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الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي

 يصفق لالعبي فرنسا في مباراة بيالروسيا )أ.پ(

ذك���رت تقارير صحافي���ة بريطانية أن اوين هارغريفز والوافد اجلديد بيب���ي لم ينضما إلى قائمة مان 
يونايتد اإلجنليزي في دور املجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يصل هارغريڤز )29 عاما( إلى درجة االستعداد الالزمة بعد أن عانى من إصابة مزمنة في أوتار الركبة 
ألكثر من عامني، حيث لم يشارك سوى مرة واحدة فقط، جاءت من على مقاعد البدالء، خالل هذه الفترة.

وكذل���ك يغيب بيبي )20 عاما( الذي انضم لصفوف مان يونايتد م���ن غيمارايش البرتغالي مقابل 8.4 
ماليني يورو )10.8 ماليني دوالر(، برغم أن املدير الفني للفريق سير أليكس فيرغسون لم يسبق له مشاهدة 

الالعب على الطبيعة، لكنه أكد أنه سيغيب عن دور املجموعات لعدم اكتمال لياقته البدنية.

استبعاد هارغريڤز وبيبي من تشكيلة مان يونايتد في »األبطال«

غياب يانسن وكوينتراو وداوسن في الجولة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2012

 ساركوزي زار غرف مالبس »الديوك«
 وبالن يعتبر الهزيمة من بيالروسيا »كابوسًا« 

أضيف اس����م مهاجم باريس 
س����ان جرمان غييوم هوارو إلى 
الذين سيغيبون  قائمة املصابني 
عن منتخب فرنسا الذي سيواجه 
نظيره البوسني غدا الثالثاء في 
الثانية م����ن تصفيات  اجلول����ة 
املجموع����ة الرابع����ة املؤهلة الى 
نهائي����ات كأس أوروبا 2012 في 
پولن����دا واوكرانيا، وكان املدرب 
ل����وران ب����الن أعلن ع����ن عودة 
كرمي بنزمية مهاجم ريال مدريد 
االسباني، وغياب كل لويك رميي 
)مرسيليا( ولويس ساها )ايڤرتون 
االجنليزي(، واستدعى بالن مهاجم 
ليون جيمي بريان لتعويض غياب 

هوارو ليصبح العدد 20 العبا.
ولم يستطع املنتخب الفرنسي 
أن يتخلص من شبح كأس العالم 
أفريقيا وواصل  2010 بجن����وب 
مسلس����ل انهياره بالسقوط أمام 
ضيفه البيالروسي 0-1 في بداية 

مسيرته بالتصفيات.
كان����ت كلمة »مأس����وي« هي 
العن����وان الرئيس����ي للصفح����ة 
األول����ى بصحيف����ة »ليكي����ب« 
الفرنسية الرياضية بعد العرض 
الهزيل للفريق والس����خرية التي 
الالعبون م����ن جماهيرهم  نالها 
عند اخلروج من ملعب »س����تاد 
أقيمت عليه  ال����ذي  دو فرانس« 

املباراة.
وعل����ق املوقع االلكتروني لصحيفة »لو فيغارو« على اللقاء بالقول 
»صارت ظهور األزرق للحائط بالفعل« في إشارة إلى أن الهزمية في املباراة 

األولى تأتي قبل مباراة الفريق الصعبة أمام مضيفه البوسني.
وحرص الرئيس الفرنسي نيكوال س����اركوزي على الدخول لغرف 
تغيير املالبس بعد انتهاء املباراة ولكن ذلك لم يغير من احلالة النفسية 

السيئة لبالن.
وتولى بالن تدريب الفريق خلفا ملواطنه رميون دومينيك بعد نهائيات 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا والتي خرج منها الفريق صفر اليدين 

من الدور األول للبطولة.
ونال بالن والعبوه اس����تقباال حارا من املشجعني قبل بداية املباراة 
ولكن الالعب البيالروسي البديل سيرجي كيسلياك خطف نقاط املباراة 
الثالث ملنتخب بالده بهدف قبل أربع دقائق من نهاية املباراة التي شهدت 

القليل من الفرص اخلطيرة للمنتخب الفرنسي.

واعت����رف بالن ب����أن نتيجة 
املباراة كانت مثل الكابوس وأنه 
يش����عر بحزن شديد ألن الهزمية 

جاءت في نهاية اللقاء.
وقال بالن »عندما ال تستطيع 
حتقيق الفوز، يتعني عليك على 
األقل أال تخسر. كان بإمكاننا حصد 
نقطة. نحن ف����ي فترة عصيبة. 

