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حارس ليڤربول االسباني خوسيه رينا لحظة 
ارتطام الكرة به وتحولت إلى داخل الشباك 

مهديا أرسنال هدف التعادل )أ .ف.پ(

ذكرت صحيفة »غارديان« البريطانية 
امس االثنني أن نادي مانشستر سيتي 
اإلجنليزي اس���تبعد املهاجم الويلزي 
كريغ بيالمي من تدريباته األساسية 
في انتظار بيع الالعب لناد آخر. وعاد 
ال���ذي كان يتوقع  املهاجم املخضرم، 
استبعاد اسمه من قائمة سيتي األساسية 

للموسم اجلديد التي تضم 25 العبا، إلى 
ويلز وينتظر أن يتدرب اآلن مع نادي 
كارديف سيتي. وتأتي هذه األحداث بعد 
وقوع عدة خالفات بني بيالمي واجلهاز 
الفني ملانشس���تر سيتي وعلى رأسه 
املدير الفني االيطالي روبرتو مانشيني 

خالل األيام القليلة املاضية.

اجتاز النجم األملاني املخضرم مايكل باالك اختبارا ناجحا في مباراة جتريبية 
ليحصل على دفعة معنوية قوية قبل الظهور األول له مع باير ليڤركوزن األسبوع 

املقبل، عقب انتقاله للفريق قادما من تشلسي اإلجنليزي.
وشارك باالك )33 عاما( بشكل كامل في املباراة أمام فيهني فيسبادن من دوري 
الدرج���ة الثالثة، وهي املباراة التي أقيمت من دون جماهير. وش���ارك باالك في 
املباراة وحمل ش���ارة قيادة الفريق، ليساعده على الفوز بأربعة أهداف نظيفة، 
سجلها ترانكيللو بارنيتا وايرين ديرديزك وميشال كادليك ومارسيل رييس.

بيالمي على القائمة السوداء في مانشستر سيتي باالك يحمل شارة القيادة في ليڤركوزن

 االتحاد يحّمل نور مسؤولية الخالف مع جوزيه
 حمل نادي االحتاد السعودي 
لكرة القدم في بيان الالعب محمد 
الكاملة عن  ن���ور املس���ؤولية 
البرتغالي  امل���درب  اخلالف مع 
مانويل جوزي���ه لعدم انتظامه 

في التدريبات طيلة الفترة.
 واوضح البيان ان املسؤولني 
كانوا يحاولون احتواء األمر إال أن 
إصرار الالعب على عدم االمتثال 
اإلدارة  امل���درب دفع  لتعليمات 
الى رفع شكوى ضده أمام جلنة 

االحتراف.  واضاف »حرصا من 
مجلس إدارة النادي على إيضاح 
الصورة كامل���ة أمام اجلماهير 
فيما يخص العب وقائد الفريق 
محمد نور واستمرارية غيابه عن 
التدريبات طيلة الفترة املاضية،  
فإنها وبناء على التقارير املرفوعة 
من إدارة الك���رة واجلهاز الفني 
توض���ح أن الالعب منح العديد 
من الفرص تقدي���را ملكانته في 
ناديه على أمل االمتثال لتعليمات 

املدرب بإجراء الفحوصات الطبية 
أسوة بزمالئه ثم االنخراط في 
التدريبات إال أنه لألسف الشديد 

لم يقدر تلك الفرص«.
 وذك���ر البيان اربعا من هذه 
الفرص العديدة خالل معس���كر 
الفريق في البرتغال والذي لم يدع 
اليه من قبل املدرب، وبعده، لكنه 
لم ميتثل للمطالب التي حددت له 
خصوصا تقوية اللياقة البدنية 

لديه.

االتحاد اإلنجليزي يخطط إلعادة المدرب الوطني

وانضم إريكس���ون لقائمة منتق���دي كابيللو، 
وطريقة تعامله مع بيكام، بقوله ل� »بي بي سي«، 
إنه من املهم احلديث إلى الالعبني بشأن القرارات 

املصيرية، عليك أن تظهر احتراما.

أكد االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، أنه س���يتم 
اختيار مدرب إجنلي���زي لتولى تدريب املنتخب، 
مبجرد أن ينتهي عصر اإليطالي فابيو كابيللو مع 

»األسود الثالثة«.
وقاد املنتخب اإلجنليزي مدربان أجنبيان خالل 
النسخ ال� 3 األخيرة لنهائيات كأس العالم، حيث 
لعب حتت قيادة السويدي زفن غوران إريكسون 
في كأس العالم 2002 و2006 قبل أن يقود كابيللو 

املنتخب في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.
وصرح املدي���ر اإلداري في االحتاد اإلجنليزي 
أدريان بفينتغتون، لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.

