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أعلن نادي ليڤربول االجنليزي ان مهاجمه االسباني 32
فرناندو توريس الذي نقل على حمالة في نهائي املونديال 
ضد هولندا )1-0( مصاب بتمزق في احلالب س���يبقيه 
ش���هرا كامال دون حراك ما قد يحرمه من املش���اركة في 
بداية املوسم. وقال مس���ؤول في اجلهاز الطبي للنادي 
االجنليزي »في البداية، أظهر التشخيص إصابة خفيفة 

في أسفل عضالت البطن.

توريس دون حراك شهرًا
أعلنت شرطة جنوب افريقيا امس عن 
وقوع قرابة ألف حادثة، أبرزها سرقات 
واعتداءات، حول املالعب وداخلها اثناء 
منافس���ات كأس العالم. وجاء في بيان 
للشرطة ان 704 حوادث حصلت في محيط 
1.5 كلم حول املالعب، و290 حادثة في 
داخل هذه املالعب العشرة التي استضافت 

اكثر من ثالثة ماليني ش���خص حضروا 
املباريات. كما أوضحت الشرطة حصول 
1712 حادثة في محيط األماكن املخصصة 
للمشجعني )فان باركز(، حيث وضعت 
شاشات عمالقة في املدن التي احتضنت 
املباريات وجذبت نحو 1.2 مليون شخص 

طوال ايام املنافسات.

1000 حادثة في المونديال 

»هاتريك« لميسي في »باقي العالم«
استعاد جنم منتخب األرجنتني وبرشلونة االسباني 
الوصال مع الش���باك بتسجيله ثالثة أهداف في مباراة 
استعراضية جمعت فريقا من أصدقائه مع فريق »باقي 

العالم«.
فأمام 35 الف متفرج حتدوا األمطار الغزيرة في بلد 
تنتشر فيه املالكمة البايسبول، سجل ميسي ثالثة أهداف 
في الدقائق )33 و45 و87( ليقود فريقه الى الفوز على 

فريق باقي العالم 4-6.
يذكر ان ميسي فشل في تسجيل اي هدف في املباريات 
اخلمس التي خاضها منتخب األرجنتيني في مونديال 
جنوب أفريقيا والذي توقف مش���واره في ربع النهائي 
بخسارته القاس���ية امام نظيره األملاني بأربعة أهداف 

نظيفة.
ضم فريق اصدقاء ميسي عددا من النجوم كاألرجنتينيني 
غابرييل ميليتو وارييل اورتيغا والبرازيليني لوسيو 
وجوان، وش���ارك آخرون ايضا ف���ي فريق باقي العالم 
كااليطاليني كريس���تيان فييري ومارك���و ماتيراتزي، 
واالس���بانيني ايفان هيلغيرا وفرنان���دو موريانتيس، 

والهولندي ادغار داڤيدز واألملاني كيفن كورانيي.
من جهة أخرى، يح���اول االحتاد األرجنتيني اقناع 
دييغو مارادونا بالبقاء في منصبه على رأس املنتخب، 
في وقت اليزال فيه املدرب ملتزما الصمت منذ عودته 
من جنوب افريقيا بعد اخلس���ارة القاسية امام أملانيا 

)0-4( في ربع نهائي مونديال 2010.
وأكد املتحدث باسم االحتاد األرجنتيني ارنستو بيالو 
إلحدى اإلذاعات احمللية »تنظيم كأس أميركا اجلنوبية 

)كوبا أميركا( في بلدنا بعد عام هو حدث مهم ويشكل 
فرصة جميلة للثأر« بالنسبة الى مارادونا.

ووج���د االحت���اد األرجنتيني من خ���الل ابراز هذا 
االستحقاق الذي هو فضال عن انه سيقام في األرجنتني، 
هو حجة ترتفع الى مس���توى التح���دي عند مارادونا 
خصوصا ان منتخب بالده لم يحرز اي لقب كبير منذ 

عام 1993 وكان ذلك في كوبا أميركا بالذات.
وأملح رئيس االحتاد خوليو غورندونا الى ان قرار 
بقاء مارادونا من عدم���ه في منصب املدرب يعود اليه 
ش���خصيا، وقال »مارادونا هو الشخص الوحيد الذي 

يستطيع ان يعمل ما يريد في هذا البلد«.
وذهب بيالو في االجتاه ذاته حني أشار الى ان أسالف 
مارادونا وهم مارتشيلو بييلس���ا وخوسيه بيكرمان 

والفيو بازيلي استقالوا من تلقاء انفسهم.
لكن يبدو ان املسؤولني في االحتاد عازمون على اقناع 
مارادونا الذي حصل على دعم علني من النجم ليونيل 
ميس���ي افضل العب في العالم عام 2009، بالتخلي عن 