النستطيع ان نبتسم«.
وأضاف »يجب أن نس����تعيد 
متاس����كنا اس����تعدادا ملنتخ����ب 
البوس����نة. إنه����ا مب����اراة مهمة، 
أكثر  البوسنة  وأصبحت مباراة 

أهمية بعد هذه الهزمية«..
وسيكون بالن سعيدا عندما 
يعود العبون مثل فرانك ريبيري 
إلى صفوف الفريق وذلك بعد انتهاء 
اإليق����اف املفروض عليه من قبل 
االحتاد الفرنسي للعبة بعد املشاكل 
التي عانى منها الفريق في مونديال 
2010 مثل طرد الالعب نيكوال أنيلكا 
وترحيله عائدا إلى فرنسا، في حني 
أضرب باقي الالعبني احتجاجا على 

قرار طرده وترحيله.

البرتغال 

ل����ن يش����ارك املداف����ع فابيو 
كوينتراو م����ع منتخب البرتغال 
ضد النرويج بع����د اصابته ضد 

قبرص )4-4(. 
واعلن االحتاد البرتغالي في بيان »تقرر اعفاء كوينتراو الذي اصيب 
في فخذه، من املش����اركة الن ش����فاءه لن يكمتل قبل موعد املباراة ضد 
النرويج«. وفي اجنلترا، لن يتمكن مدافع توتنهام مايكل داوس����ون من 
املشاركة مع املنتخب االجنليزي ملواجهة سويسرا وذلك بسبب اصابة 

في ركبته حسب ما اعلن االحتاد االجنليزي.
 واصيب داوسون في منتصف الشوط الثاني امام بلغاريا في لندن 
والت����ي انتهت ملصلحة االجنليز 4-صف����ر، وهو نقل الى خارج امللعب 
على احلمالة.واكد االحتاد االجنليزي في بيانه ان املدافع البالغ من العمر 
26 عاما لن يش����ارك امام سويسرا في بازل وبان املدرب االيطالي فابيو 

كابيللو لن يستدعي بديال له. 
وفي املانيا، يفتقد املنتخب االملاني خدمات مدافعه مارسيل يانسن مع 
اذربيجان وذلك بسبب االصاب، وسيخضع اليوم االثنني لفحص مقطعي 
ملعرفة حجم االصابة، الى ذلك تابع االملانيان باس����تيان شڤاينشتايغر 

وهولفر بادشتون مباراة في املالكمة في كولن.

فك لغز تسديدة كارلوس »الموزة«

روني خان زوجته خالل فترة حملها 

انزو فرنانديز ابن زيدان في »الملكي«
انزو فرنانديز هو فاكهة فريق 
الناش���ئني بنادي ريال مدريد 
االسباني، بفضل مهاراته املذهلة 
بجانب حقيقة أنه ابن األسطورة 

الفرنسي زين الدين زيدان.
وذك���رت صحيفة »اس« أن 
فرنانديز )15 عاما( لديه نفس 

طريقة األداء وميرر الكرة بنفس 
طريقة والده زيدان، الذي شارك 
في كأس العالم ثالث مرات، وقاد 
املنتخب الفرنسي للقب املونديال 
عام 1998، وقال خورخي فالدانو 
مدير الك���رة بريال مدريد »هذا 
الولد ص���ورة طبق األصل من 

والده على جميع األصعدة«، وفي 
خطوة تهدف لرفع الضغوط عن 
الالعب تقرر أال يشارك فرنانديز 
حتت اسم والده زيدان ولكن حتت 
أسم والدته، ويرتدي فرنانديز 
القميص رقم عشرة ويلعب في 

مركز صانع األلعاب.

النجم البرازيلي روبرتو كارلوس صاحب أشهر تسديدة بقدمه اليسرى              )أ.پ(
إيالف: رغم مرور ثالثة عشر النجم اإلجنليزي واين روني مع زوجته كولني ماكلوغلني

عاما على التس���ديدة األش���هر 
لظهير أيس���ر منتخب السامبا 
البرازيلي روبرتو كارلوس في 
الفرنسي قبيل  املنتخب  مرمى 
أنها مازالت  إال  مونديال 1998، 
مثار حديث وجدل األوس���اط 
الرياضي���ة والعلمية على حد 
س���واء، نظرا لغرابة انحراف 
الكرة مبثل هذا الشكل منذ حلظة 
تسديدها إلى أن سكنت الشباك 

