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النجم الفرنسي زين الدين زيدان 
يستعرض بالكرة )أ.پ(

حصل اجلزائري الدولي رياض بودبوز على جائزة أفضل 
العب في سوشو الفرنسي ألغسطس املاضي في االستفتاء الذي 
أجراه النادي وس���ط جماهيره. وحصل بودبوز، على %25.5 
من األصوات متفوقا على زمالئه إدوارد بونان )21.3%( وكيفن 
أنني )13.2%( ومارفان مارتن )12.1%(. وسيحصل بودبوز على 
اجلائزة قبل املباراة التي يخوضها سوشو أمام ضيفه نيس في 

18 اجلاري في املرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.

تعاقد بالكبول اإلجنليزي مع ح���ارس املرمى الغاني 
ريتشارد كينغسون، في صفقة حرة لعدم ارتباط الالعب 
بأي عقود. وفي ظل إصابة بول راتشوبكا، سعى املدير الفني 
يان هولواي إليجاد حارس يحل مكانه واجرى اتصاالت 
م���ع عدد من احلراس. ولكن نظرا النتهاء فترة االنتقاالت 
الصيفية أصبح الن���ادي مقيدا بالصفقات احلرة، وتعاقد 

مع احلارس الغاني البالغ من العمر 32 عاما.

بالكبول يتعاقد مع كينغسونبودبوز أفضل العب في سوشو

)أ.پ( ميكايل باالك »القائد« وفيليب الم املنزوع من شارة »الكابنت« 

الخسارة الرابعة للبنان
في »سلة العالم«

مني لبنان بخسارته الرابعة على التوالي حني سقط 
امام ليتوانيا 66-84 في ازمير في اجلولة اخلامس���ة 
االخيرة من منافسات املجموعة الرابعة في الدور االول 
من بطولة العالم لكرة الس���لة املقامة حاليا في تركيا. 
وفي املجموعة ذاتها، فازت ايضا نيوزيلندا على فرنسا 
82-70. وتص���درت ليتوانيا الترتيب برصيد 10 نقاط 
امام اسبانيا )8( ونيوزيلندا )8( وفرنسا )8(، ويتقدم 
كل منتخب من املنتخبات املتعادلة نقاطا، على غيره اما 

بنتيجة املواجهة املباشرة واما بفارق السالت.
وفي املجموعة الثالثة، فازت تركيا على الصني 87-
40، وروسيا على اليونان 73-69، وساحل العاج على 

بورتوريكو 79-88.
وتصدرت تركيا الترتيب برصيد 10 نقاط امام روسيا 
)9( واليونان )8( والصني )6(، وخرجت ساحل العاج 
)6( وبورتوريك���و )6(. وفي املجموعة الثانية، منيت 
تونس بهزميتها اخلامسة على يد الواليات املتحدة 57-

92، فيما فازت سلوڤينيا على ايران 65-60، والبرازيل 
على كرواتيا 92-74. وف���ي املجموعة االولى، لم تكن 
حال االردن افضل من تونس وسقط بدوره امام املانيا 
73-91، فيما تغلبت اس���تراليا عل���ى انغوال 55-76، 
وصربي���ا على االرجنتني 84-82. وف���ي الدور املقبل، 
تلعب صربيا مع كرواتيا، واالرجنتني مع البرازيل في 
مواجهة اميركية جنوبية، واس���تراليا مع سلوڤينيا، 

وانغوال مع الواليات املتحدة.

جولة »ناجحة« لـ»فيفا« في إسبانيا والبرتغال

البحرين تنظم بطولة البلياردو للسيدات

وصف وفد مفتش���ي االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( جولته باس���بانيا والبرتغال ب� »الناجحة« 
وزار خاللها املواقع املرش���حة الستضافة مونديال 
2018 او مونديال 2022 في اسبانيا والبرتغال اللتني 

قدمتا ترشيحا مشتركا.
واكد رئيس وفد الفيفا - رئيس االحتاد التشيلي 
للعبة هارولد ماين نيكولز في مؤمتر صحافي »االيام 

االربعة في شبه اجلزيرة االيبيرية كانت ناجحة متاما. 
اهداف الزيارة الرابعة واالخيرة في اوروبا حتققت«. 
وانهى الوفد زيارته في ملعب لوز التابع لنادي بنفيكا 
في لش���بونة، وحيا رئيسه عمل حكومتي البلدين 
والبرامج الطموحة في مجال البنى التحتية الستضافة 
املونديال خصوصا القطار السريع الذي سيربط بني 

عاصمتي الدولتني في موعد اقصاه 2013.