بي.سي( بأنه عقب رحيل كابيللو، »نخطط للعودة 
إلى املدرب الوطني«.

وأضاف: »إننا نعمل على أساس أن فابيو مستمر 
معنا حتى عام 2012. النظرة إلى ما بعد ذلك تستند 
إلى املناقشات التي تقع على عاتقي، والتي تستهدف 

تواجد مدرب إجنليزي بعد ذلك«.
وتابع: »لقد استمتعنا بالعمل مع زفن غوران 
إريكس���ون، ولدينا فابيو كابيللو اآلن، أعتقد أن 
املنتخب اإلجنليزي يجب أن يدربه مدرب إجنليزي 

في املستقبل«.
وميتد عقد كابيللو حتى عام 2012، ولكن يقع 
حتت ضغط بسبب األداء الباهت في كأس العالم 
بجنوب أفريقيا، وكذلك تعرض النتقادات بسبب 
افتقاده القدرة على إدارة العالقات اإلنسانية، مبا 
في ذلك طريقته في إنهاء املسيرة الدولية لديڤيد 

بيكام.
وأك���د بفينتغتون أن »الكثير من الناس لديهم 
وجهات نظر مختلف���ة للغاية إزاء فابيو كابيللو، 
مقارن���ة بوجهة النظ���ر التي كان���ت لديهم قبل 

املونديال«.
وأش���ار إلى ان »وظيفتنا هي مس���اندته بقدر 
استطاعتنا، رمبا نستطيع مساعدته، ورمبا الوقت 
قد حان لتحسني االتصال بني املدرب والالعبني«.

وتعرض كابيللو املدرب السابق مليالن اإليطالي 
وريال مدريد اإلسباني النتقادات األسبوع املاضي 
بع���د أن أعلن أن بيكام لن يتم اختياره مجددا في 

قائمة املنتخب اإلجنليزي.

بعد أن ينتهي عصر كابيللو مع المنتخب

اإليطالي فابيو كابيللو

)أ.ف.پ( الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان متوسطا العبي منتخب لبنان أبطال كأس النخبة  

بن عرفة يرفض 
التدريب مع مرسيليا

الحوسني يقود
األهلي للفوز

كشف مهاجم مرسيليا بطل 
القدم  الفرنس���ي لكرة  الدوري 
الدولي حامت ب���ن عرفة رفضه 
التمارين م���ع فريقه  خ���وض 
وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة 

»ليكيب« الفرنسية الرياضية.
وقال بن عرفة: »لن أعود الى 
مركز التدري���ب، لقد انتهى كل 
شيء، لست مستعدا للعب هذا 
املوسم، لدي كرامتي وكبريائي، 

ولست عنصرا بديال«.
ويبحث بن عرفة )23 عاما( 
عن ت���رك فريقه منذ فترة نحو 
نيوكاسل يونايتد االجنليزي،  
خصوصا بعدما تردد ان الطرفني 
توصال الى اتفاق بخصوص اعارة 
الالعب األعسر ملدة موسم واحد 
مقابل 1.2 مليون يورو مع امكانية 
الش���راء في نهاية املوسم دون 

الكشف عن قيمة الصفقة.
وعن ص���ورة الالع���ب غير 
املستقرة، قال بن عرفة: »أصبحت 
مصفحا، مع الوقت سيرى الناس 
انني على حق، ليس ألننا نقبض 

املال يجب أن نصبح عبيدا«.

 قاد املهاجم العماني الدولي 
عماد احلوس���ني فريق األهلي 
إلى الف���وز على احلزم 1-صفر 
في اجلول���ة األولى من الدوري 
الس���عودي للمحترف���ني لكرة 

القدم.
وظل التعادل السلبي قائما بني 
الفريقني، حتى جنح احلوسني في 
حسم اللقاء بهدف الفوز قبل 10 
دقائق من نهاية املباراة ليحصد 

األهلي أول 3 نقاط.
كذلك تغلب الهالل على التعاون 
بهدف وحيد سجله عبد اللطيف 
السابعة من  الدقيقة  الغنام في 
املباراة التي جرت في ستاد امللك 

فهد الدولي.
وفي مباراة أخ���رى، تعادل 
الوحدة مع الفيصلي 3-3 ليحصد 

كل من الفريقني أول نقطة له.
وس���جل األه���داف الثالث���ة 
للوحدة، سليمان أميدو وسلمان 
الصبياني )هدفان( بينما كانت 
أهداف الفيصلي من نصيب داريو 
جيرتك وصابر حس���ني هوسه 

وميجن ميميلي.

