثة مراكز لتحتل املركز 33 على 

العالم.
وعلى املستوى األفريقي كانت 
غانا أكثر الدول األفريقية استفادة 
من مشاركتها في مونديال جنوب 

أفريقي���ا حيث تقدمت تس���عة 
مراكز لتحتل املركز 23 وتقدمت 
كوت ديڤوار مكانا واحدا لتحتل 
املركز 26 فيما هبطت نيجيريا 
تسعة مراكز وجاءت في املركز 
30 وهبطت الكاميرون 21 مركزا 

لتحتل املركز 40.
أما جنوب أفريقيا البلد املضيف 
ل����كأس العال����م 2010 فقد احتلت 
املركز 66 ف����ي التصنيف الصادر 
رغ����م تقدمها 17 مرك����زا عن آخر 

تصنيف لها. 

إسبانيا بطلة العالم تتزعم الصدارة بجدارة واستحقاق  )أ.پ(

ميسي يقر بأحقية اللقب إلسبانيا.. ويخوض مباراة »بمواجهة العبي العالم«
حزين بسبب اخلروج املبكر للمنتخب األرجنتيني من املونديال، 
وعدم تس��جيله أية أهداف في البطولة، ق��ال النجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي إن مستقبله في يد برشلونة األسباني.
وأدلى الالعب األرجنتيني بتصريحاته في أحد الفنادق الكبيرة 
املطلة على الش��اطئ غربي العاصم��ة البنمية، قبل يوم واحد من 
املشاركة في املباراة االس��تعراضية في بنما »ميسي وأصدقاؤه 
في مواجهة العبي العالم«. وخصص الالعب كلماته األولى لإلقرار 
بأحقية فوز أس��بانيا على هولندا ف��ي نهائي املونديال. كما أثنى 
على منتخبي أوروغواي وپاراغ��واي، اللذين بذال »جهدا كبيرا« 

في جنوب أفريقيا.
وأبدى ميس��ي أسفه ألن األرجنتني لم تكن أحد طرفي املباراة 
النهائية ملونديال جنوب أفريقيا، الذي ترك »ش��عورا سيئا« لدى 

األرجنتينيني، نظرا ألن النتيجة جاءت مختلفة عما كان مأموال.

وأضاف أن املدير الفني للمنتخب األرجنتيني دييغو مارادونا، 
سيقرر إذا ما كان سيبقى في منصبه أو سيختار طريقا آخر. وذكر 
أن هن��اك حتديات أمام الفريق مثل بطولة كوبا أميركا والتزامات 

دولية تدعو إلى »املضي قدما إلى األمام«.
وكان برفقة ميسي، الذي حصل في عام 2009 على جائزتي الكرة 
الذهبية وأفضل العبي العالم من االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
خالل املؤمتر الصحاف��ي مواطنه مارتن باليرمو والبنمي األصل 

أملاني اجلنسية كيفن كوراني واإليطالي ماركو ماتيراتزي.
من جهته، اوضح العب وس��ط االسباني اندريس انييستا انه 
كان واثقا من قدرة منتخب بالده على الفوز بكأس العالم، سجل 
انييس��تا هدف الفوز على هولندا )1 � 0( بعد التمديد في املباراة 

النهائية ليقود اسبانيا الى اللقب للمرة االولى في تاريخها.
وقال انييستا )26 عاما( في مؤمتر صحافي في برشلونة حيث 

يلع��ب: »كنت دائما اعتقد بذل��ك وكانت لدي ثقة كبيرة باملنتخب 
منذ البداية«.

 وتابع: »احب ان اجعل املاليني الذين يتابعون املنتخب ويعانون 
مع الالعبني سعداء، ان ذلك ال يقدر بثمن«.

غوارديوال

مدد مدرب برشلونة بطل الدوري االسباني جوسيب غوارديوال 
عقده مع النادي الكاتالوني عاما اضافيا، واوضح برش��لونة على 
موقعه االلكتروني »وقع غوارديوال عقده مع برشلونة«، مع العلم 

بأن عقده انتهى في 30 يونيو املاضي.
وكان غوارديوال قد توصل الى اتفاق مع رئيس نادي برشلونة 
الس��ابق خوان البورتا للبقاء عاما اضافي��ا، على ان يتم التوقيع 

رسميا على العقد بعد انتخابات رئاسة النادي.

بكنباور يصف نهائي المونديال 
بأنه دعاية سيئة لكرة القدم

انتقد أسطورة كرة القدم 
األملان���ي فرانت���س بكنباور 
امللقب باسم »القيصر« املباراة 
العالم 2010  النهائية لكأس 
بجنوب أفريقيا بني منتخبي 
اسبانيا وهولندا مؤكدا أنها 
اتس���مت باخلش���ونة وتعد 
مبثابة دعاية سيئة لرياضة 
كرة الق���دم. وكتب بكنباور 
في عموده بصحيفة »بيلد« 
األملاني���ة »يج���ب أن تكون 
املباراة النهائية هي ذروة كأس 
العالم. ولكن لسوء احلظ كان 
هذا النهائي دعاية سيئة لكرة 

القدم. وقال بكنباور هناك »افتقاد للتدفق )الهجومي( واحتجاج 
دائم لالعبني وافتقاد احلكم للنظرة الشاملة احلقيقية.