بعض معاونيه ومنهم اليخاندرو مانكوسو.
وأثار مارادونا فور عودته الى األرجنتني في 4 اجلاري 
بعد اخلسارة امام أملانيا واخلروج من ربع النهائي، اشار 
الى احتمال استقالته من منصبه، وقال إلحدى الصحف 

احمللية »مرحلة انتهت لقد أعطيت كل ما كان لدي«.
ويبرز من األسماء املرشحة خلالفة مارادونا في حال 
استقالته جيراردو مارتينو الذي قاد پاراغواي الى ربع 
النهائي ايضا )خسرت امام اس���بانيا 0-1(، او مدرب 

فريق استوديانتس اليخاندرو سابيا.

االتحاد األرجنتيني يحاول إقناع مارادونا بالبقاء

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي حامال كأس املباراة  )أ.پ(

بركات رئيسًا التحاد السلة اللبناني
بيروت ـ ناجي شربل

جت���رى في الرابعة بع���د ظهر األحد املقب���ل في قاعة 
املس���رح الكبرى للمدرسة املركزية في جونية، انتخابات 
اللجنة االدارية لالحتاد اللبناني لكرة السلة املؤلفة من 13 
عضوا، خلفا للجنة االدارية املس���تقيلة بغالبية أعضائها 

التسعة.
وستكمل اللجنة االدارية اجلديدة والية اللجنة احلالية 

حتى سنة 2012، اي ستستمر واليتها سنتني.
وبات الطريق سالكا أمام النائب االول للرئيس احلالي 
جورج بركات، خلالفة رئيس االحتاد بيار كاخيا الذي لم 
يترشح لالنتخابات. وسيحتفظ احملامي غسان فارس 
مبنصب���ه أمينا عاما لالحتاد، فيما س���يتولى د.روبير 
أبوعبداهلل مركز النائب االول للرئيس، متهيدا لتوليه 
الرئاسة في 2012، تنفيذا التفاق مع بركات والناخب القوي 
في االحتاد، رئيس االحتاد اللبناني للكرة الطائرة جان 
همام. وسيعود غالبية اعضاء اللجنة االدارية احلالية، 
عدا بعض التغييرات املتفق عليها مع إدارات نواديهم، 

ورمبا تشمل 3 أشخاص كحد أقصى.
وقد يؤدي اس���تبدال البعض الى تغييرات طفيفة في 
املناصب داخل اللجنة االدارية، بينها أمانة الصندوق التي 
ستحجب عن فيكني جيرجيان ملصلحة شخص لم حتدد 

هويته بعد.
وكان بركات تولى تسديد املصاريف اخلاصة باملنتخب 
الوطني، عبر دفع أجور الالعبني املجنسني وإحضارهم 
الى بيروت، وكذلك املدرب األميركي تاب بالدوين. وقد 
غادر املنتخب الى الصني تايبه للمشاركة في كأس وليم 
جونز السنوية. ومنها يتوجه الى اليابان خلوض معسكر 
داخلي تتخلل���ه مباريات مع اليابان ف���ي مدن يابانية 
عدة. وبعدها يعود الى بيروت لالنخراط في معس���كر 
داخلي متهيدا للمشاركة في بطولة ستانكوفيتش التي 
يس���تضيفها لبنان في أغسطس. ثم يتوجه بعدها الى 
تركيا خلوض معسكر داخلي ودورة دولية، وينتقل الى 
مدينة أزمير خلوض مباريات املجموعة الرابعة ضمن 

بطولة العالم.

باالك: أنا قائد »المانشافت«
أعلن صانع ألعاب املنتخب االملاني ميكايل باالك 
خ����الل تقدميه رس����ميا من قبل نادي����ه اجلديد باير 
ليڤركوزن انه قائد املنتخب معيدا بذلك بديله خالل 
مونديال 2010 في جنوب افريقيا مدافع بايرن ميونيخ 

فيليب الم الى وضعه السابق.
وقال باالك )33 عام����ا( الذي حرمته االصابة من 
املش����اركة في جنوب افريقيا فحمل الم شارة القائد، 
»انا قائد املنتخب. فيليب الم طالب بامر ما في حلظة 
غير مواتية. لقد كنت مصابا ولم استطع الدفاع عن 
نفس����ي«. وكان الم )26 عاما( صرح خالل املونديال 
بانه ال ينوي التخلي من تلقاء نفسه عن شارة القائد 
التي حملها باالك منذ 2004. واضاف باالك العائد ملدة 
عامني من تشلسي االجنليزي الى النادي االملاني الذي 
ترعرع فيه، »هناك تراتبية وتدرجات، وسأحتدث مع 
الم في هذا املوضوع«. وكان العب الوس����ط وصانع 
االلعاب الثاني باس����تيان شڤاينش����تايغر، زميل الم 