رئيس الجمهورية حضر وتوّج الفائزين

لبنان بطل النخبة اآلسيوية الثالثة للسلة

بيروت ـ ناجي شربل
أحرز لبنان لقب بطولة النخبة اآلسيوية 
الثالثة على كأس ستانكوفيتش لكرة السلة 
بفوزه الكبير على اليابان بفارق 38 نقطة 
97 � 59 )األشواط 33 � 12، 48 � 24، 74 � 42، 
97 � 59( في املباراة النهائية التي أجريت 
بينهما في قاعة ملعب نادي غزير في حضور 
جمهور كبير ضاقت به املدرجات فاق ال� 5 
آالف متفرج، وتقدمه صاحب الرعاية رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان ووزير 
الداخلي���ة والبلديات زياد بارود وعدد من 

القيادات الرياضية.
واس���تهل لبنان املباراة بقوة وجنحت 
التش���كيلة التي اعتمدها املدرب األميركي 
طوم���اس بولدوين واملؤلفة من روني فهد 
وفادي اخلطيب وإيلي رس���تم وجاسكون 
فرومان وعلي كنعان، من التقدم في الدقائق 
ال� 5 االولى بف���ارق 8 نقاط 13 � 5، ثم في 
توس���يع الفارق بعد دقيقتني الى 13 نقطة 
23 � 10، ثم 28 � 12، لينتهي الش���وط األول 

بفارق كبير بلغ 21 نقطة 33 � 12.
ومع بداية الشوط الثاني، قلص اليابانيون 

الفارق الى 18 نقطة.
إال ان اللبنانيني جنحوا في اس���تعادة 
الفارق الكبير ووسعوه على الرغم من ان 

املدرب س���حب اخلطي���ب وفرومان وفهد، 
وأشرك جان عبدالنور وعلي محمود وغالب 
رضا. ومع عودة فهد عاد الفارق 21 نقطة 
43 � 22، إذ تأل���ق في التس���ديد من خارج 
القوس فسجل 7 ثالثيات من 13 رمية، وأنهى 
اللبنانيون الشوط برصيد مزدوج عن رصيد 

اليابانيون 48 � 24.
وأعاد بولدوين التشكيلة التي بدأ فيها 
املباراة مع بداية الش���وط الثالث فتابعت 
توسيع الفارق ليبلغ 37 نقطة في منتصف 
الشوط 74 � 37 مع تسجيل فهد 3 ثالثيات 
حت���ت الضغط الدفاع���ي الياباني، لينهي 
اللبنانيون عمليا املباراة، فدفع املدرب بعلي 
فخرالدين بدال من فرومان، ثم أشرك روي 
سماحة بدال من كنعان وايلي اسطفان بدال 
من رضا، فأبلوا بالء حسنا والسيما اسطفان 
الذي س���جل 3 ثالثيات من 3 رميات، قبل 
ان يش���ارك رودريغ عقل في مركز صانع 
األلعاب وأدى املطلوب منه على أكمل وجه، 
مع احتجاج مدرب اليابان األميركي طوماس 
ويس���مان من االنزالق عل���ى ارض امللعب 
الذي تس���ببت به الرطوب���ة العالية بفعل 

اكتظاظ القاعة.
وقد حرص املدرب بولدوين على إشراك 
الالعبني بشكل متساو في إطار إستراتيجيته 

للعب، وكان أكثر العبني مشاركة على أرض 
امللعب كنعان واخلطيب بنحو 24 دقيقة لكل 
منهما ثم فرومان بنحو 23 دقيقة وفهد 22، 

واقلهم عقل بنحو 6 دقائق.
وكان أفضل مسجل للفائز روني فهد 23 
نقطة وفادي اخلطيب 21 نقطة وجاكسون 
فرومان 16 نقطة، وايلي اسطفان 9 نقاط، 

وعلي فخر الدين 8 نقاط.
ولليابان تاكومي ايش���يزاكي 14 نقطة 
وكنتا هيروس���ي وكني تاكيدا وكوسوكي 