وفاز املنتخب األسباني بهدف وحيد سجله أندريس إنييستا 
قبل 4 دقائ���ق من نهاية الوقت اإلضافي على ملعب »س���وكر 
سيتي« في جوهانسبورغ. وأشهر احلكم اإلجنليزي هوارد ويب 
14 بطاقة صف���راء من بينها بطاقتان للهولندي جون هيتينغا 

الذي طرد.
وقال بكنباور إن املنتخب األملاني الذي أحرز املركز الثالث، 
ظهر على عكس ذلك وقدم كرة قدم جذابة. وكشف بكنباور عن 
أن عدة مس���ؤولني قالوا له إن »األمل���ان لعبوا أفضل كرة قدم« 
ف���ي كأس العالم. وأبدى بكنباور، الذي فاز بكأس العالم العبا 
ومدربا، أمله أيضا في أن يجدد املدير الفني يواخيم لوف عقده 

مع االحتاد األملاني للعبة.

ملف مشترك لبيرو واإلكوادور 
وكولومبيا الستضافة مونديال 2026

ال تأخير في مونديال 2014

وعدالرئيس لم ينفذ

أعل���ن رئيس املعهد الرياضي في البيرو انه س���يناقش مع 
نظيره الكولومبي ووزير الرياضة الكولومبي أواخر أغسطس 
املقبل فكرة تقدمي ملف مشترك للبيرو وكولومبيا واالكوادور 

الستضافة مونديال 2026.
وقال ارتورو وودمان في بيان له »منلك القدرة على تنظيم 
مونديال 2026، واعتقد أن دعم احلكومات واالحتادات سيسمح 
لن���ا بتحقيق هذا احللم«. وأوضح وودمان انه س���يبحث هذا 
املوضوع م���ع وزير الرياضي الكولومبي س���اندرا فيال، ومع 
رئيس املعهد الرياضي الكولومبي ايفرث بوس���تامانتي اثناء 
األلعاب البيروفية � االكوادورية في أغس���طس التي تقام على 

حدود البلدين.

 نفى الرئيس البرازيلي لويز ايناس���يو لوال دا س���يلفا وجود 
تأخير في اعمال البناء او الترميم لتوفير البنية التحتية الستضافة 

مونديال 2014.
وق���ال لوال »عدت من كأس العالم في جنوب افريقيا وقد بدأت 
االنتقادات: أي���ن املطارات البرازيلية، أين املالعب، أين ش���بكات 
القطار؟ كما لو كنا مجموعة من احلمقى غير القادرين على تنفيذ 

األمور او حتديد األولويات«.
وكان الرئيس البرازيلي يتحدث في احتفال حول مشروع القطار 

السريع بني ريو دي جانيرو وساو باولو.

لم يتمكن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ دونالد تس���انغ من 
الوعد بدميوقراطية تامة تس���ود املدينة بحلول نهاية واليته عام 
2012، ولكنه وعد بالسعي لضمان أن تتاح مشاهدة مباريات بطولة 

كأس العالم في البرازيل 2014 مجانا للجميع.

الم »معرس« باڤاريا

 بويول يعتزل دوليًا

أمت جنم كرة القدم األملاني فيليب الم مراسم زواجه على صديقته 
كالوديا التي يرتبط بها منذ فترة طويلة.وجاءت مراس���م الزواج 

املدني بعد ثالثة أيام فقط من نهاية كأس العالم.
ووصل الم )26 عاما( قبل ظهر امس إلى مبنى البلدية في منطقة 
آينغ بوالية باڤاريا جنوب أملانيا، مرتديا قميصا أسود اللون ومعه 
عروسه التي تصغره بعام واحد والتي ارتدت فستانا قصيرا من 

اللون البني الفاحت وحملت في يدها باقة من الورود البيضاء.
وقال رئيس البلدية الذي أمت مراسم الزواج إنه متنى للعروسني 
كل السعادة وكشف أن »الدموع كانت حاضرة« أثناء مراسم الزواج، 

وشهد على مراسم الزواج شقيقة العروس وشقيقة العريس.

ذكرت صحيفة »ماركا« املدريدية امس أن مدافع منتخب اسبانيا 
كارلس بويول قرر اعتزال اللعب الدولي.

وزعم���ت »ماركا« أن بويول )32 عاما( قرر في نوفمبر املاضي 
اعتزال اللعب الدولي بعد كأس العالم.