في فريق بايرن ميونيخ الباڤاري، صب الزيت على 
النار عندم����ا اعتبر ان باالك هو قائد املنتخب. وقال 
شڤاينشتايغر في تصريح نشرته صحيفة دي فيلت 
»بالنسبة الي، باالك هو القائد، والم شغل هذا املنصب 
الن ميكايل مصاب«. من جهة أخرى، يبدو العب وسط 
منتخب أملانيا سامي خضيرة في طريقه لالنضمام 
الى ريال مدريد االس����باني حسب ما ذكرت صحيفة 
»ماركا« الرياضية.واشارت الصحيفة الى ان النادي 
االسباني مستعد لدفع 10 ماليني يورو لضم الالعب 
من شتوتغارت االملاني. واوضحت ماركا من دون ذكر 
مصادرها »ان ريال مدريد يقترب من اجناز عقد العب 
الوسط االملاني«، مضيفة انه ميكن لنادي العاصمة 
االسبانية ان يقدم العبه اجلديد »في الساعات املقبلة«. 
واكدت صحيفة »اس« ايضا اخلبر موضحة ان وصول 
الالعب االملاني بات »قريبا جدا«، لكنها اشارت الى ان 

توقيع العقد »قد يتطلب اياما عدة«.

طريق سامي »خضيرة« إلى ريال مدريد

عالميةمتفرقات

عربيةمتفرقات

أعرب نادي بايرن ميونيخ حامل ثنائية الدوري والكأس األملاني   
عن اهتمامه بضم الظهير األمين الهولندي غريغوري فان در فيل. 
وقال كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس بايرن ميونيخ ان التقارير 
التي اظهرت رغبة بايرن في ضم الالعب »ليس���ت كاذبة« ولكن لم 

يتم التوصل لقرار نهائي حول الصفقة.
وافق مجلس ادارة نادي ش��الكه األملاني على تخصيص نحو 20   

مليون يورو لش��راء العبني جدد اس��تعدادا للموسم اجلديد، ومنحت 
ادارة النادي صالحيات التعاقد مع الالعبني اجلدد للمدير الفني للفريق 
فيليكس ماغ��اث الذي طالب من جانبه بتدعيم صفوف الفريق، خاصة 

بعد مشاركته في دوري أبطال أوروبا.
تأهل االسباني دافيد فيرر املصنف ثالثا الى الدور ربع النهائي 
من دورة باشتاد السويدية الدولية اثر فوزه على االيطالي فابيو 

فونييني 6 � 3 و7 � 5.
اعلن فيالدلفيا س��فنتي سيكس��رز احد فرق ال��دوري االميركي 
للمحترفني في كرة الس��لة تعاقده مع الالعب ايف��ان تيرنر القادم من 
دوري اجلامعات، سجل تيرنر معدل 20.3 نقطة مع 9.2 متابعات و5.9 
متريرات حاس��مة في املب��اراة الواحدة في املوس��م املاضي مع فريق 

جامعة اوهايو. 
شكر العبو منتخب هولندا وصيف بطل مونديال جنوب افريقيا 
مش���جعيهم الذين ساندوهم اثناء املنافسات واستقبلوهم بحرارة 
عقب عودتهم الى بالدهم، ووجه الالعبون ش���كرهم عبر صحيفة 
»دي تلغراف« الواسعة االنتشار وقالوا فيه »الالعبون والعاملون 
في جهاز املنتخب الهولندي يشكرون افضل املشجعني في العالم«، 

واضافوا باالحرف الكبيرة  »شكرا هولندا«.
أعلن ريال مدريد اإلس��باني امس في موقعه على شبكة االنترنت 
انه مدد عقد حارس��ه االحتياطي الدولي الپولندي ييرزي دوديك حتى 

نهاية يونيو 2011.
وانضم دوديك )37 عاما( الى النادي امللكي في 2007 بعد ان أمضى 
القس��م االكبر من مس��يرته االحترافية م�����ع فيين��ورد الهولندي 
وليڤرب��ول اإلجنلي��زي وأحرز م��ع األخير دوري أبط��ال اوروبا عام 

.2005

قدم رئيس االحتاد العراقي حسني سعيد ترشحه 
لوالية ثانية في االنتخابات املقررة في 24 اجلاري، في 
حني دخل الدولي السابق فالح حسن على خط صراع 

منصب الرئاسة بإعالن ترشيحه منافسا له.
وقع ح��ارس منتخب عمان علي احلبس��ي عقدا مع 
ويغان االجنليزي للدفاع عن ألوانه ملوسم واحد على سبيل 
االع��ارة من مواطنه بولتون دون الكش��ف عن التفاصيل 

املادية للصفقة.