البحرين بطولة في  تنظم 
لعبة البلياردو للسيدات للعام 
الثان���ي على التوالي مع إقبال 
مزيد من الس���يدات على تلك 
الرياضة التي يمارس���ها عادة 
الرج���ال في منطق���ة الخليج 

العربية.
وقالت نهلة الس���ني عضو 
البحريني للس���نوكر  االتحاد 
البطول���ة  إن  والبلي���اردو 
فريدة من نوعه���ا بالمنطقة. 
وأضاف���ت »أول بطولة أقيمت 

البلياردو كانت بتاريخ  لكرة 
16 ديسمبر 2009 وكانت أول 
بطولة بمناسبة العيد الوطني 
في البحرين، وعلى مس���توى 
الخليج فه���ي أول بطولة من 
نوعها تقام في دولة البحرين 
وكذلك أول العبات في المنطقة 
لهذه اللعبة كانت في البحرين 
وهن بحرينيات«. وتابعت تقول 
»ال يوج���د اآلن ما يطلق عليه 
لعبة رجل أو لعبة امرأة، هناك 
لعب���ة واحدة يمكن ألي طرف 

أن يشارك فيها، ال يوجد فرق 
بين الطرفين«. وتأمل ياسمين 
الحس���يني في تحقيق نتيجة 
أفضل وقالت »لس���ت عضوة 
في اتحاد البلياردو والسنوكر 
ولكن أشارك في أي بطولة تقام 
مثل أول بطولة أقيمت هنا في 
المثلث الذهب���ي كانت بطولة 
شيفون وقد حصلت على المركز 
الثاني أما هذه البطولة فستكون 
آلبا وهي ثاني بطولة  بطولة 

أشارك فيها«.

ل شيئاً الم: قيادة باالك للمانشافت لن تعدِّ
كلوزه يتطلع لخوض مونديال 2014 ويتلهف لخوض »يورو 2012« في مسقط رأسه

 كابيللو: تحولت إلى وحش

ميسي: البد من ترك باتيستا
حتى »كوبا – أميركا«

اعترف االيطالي فابي���و كابيللو مدرب منتخب 
اجنلترا بانه حتول من »اله الى وحش« بعد خروج 
منتخب األسود الثالثة من الدور الثاني لكأس العالم 

2010 في جنوب أفريقيا.
وق���ال كابيللو في مؤمتر صحاف���ي قبل مباراة 
اجنلترا وبلغاري���ا في تصفيات كأس اوروبا 2012: 
»انتم تخلقون االله وانتم تخلقون الوحش، أليس 

كذلك؟«.
وتعرض كابيللو الى انتقادات كثيرة بعد خروج 
منتخب اجنلترا م���ن الدور الثاني ملونديال جنوب 
افريقيا 2010 بخسارته القاسية امام نظيره االملاني 
1-4، لكن االحتاد االجنليزي جدد الثقة به اذ يستمر 

عقده معه حتى عام 2012.
وتابع »هذا هو فريقي. خس���رنا مرة واحدة في 
كأس العالم، أمام أملانيا بعد خطأ فاضح من احلكم. 
ال أحد يتذكر ذلك. بعدها تغيرت االراء جتاهي، لكن 

ال مشكلة لدي، بامكاني التعايش مع ذلك«.وأضاف: 
»هذا جزء من عمل املدرب، عندما تفوز تكون األفضل، 

وعندما تخسر فانت االسوأ«.
من جهته، اعلن العب الوسط االجنليزي ديڤيد 
بي���كام امكانية عودته الى املالعب في 11 احلالي من 
اجل الدفاع عن الوان فريقه االميركي لوس اجنيليس 
غاالكسي الذي ابتعد عن صفوفه منذ اصابته في وتر 
اخيل قدمه اليسرى في مارس املاضي. وقال بيكام 
على موقع االحتاد االميركي في شبكة االنترنت »لقد 
حدد لي االطباء موعد العودة في مطلع اكتوبر املقبل، 

اال انهم قالوا اني سأكون جاهزا قبل هذا الوقت«.
واضاف بيكام »استطيع حتريك ابهام قدمي وقد 
امتكن من املش���اركة في املباراة ضد كولومبس في 
11 اجلاري حيث س���اكون على مقاعد االحتياط في 
بداية اللقاء، وآمل بان العب في وقت الحق ملدة 15 

او 20 دقيقة«.

