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أصداء عالمية

الكرة اللبنانية

يوسف محمد يترك كولن إلى األهلي اإلماراتي
خطوة مفاجئة تلك التي أقدم عليها
امل ��داف ��ع ال ��دول ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ي��وس��ف
ّ
م�ح�م��د ال ��ذي ح ��ط أم ��س ف��ي ال �ن��ادي
األه � �ل� ��ي اإلم � � ��ارات � � ��ي ،ح� �ي ��ث خ�ض��ع
لفحص طبي سبق وضعه اللمسات
ٍ
األخ� �ي ��رة ع �ل��ى ع �ق��د ان �ض �م��ام��ه إل��ى
الفريق قادمًا من كولن األملاني.
ول��م ت�ع��رف قيمة وم ��دة ال�ع�ق��د ال��ذي
سيربط «دودو» باألهلي الذي سارع
إلى نشر صورتني لالعب في موقعه
على شبكة «اإلنترنت» ،إحداها وهو
ي �خ �ض��ع ل �ل �ف �ح��ص ال �ط �ب��ي وأخ � ��رى
ُ
تظهره واقفًا أمام شعار النادي.
وس�ي�ك��ون محمد ال�لاع��ب «األج�ن�ب��ي
اآلس �ي��وي» م��ع األه �ل��ي ال�ط��