في نهاية املطاف.
وبعد طول خالف بني عشاق 
الساحرة املستديرة حول ما إن 
كان���ت عملية تصويب أش���هر 
الركالت احلرة على مدار التاريخ 
بهذا الشكل مقصودة أم ال، كما 
يتجادل كثيرون، كشف علماء 
الفيزياء  متخصصون في علم 

عن أن التسديدة لم تكن تسديدة 
عفوية أو كما يقال »تس���ديدة 
حظ«. فبعد أن قام العلماء بحساب 
املسار الذي اتخذته الكرة بعد أن 
سددها روبرتو كارلوس، قالوا 
إن املنحنى الغريب الذي أخذته 
الكرة يرجع إلى ظاهرة تعرف ب� 
»دوامة الكرة الدوارة«. وأشاروا 
إلى ان تلك الظاهرة سمحت للكرة 
باالنحراف إلى داخل املرمى في 
آخر حلظة، لتخدع حارس مرمى 
املنتخب الفرنسي فابيان بارتيز 
الذي لم يحرك س���اكنا. في هذا 
السياق، نقلت صحيفة »الدايلي 
ميل« البريطانية عن األساتذة 
كريستوف كالنيت ودافيد كوير 
قوليهما »عندما تسدد كرة من 
على مسافة بعيدة مبا فيه الكفاية، 
وبقوة تكفي للحفاظ على سرعة 

ميك���ن إدراكها مع االقتراب من 
املرمى، فإن الكرة ميكنها أن تأخذ 
مس���ارا غير متوقع. وبالنسبة 
لتسديدة كارلوس، فإنها أخذت 
في البداية مسارا دائريا تقليديا 
لكنها انحنت فجأة بصورة مثيرة 
للذهول، ث���م عادت مرة أخرى 
إلى املرمى، رغم أنها بدت خارج 
الهدف املقص���ود قبلها بلحظة 

صغيرة«.
وأضافا العامل���ان »كثيرا ما 
أش���ار الناس إلى أن تس���ديدة 
كارلوس مت تنفيذها من مسافة 
طويلة بشكل ملحوظ، ونحن إذ 
نعرض في بحثنا أن التسديدة 
لم تأخذ هذا الش���كل من قبيل 
الصدفة، وإمن���ا نتيجة توافر 
ش���رط ضروري لتوليد مسار 

حلزوني«.

إيالف: قالت تقارير صحافية 
بريطانية ان النجم واين روني 
مارس اجلنس ع���دة مرات مع 
أثن���اء فترة حمل  فتاة عاهرة 
زوجته كول���ني ماكلوغلني، في 
مفاجأة مثيرة سوف تتعارض مع 
الصورة املعروفة عنه منذ فترة 
طويلة باعتباره منوذجا للرجل 

الذي يقدس احلياة األسرية.
وأش���ارت صحيف���ة »نيوز 
أوف ذا وورلد« البريطانية الى 
أن مهاجم نادي م���ان يونايتد 
اإلجنليزي أقام عالقة مع  تلك 
الفتاة احلسناء التي تدعى جيني 
طومبسون، وتبلغ من العمر 21 
عاما، على مدار عدة أشهر، لقاء 
1200 جنيه إسترليني في املرة 

الواحدة.

وفي املقابل���ة املطولة التي 
أجرتها مع الصحيفة، ونشرت 
بعددها الصادر امس األحد، قالت 
جيني: »لقد طاردني روني من 
خالل رسائل نصية جنسية ودفع 
لي مبالغ نقدية كبيرة، ولم يكن 
يبدو أنه مكترث خليانته لزوجته 
كولني«، ليس هذا فحس���ب، بل 
البريطانية  مضت األسبوعية 
الشهيرة لتكشف عن أن روني 
طلب من جيني وإحدى صديقاتها 
احلسناوات أن يحققا له نزوته، 
وميارس معهما اجلنس في حلقة 

ثالثية.
وبعدها، قام روني مرة أخرى 
باستدعاء الفتاة سيئة السمعة 
مرارا وتكرارا – في الوقت الذي 
كانت تستعد فيه زوجته إلجناب 

طفلهم���ا، كاي.  وتابعت جيني 
في سياق حديثها مع الصحيفة 
بقولها: »استمتع روني بالتأكيد 
بجميع مقابالتنا، وأرى أنه يعتقد 
أنه ال يقهر وال ميكن املساس به 
من قريب أو من بعيد، وباعتباري 
امرأة، فأنا ال أحب أن ُيفعل معي 
أمر مثل هذا – الس���يما إن كنت 

حامال«. 
ومضت جيني لتكشف أيضا 
عن أن روني ضاجعها في فندق 
ال�5 جن���وم اخلاص بنادي مان 
يونايت���د، وتوس���ل إليها لكي 
ترافقه في جولة مع فريقه الذي 
الدوري اإلجنليزي  ينافس في 
املمتاز »البرمييرليغ«، وسبق 
له أيضا أن مرح معها في إحدى 

حفالت الفريق.