تاكيوشي 8 نقاط لكل منهم.
وبع���د املباراة أجريت مراس���م تتويج 
الثالثة األول، وس���لم األمني  املنتخب���ات 
العام املساعد لالحتاد اآلسيوي لكرة السلة 
اغوب خاجيريان كأس البطولة الى رئيس 
العماد ميش���ال سليمان على  اجلمهورية 
املنصة، وبدوره س���لمه الى كابنت منتخب 
لبن���ان ف���ادي اخلطيب، ثم ن���زل رئيس 
اجلمهورية والوزير بارود الى ارض امللعب 

اللتقاط صورة تذكارية مع الالعبني.
وحلت الصني تايبه في املركز الس���ابع 
بفوزها على كازاخستان 73 � 67، واألردن 
في املرك���ز اخلامس بفوزها على ايران 68 
� 57، وقطر في املركز الثالث بفوزها على 

الفلبني 80 � 75.

رينا يهدي هدفاً ألرسنال ويحرم ليڤربول من الفوز 
س����جل االسباني خوس����يه رينا حارس مرمى 
ليڤرب����ول هدفا عن طريق اخلطأ في ش����باكه في 
الثواني األخيرة ليهدي أرس����نال التعادل 1-1 في 
املباراة على ملعب »أنفيلد« في املرحلة األولى من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وعانى ليڤربول من النقص العددي في صفوفه 
ط����وال الش����وط الثاني، حيث طرد ج����و كول في 
الثواني األخيرة من الشوط األول، لكنه صمد أمام 
أرسنال حتى ارتكب رينا اخلطأ الذي كلف ليڤربول 
نقطتني في أولى مبارياته باملوس����م اجلديد 

من الدوري.
وسجل الفرنس����ي ديڤيد نغوغ هدف 
التقدم لليڤرب����ول في الدقيقة األولى من 

الشوط الثاني.
الفني  املدير  وقال روي هودجس����ون 
لليڤربول، مشيرا إلى طرد كول لتدخله 
مع لوران كوشيلني »بالتأكيد لم يقصد 
جو ك����ول عرقلة الالعب، وهذا خارج 
نطاق اجلدل«. وأض����اف »كان يرمي 
نفسه في محاولة إليقاف الكرة. تلك 
الصراعات يرمي فيها الالعبون أنفسهم 
ولس����وء احلظ حدث تالحم، وغالبا 
ما يرى احلكم املوقف بشكل أسوأ. 
وخرج املدافع الفرنسي مصابا لكنه 
عاد إلى امللعب في الشوط الثاني 
قبل أن يط����رد في الوقت القاتل 
حلصوله عل����ى اإلنذار الثاني. 
وداف����ع ليڤربول عن ش����باكه 
بقوة في الدقائق األخيرة لكنه 
لم ينجح في التعامل مع اخلطأ 
الذي ارتكبه رينا عندما دفع الكرة إلى داخل 
شباكه عن طريق اخلطأ بعد أن ارتدت من 
القائم. وصرح جيمي كاراغر مدافع ليڤربول 
لشبكة »سكاي سبورتس« قائال »خطأ مثل 

هذا يحدث على فترات متباعدة«.
وأضاف »يجب أن أراها مجددا لكنه أفضل 
حارس ف����ي العالم وقد رأيتم ذل����ك في العام 

املاضي«.
وف����ي أول مب����اراة لليڤرب����ول حت����ت قيادة 
هودجس����ون، لعب كول في املركز السابق للقائد 

ستيفن جيرارد خلف نغوغ.
وغاب االسباني سيسك فابريغاس عن صفوف 

أرسنال في املباراة بسبب مشكلة في الصدر بينما 
ظل الهولندي روبني فان بيرسي على مقعد البدالء، 
حيث يشعر املدير الفني الفرنسي آرسني فينغر بأن 

فريقه غير مكتمل الصفوف حتى اآلن.
وكان أرسنال األفضل في الشوط األول ولكنه لم 
يشكل خطورة كبيرة على مرمى ليڤربول وكاد أن 
يسجل فقط من ضربة حرة مبكرة سددها توماس 

فيرمالني، ولكن رينا تصدى للكرة بسهولة.
وفي الوقت الذي كان يكافح فيه كول من أجل 
الدخول في أجواء املباراة لم يقدم زمالؤه الكثير.