جدد ليونيل ميس���ي، جنم 
املنتخب األرجنتيني دعمه للمدير 
الفني ملنتخب بالده س���رخيو 
باتيستا وطالب بتركه يعمل حتى 
بطولة »كوبا – أميركا« 2011، التي 

تستضيفها األرجنتني.
وقال العب برش���لونة بعد 
الفري���ق في بوينس  تدريبات 
آيرس استعدادا ملواجهة اسبانيا 
وديا يوم الثالث���اء املقبل على 
ملعب »مونومينتال«: »البد من 
ترك باتيستا يعمل حتى كوبا 
- أميركا وبع���د ذلك نرى ماذا 

سيحدث«.
وأض���اف الالعب: »ال يجوز 
البحث ع���ن مدير فني لتدريب 
فريق ملدة مباراتني أو ثالث، البد 
من تركه يعمل. إننا في مستهل 
مرحلة جديدة، وما نسعى إليه 
هو األداء اجليد، ولدينا العبون 

لعمل ذلك«.
إنه يشعر ب�  وقال ميس���ي 
»الراحة« مع طريقة اللعب التي 
يطبقها باتيستا، مثلما كان الوضع 
عندما كان دييغو مارادونا هو 
املدير الفني للفريق. وتابع: »كل 

مدير فني يقترح أشياء مختلفة 
واحلقيقة هي أن شعوري كان 
جيدا مع اجلميع«. وأكد ميسي: 
أمام أسبانيا  املباراة  »ستكون 
مهمة، كما هي كل املباريات التي 
يخوضها املنتخب. إنهم أبطال 
العالم، لكنهم يحترموننا«. وحلل 
ميسي أداء الفريق املنافس، الذي 
يض���م العديد م���ن زمالئه في 
برشلونة، حيث قال إن »نقطة 
قوتهم الرئيسية تتمثل في حيازة 
الكرة، لذا علينا حتقيق الفوز عن 

طريق انتزاعها منهم«.

وافق فيليب الم على قرار مدرب منتخب املانيا يواكيم لوف بابقاء 
العب وسط  باير ليڤركوزن ميكايل باالك قائدا للمنتخب رغم عدم 
اس���تدعائه خلوض اول مباراتني في تصفي���ات كأس أوروبا 2012، 
واكد الم في مؤمتر صحافي انه »يجب املوافقة على هذا القرار،  فهذا 

الشيء هو من ابسط االمور التي نتعلمها في الصغر«.
واضاف الم الذي س���يكون هو القائد ف���ي املباراتني ضد بلجيكا 
واذربيجان ان االمر ليس له اي عالقة بخيبة املي او عدمها، فالنسبة 
الي القرار لن يؤدي الى اي تعديل الفت ونحن في املنتخب منارس 
كرة قدم جماعية وعلى ارض املعلب هناك كثير من االشخاص الذين 

يعطون التوجيهات وانا سأواصل القيام بذلك«.
وكان���ت صحيفة بيلد نقلت عن لوف قوله في احد فنادق مدينة 
فرانكفورت »حاليا لدينا باس���تيان شفاينشتايغر وسامي خضيرة 

في الوسط الدفاعي.
لكن عندما يعود ميكايل الى املنتخب سيكون هو القائد.واذا لم 

يلعب ميكايل، سيكون فيليب الم القائد«.
وابلغ املدرب باالك بقراره في اتصال هاتفي، علما بان حربا كالمية 
تدور بينه وبني مدافع بايرن ميونيخ الم )26 عاما( على االستئثار 

بشارة القائد التي حملها االخير خالل املونديال في غياب االول.