اكتمل عقد الالعبني احملترفني مع نادي اخلريطيات 
القطري بالتعاقد رسميا مع املهاجم النيجيري أونيكاتشي 

دوناتوس أوكونكو ملدة 3 مواسم.
تعاقد نادي اخلور القطري رس��ميا مع العب الوسط 
املدافع البرازيلي آالن باهيا ملدة موسم واحد. ودافع باهيا 
)27 عاما( عن ألوان اتليتكو باراناينسي من 2001 الى 2008، 
ثم انتقل الى نادي فيس��ل كوبي الياباني ملوسم واحد عاد 

بعده الى ناديه البرازيلي.

أصر النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام على أنه ال توجد لديه أي خطط لدخول عالم 
التدريب.

وبدأ جنم مان يونايتد وريال مدريد وميالن السابق في العد التنازلي ملشواره في 
املالعب مع فريق لوس اجنيليس غاالكسي األميركي، وكان رافق املنتخب اإلجنليزي 

خالل رحلته إلى جنوب أفريقيا للمشاركة ببطولة كأس العالم 2010.
ولك���ن بيكام نفى في احد مواقع الدردش���ة على اإلنترنت أن تكون مرافقته 

ملنتخب إجنلترا هي بداية انتقاله إلى عالم التدريب.
وقال بيكام: »لم أهتم أبدا بالتدريب.. فأنا لست شغوفا بتولي تدريب فريق 
ما لكرة القدم..إنني ش���غوف باللعب والتواجد ف���ي امللعب ولكن يبدو ألنني 
كنت جالس���ا مع اجلهاز الفني مرتديا احللة فقد اعتقدت الناس أنني سأس���لك 

هذا الطريق«.
وأضاف: »ولكنني ال أريد تدريب أي فريق أو أن أصبح مديرا فنيا ال في هذه 

املرحلة من مشواري الرياضي أو حتى في املستقبل«.
ورفض بيكام إلقاء اللوم على مدرب إجنلترا اإليطالي فابيو كابيللو في خروج 
منتخب بالده من دور ال� 16 لكأس العالم وقال: »لقد بذل كل ما في وسعه، لقد أعد 
الفريق بالطريقة املناسبة ودربهم جيدا وجهز لهم كل شيء ولكن من الواضح أن 
الفريق حقق نتائج مخيبة لآلمال، لم نقدم عروضا جيدة ونحن كالعبني نعرف 

ذلك، فأنت تعرف متى ال تقدم ما عندك ومتى ال تلعب جيدا«.
وأضاف: »يس���تطيع املدرب أن يعمل الكثير وبعدها يرجع األمر إلى الالعبني، 
فالالعبون ينزلون امللعب وهم يعرفون أنهم إذا لم يؤدوا واجباتهم فلن يفوزوا. كان 
الالعبون صادقني مع أنفسهم في هذا األمر ولكن األمر ال يتعلق باألفراد أو كيف يلعب كل 

فرد على حدة وإمنا يتعلق بأداء الفريق ككل، فأنت تفوز كفريق أو تخسر كفريق«.
وأك���د بيكام أنه يأمل في أن تتاح له الفرصة لكي يكون جزءا من الفريق البريطاني 

خالل دورة األلعاب األوملبية املقبلة »لندن 2012«.
وقال بي���كام: »لو ظللت العبا وقتها وظل الن���اس يعتبرونني أحدث فارقا بالفريق 
فس���أود ذلك كثيرا ولكنني حتى لو لم أكن بالفريق فالشك في أنني سأتواجد بجانبه 

على أي حال«.

بيكام: لم أهتم أبدًا بالتدريب 

النجم االنجليزي 
ديڤيد بيكام ال ينوي 

التدريب )أ.پ(

النجم األلماني ميكايل باالك حامال 
فانيلته مع رودي ڤولر )أ.پ(

أعلن الفرنسي تييري هنري إعتزاله اللعب الدولي 
،وهنا يظهر بزي فريقه الجديد نيويورك ريد بول)أ.پ(

أتم النجم األلماني فيليب الم مراسم زواجه على عروسه 
كالو ديا في باڤاريا وسط فرحة األقارب واألصدقاء   )أ.پ(

قدم مان يونايتد الراعي الجديد »Aon« لفانيلة 
»الشياطين الحمر« عبر العبه رايان غيغز )أ.پ(

وتعليقصور