وفي الوقت القاتل من الشوط األول حصل جاك 
ويلشير على اإلنذار األول لتدخله مع االرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو قبل أن يحصل كول على البطاقة 
احلمراء ويطرد للمرة االولى في مس����يرته. وكان 
كول يخوض مباراته الرسمية االولى مع ليڤربول 

بعد انتقاله اليه من تشلسي.
وفي الدقيقة األولى من الش����وط الثاني افتتح 
ليڤربول التسجيل حيث هيأ الهولندي ديرك كويت 
الكرة إلى نغوغ الذي أسكن الكرة في شباك االسباني 

مانويل أملونيا.
وواصل ليڤربول إخماد محاوالت أرسنال حتى 
ارتكب رينا خطأ أهدى به التعادل ألرسنال ليخرج 

كل من الفريقني بنقطة من املباراة.

فرنسا 

مني بوردو بطل املوس����م قبل املاضي بهزميته 
الثانية على التوالي حني س����قط على ارضه أمام 
تولوز 1-2، وذاق ليون الذي احتكر اللقب 7 مواسم 
متتالية، طعم اول هزمية على يد مضيفه كاين 3-2 

في ااملرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.
في املب����اراة االولى، افتت����ح النرويجي دانيال 
براتن هدف السبق للضيوف في الدقيقة االخيرة 
من الشوط االول )45(، ورد التشيكي ياروسالف 
بالسيل في وقت مناسب من الشوط الثاني مدركا 

التعادل )48(.
ويبدو ان هدف التعادل لم يش����كل دافعا كافيا 
ألصحاب االرض فتعرضوا خلسارتهم الثانية بعد 
ان س����جل اتيان ديدو هدف الف����وز للفريق الزائر 

.)83(
وكان بوردو س����قط على ارض مونبلييه 1-0 
في املرحلة االولى، فيما حقق تولوز فوزه الثاني 

على التوالي.

وفي املباراة الثانية، تابع كاين العائد الى الدرجة 
االولى بعد طول غياب هوايته في اصطياد الكبار 
واوقع ليون بطل املسابقة من 2002 الى 2008، في 
الشرك الذي نصبه في املرحلة االولى لبطل املوسم 

املاضي مرسيليا )2-1(.
وافتتح الش����اب يوسف العربي املغربي االصل 
بطل الفوز على مرس����يليا، التسجيل في الدقيقة 
الثاني����ة، ورد باتيفيمبي غوميس مبكرا بالتعادل 
)6(، ثم منح س����امبو ياتاباري����ه التقدم ألصحاب 
االرض )16(، ورد غوميس نفس����ه مدركا التعادل 

الثاني )23(.
وفي ربع الساعة االخير، متكن كاين من حتقيق 
الفوز الثاني على التوالي بواسطة اسماعيال ندياي 
)77( ملحقا اخلسارة االولى بالفريق العريق الذي 

تعادل سلبا مع موناكو في املرحلة االولى.
وفي مباراة ثالثة، تعادل ليل مع ضيفه باريس 

سان جرمان 0-0.
وتختتم املرحلة الي����وم الثالثاء بلقاء موناكو 
ومونبليي����ه الذي تأجل بس����بب س����وء االحوال 

اجلوية.

ألمانيا

تأهلت فرق اينرجي كوتبوس وكولن وماينتس 
ونورمبرغ وفولفس����بورغ وهامبورغ من الدرجة 

االولى الى الدور الثاني من مسابقة كأس املانيا.
وفاز اينرجي على مضيفه هيس����لينغن 1-2، 
وكولن على مضيفه ميوزلفيتس 2-0، وماينتس 
على مضيفه برلني انقرة س����بور 2-1، ونورمبرغ 
عل����ى اينتراخت تراير 2-0، وفولفس����بورغ على 
مضيفه بروس����ن مونس����تر 2-1، وهامبورغ على 
تروغيلوفر )درجة خامسة( 5-1، وخسر بوخوم 

امام كيكرز اوفنباخ 3-0.

البرتغال

اس����تهل بنفيكا حملة الدفاع عن لقبه بخسارة 
على أرضه امام اكادمييكا كوامبرا 1-2 في املرحلة 

االولى من بطولة البرتغال.
سجل يارا )62( هدف بنفيكا، وميغل فيدالغو 

)26( وليونيل )93( هدفي اكادمييكا كوامبرا.
وخس����ر ريو آفي امام ناسيونال ماديرا بهدف 
للبوي����ز )71(، في حني تعادل بيرا مار مع يونياو 

ليريا 0-0.
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