كلوزه يتطلع لمونديال 2014

اعرب مهاجم املنتخب األملاني ميروس���الف كلوزه عن رغبته في 
مواصلة مشواره الدولي في املالعب واملشاركة في بطولة كأس العالم 
املقبلة التي تستضيفها البرازيل عام 2014 حيث يبلغ من العمر في 

ذلك الوقت 36 عاما.
واكد كلوزه، الذي ش���ارك في ثالث���ة كؤوس عالم حتى اآلن، في 
مقابلة مبوقع احتاد الكرة األملانية على اإلنترنت قدرته على اللعب 

على أعلى مستوى لعدة سنوات مقبلة.
وقال الالعب األملاني: »الزلت في الثانية والثالثني من عمرى اآلن، 
فإذا ظللت محتفظا بلياقت���ي البدنية بعد أربعة أعوام أخرى وظل 

أدائي بنفس املستوى فلماذا ال ألعب؟«.
وأح���رز كلوزه 14 هدفا ملنتخب أملاني���ا في بطوالت كأس العالم 
ليشارك مواطنه جيرد مولر في املركز الثاني بقائمة هدافي البطولة 
على مر العصور والتي يتصدرها البرازيلي رونالدو برصيد 15 هدفا.
بينما سجل كلوزه 52 هدفا ألملانيا في 101 مباراة دولية مع منتخب 
البالد، وال يس���بقه في قائمة هدافي أملانيا سوى مولر )برصيد 68 
هدفا( والعب أملانيا الشرقية السابق يواخيم شترايخ )برصيد 55 

هدفا(.
أما عن هدف كلوزه، الپولندي األصل، احلالي مع منتخب أملانيا 
فهو التأهل لنهائيات بطولة األمم األوروبية املقبلة يورو 2012 التي 

تستضيفها پولندا وأوكرانيا.
وقال كلوزه: »إن پولندا هو موطني األصلي والبعض من أسرتي 
يعيشون هناك، ولهذا فإنه أمل كبير بالنسبة لي أن أشارك هناك في 

بطولة األمم األوروبية«.
وأضاف: »س���أبذل قصارى جهدي ملساعدة املنتخب األملاني من 

جديد، ستكون جتربة متميزة للغاية لي في مشواري الرياضي«.

عودة بيكام أمام كولومبس

يقيم منتخب البرازيل لكرة القدم تدريبات 
في مدينة برشلونة االسبانية حتى 8 الجاري 
تحت اشراف المدرب الجديد مانو مينيزيس، 

حسب ما اعلن االتحاد المحلي للعبة.
واستدعى مينيزيس 22 العبا يدافعون 
عن ألوان اندية اوروبية لهذا المعسكر ولم 
يستدع اي العب من االندية البرازيلية لتجنب 
عرقلة مهمة االندية المش���اركة في الدوري 

المحلي.
وقال مينيزيس »هدفنا هو االستفادة من 

هذا المعسكر للتعارف بين الالعبين«.
 ويتضمن برنامج منتخب البرازيل في 
اسبانيا حتى اآلن خوض مباراة مع الفريق 

الرديف لنادي برشلونة في 7 الحالي.
وكانت البرازيل حققت اول فوز لها تحت 
اشراف المدرب الجديد على الواليات المتحدة 
2-صفر في 11 اغس���طس، وستلعب مباراة 
ودية اخرى مع االرجنتي���ن في 17 نوفمبر 

في الدوحة.

وكان مينيزيس عي���ن مدربا للبرازيل في يوليو 
الماضي حتى ع���ام 2014 وهو خلف كارلوس دونغا 
الذي اشرف على المنتخب في مونديال جنوب افريقيا 
الصيف الماضي حي���ث خرج من الدور ربع النهائي 

على يد هولندا.
من جهة اخرى، اعلن االتحاد البرازيلي ان ملعب 
ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 
والذي سيس���تضيف مباريات مونديال 2014 سيتم 
اغالقه اعتبارا من 8 الجاري وحتى عام 2012 بسبب 
اعمال الترميم. وتبلغ كلفة اعمال ترميم الملعب الذي 
احتفل بالذكرى الستين لبنائه 400 مليون دوالر )نحو 

312 مليون يورو(.
ويس���تضيف ماراكانا بصفته الحالية غدا االحد 
اخر مباراة حيث س���تقام ضمن الدوري المحلي بين 
فالمنغو وسانتوس. وتتضمن خطة اعادة الترميم وفقا 
لتوصيات االتحاد الدولي للعبة خفض عدد المقاعد 
من 88 الى 83 ألف مقعد. ويتوقع انهاء اعمال الترميم 
في ديسمبر عام 2012 حيث من المقرر ان يستضيف 

كأس القارات عام 2013.