وأشارت »ماركا« إلى أن بويول يريد اآلن التركيز على مشواره 
مع فريقه بطل أ\إسبانيا برش���لونة حيث انه قائد الفريق وجنم 

اجلماهير هناك.

)أ.پ( األملاني فيليب الم مع عروسه كالوديا  

فرانتس بكنباور

اإلسباني كارلس بويول وضع حداً ملسيرته الدولية
...كالدواء بعد الموت! 

 عبداهلل العنزي 
بعد إسدال الستار على كأس العالم 2010 في جوهانسبرغ، أظهرت كرة القدم 
مجددا انها مضادة ملقولة »لكل مجتهد نصيب«، فلو اعترفت بذلك لكان قائد 

أملانيا فيليب الم هو من يرفع الكأس في نهاية املطاف بدال من 
ايكر كاسياس، ولكن هؤالء هم األملان وهذه »خالجينهم«، 

فهم طبق��وا مثلهم القائل »افع��ل فقط ما عليك 
فعله واترك الباقي للقدر« بحذافيره، فوزعوا 

رباعيات اخليام بسخاء غير معهود على 
االستراليني واالجنليز واالرجنتينيني، 

وعندما القوا االس��بان وجها لوجه 
في قبل النهائي صاح بهم كارليس 

بويل »تكفون يا خوان ميركل..
خلوها..«.

أما هولندا فحدث وال حرج، 
هم فقط اعتادوا على الفضة، 
ولو كان رئيس االحتاد الدولي 
»فيفا« جوزيف بالتر شهما 
ألعطى االسبان كأس البطولة 
وامليداليات الفضية، وأعطى 
الهولنديني امليداليات الذهبية، 
على ان يلتقط سنايدر ورفاقه 

الكأس،  صورة تذكارية م��ع 
فيضعها بالتر على احد جدران 

مبنى »فيفا« في زيوريخ ويكتب 
حتتها »هولندا بطل غير متوج«.

ول��و اس��تطعت ان احصل على 
رق��م موبايل دييغو مارادونا لبعثت له 

مبسج »يا ولد اثقل عيب عليك هاحلركات 
الصبيانية، فوق ما انك جد، انت احلني مدرب 

بعد«، ولو سألت أي ارجنتيني غيور على منتخب 
بالده عن س��بب اإلخفاق في كأس العالم ألجابك بسرعة 

»مارادونا وباليرمو وفيرون، هذه تشكيلة رايح تلعب كوت بو ستة 
مو تلعب في كأس العالم«.

أما مدرب البرازيل دونغا فهو مثل الغراب، أراد ان يقلد مش��ية احلمامة 

فأضاعها وأضاع مش��يته، »هذه البرازيل يا رجل وليست ايطاليا«، هو اراد 
ان يخلق توازنا بني الدفاع والهجوم في تش��كيلة السيليس��او ونس��ي ان 
دف��اع البرازيل ه��و هجومهم، ولعل القدر لعب دوره ف��ي اقصاء البرازيل، 
فم��ن غير املعقول ان يقارن دونغ��ا بالقيصر االملاني فرانتس 
بكنباور بتحقيق��ه الكأس كالعب ومدرب، وهذا االمر 
لن يح��دث اال اذا درب البرازيل رونالدو، فمثله 

كفو لبكنبارو.
وألن االجنليز جميعهم ش��عراء على 
غرار جدهم االكبر شكسبير فهم »دائما 
يقولون ما ال يفعلون«، فرؤية الطائرة 
التي أقلت االجنلي��ز الى جنوب 
افريقي��ا تراه��ا متخمة كالذين 
يأخذون معهم كل ش��يء قبل 
املعرك��ة، فهم اخ��ذوا معهم 
الالعب��ني واجلهازين الفني 
واالداري وممثلي الصحف 
والقن��وات االجنليزية، هذا 
باالضاف��ة ال��ى املصاب��ني 
بيكام وفردينان��د، ناهيك 
عما لذ وط��اب من االطعمة 
واملش��روبات وحمدا هلل ان 
الطائ��رة لم تتس��ع اكبر من 
ذل��ك وإال جلل��ب بي��كام معه 
زوجته وابن��اءه الثالثة واخلدم 

واحلشم.. إلخ.
أما الفرنس��يون فهم ش��عب 
»مش��كلجي« ألبعد احلدود، وكأن 
أراضي فرنس��ا الواس��عة ضاقت بهم 
ذرعا حتى ينقلوا مشاكلهم الى الغالبة في 
جن��وب افريقيا، وعلى االحتاد الفرنس��ي ان 
يك��ون حازما ويتخ��ذ عدة قرارات اهمه��ا ان يقدم 
الالعب املس��تدعى الى صفوف منتخب الديوك لشهادة حسن 
سير وسلوك قبل االنضمام الى التشكيلة! اما ايطاليا »فالنصيحة بعد 

املصيبة كالدواء بعد املوت!«. 