صربيا وإسبانيا أول المتأهلين
 لربع نهائي »سلة العالم«

بات منتخبا صربيا واس����بانيا اول املتأهلني الى الدور ربع النهائي 
من بطولة العالم لكرة الس����لة املقامة حاليا ف����ي تركيا، اثر فوز األول 
عل����ى نظيره الكرواتي 73-72، والثاني عل����ى نظيره اليوناني 72-80 
في اسطنبول. في املباراة األولى، يؤكد املنتخب الصربي بقيادة املدرب 
دوشان ايفكوفيتش من خالل هذا الفوز عودته الى الصف االول بعد ان 

استهل هذه العودة بفضية بطولة أوروبا العام املاضي.
ولم يقدم املنتخب الصرب����ي، صاحب أفضل هجوم في الدور األول 
)معدل وسطي 93 نقطة في املباراة الواحدة(، املستوى املطلوب وعانى 
األمري����ن خصوصا بعد ان تخلف في الرب����ع األول بفارق وصل الى 8 
نقاط )19-27(. وس����يطر الصربيون على املجريات في الربعني الثاني 
والثالث )15-9 و20-14( قبل ان يخسروا احلصة األخيرة بفارق 3 نقاط 
)19-22(. وكان كرس����يتش )16 نقطة( وراسيتش )15( افضل مسجلني 
في املنتخب الصربي، بينما برز من كرواتيا كل من بوبيتش )21 نقطة( 

واوكيتش )11 نقطة(.
وفي الثانية، حس����م املنتخب االسباني حامل اللقب النتيجة بشكل 
نهائ����ي في الدقائق األخيرة )28-21( بعد ان عانى في احلصص الثالث 

االولى فأنهاها على التوالي 22-19 و15-12 و20-15.
وس����جل نافارو 22 نقطة وفرانانديز )14( فيما اكتفى مارك غاسول 
بتس����جيل 4 نق����اط فقط، ف����ي ح����ني كان دياماناتيدي����س )16 نقطة( 

وسكورتسانيتيس )13( وسبانوليس األبرز في صفوف اخلاسر.

عالميةمتفرقات

 حق����ق السويس����ري روجيه في����درر والصربي نوڤاك 
ديوكوڤيتش املصنفان ثانيا وثالث����ا على التوالي فوزين 
س����هلني في طريقهما الى الدور الرابع من بطولة الواليات 
املتحدة املفتوحة للتنس املقامة على مالعب فالشينغ ميدوز 

في نيويورك. 
 فازت هندوراس على الس��لڤادور 4 - 3 بركالت الترجيح 
بع��د تعادلهما في الوقت االصل��ي 2 - 2 في مباراة دولية ودية 

اقيمت بينهما في لوس اجنيليس.
 يعتقد تيم كاهيل مهاجم املنتخب االسترالي ان النهج 
الهجومي ملنتخب بالده حتت قيادة املدرب اجلديد هولغر 
اوسيك سينجم عنه املزيد من االهداف خالل مباراة پولندا 
املقبلة، كما أيد بريت اميرتون الرأي ان منتخب اس����تراليا 
س����يظهر املزيد من القوة الهجومية في املباراة الودية امام 

پولندا.
 خس��ر منتخب املكسيك امام نظيره االكوادوري 1 - 2 في 
مباراة دولية ودية اقيمت بينهما في مكس��يكو. س��جل للفائز 
بينيتيز )1( وايوفي )58(، وللخاس��ر تشيكا )40 خطأ في مرمى 

فريقه(.
 فازت غواتيماال على نيكاغارغوا 5 - 0 في مباراة ودية 
اقيمت بينهما في فلوريدا. س����جل االهداف مونتيبيك )29 

و57( وفيغيروا )35( وتومبسون )41( وفلوريس )53(.
 خسرت كندا امام البيرو 0 - 2 في مباراة دولية ودية 
اقيمت بينهما في تورونتو. وسجل فرنانديز )68( وتراغودارا 

)72( الهدفني.

االملانيان باستيان شڤاينشتايغر هولفر بادشتوبر يتابعان مباراة للمالكمة       )أ.پ( 