»السامبا« يتدرب في برشلونة لمواجهة رديفها
إغالق ملعب ماراكانا بسبب أعمال الترميم جماهير الهالل ترفض أريكسون

العربية.نت: ش����نت جماهير 
الس����عودي حملة واسعة  الهالل 
على ادارة ناديها لرفض التعاقد مع 
املدرب السويدي الشهير زڤن غوران 
إريكسون خلالفة البلجيكي إريك 
غيريتس، حيث عبرت اجلماهير 
الهاللي����ة ع����ن رفضه����ا للمدرب 
الس����ويدي من خ����الل املنتديات 
اإللكترونية وموقع »فيس بوك« 
على شبكة اإلنترنت، ودعت إدارة 

النادي للبحث عن مدرب آخر.
وكان����ت العديد م����ن التقارير 
الصحافية أشارت في األيام القليلة 
املاضية إلى أن إدارة الهالل اتصلت 

رس����ميا بأريكسون، بل واتفقت معه على توقيع العقد منتصف الشهر 
املقبل، وهو نفس الشهر الذي سيترك فيه غيريتس الهالل لالنتقال لتدريب 
املنتخب املغربي. وكان رئيس النادي األمير عبدالرحمن بن مساعد قد أكد 
صحة اخلبر في وقت سابق، وذكر أن أريكسون واحد من ثالثة مدربني 
يتم التفاوض معهم لقيادة الفريق بعد رحيل البلجيكي غيريتس، ولكن 
رئيس الهالل أشار أيضا إلى أن موضوع رحيل غيريتس لم يتم حسمه 
من األساس، وسيتم حس����م ذلك خالل شهر تقريبا بعد مباراة الفريق 
املهمة مع الغرافة القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وب����دا واضحا أن ثمة إجماعا بني جماهير الهالل على رفض التعاقد مع 
أريكسون لسببني رئيس����يني: أولهما يتعلق مبستواه الفني وضحالة 
إجنازاته مع الفرق واملنتخبات التي أشرف على تدريبها، وثانيهما يتعلق 

بأخالق املدرب وسمعته السيئة وجتاربه العاطفية العديدة.

بالن يذكّر »الديوك« بمجد زيدان
عندما دعا لوران بالن املدرب اجلديد للمنتخب 
الفرنسي أسطورة الكرة الفرنسية، النجم املعتزل 
زين الدين زيدان لزيارة املعسكر التدريبي، لم 
يك���ن الهدف من وراء ذلك اس���تعراض عالقاته 

االجتماعية القوية أمام الالعبني.
فق���د كان هدف بالن أن يذّكر العبي املنتخب 
الفرنسي ال�22، الذين ينضم العديد منهم ملنتخب 
الديوك للمرة األولى في مشواره الرياضي، بأيام 
مجد املنتخب الوطني الفرنسي عندما كان بطال 
للعالم وألوروبا وليس فريقا يرتبط اسمه بالفشل 

على أرض امللعب، والتمرد خارجه.
وقال جويلوم هواراو، مهاجم باريس س���ان 
جرمان الذي اس���تدعي لالنضمام إلى املنتخب 
الفرنسي للمرة الثانية فقط مبشواره الرياضي: 
»إن ما أجنزه زيدان في زمنه مصدر الهام.. كانت 

زيارته دفعة معنوية حقيقية لنا«.
وليس هناك شك في أن بالن وفريقه الشاب 
بحاجة لكل املساعدة التي ميكنهم احلصول عليها 
فعلى األقل الس���ترداد مكانة الفريق في قلوب 
وعقول اجلماهير الفرنسية واستعادة السمعة 
الطيبة التي صنعها زيدان وزمالؤه الس���ابقون 
قبل أن يحطمها مدرب فرنس���ا السابق رميون 

دومينيك.

زڤن غوران إريكسون


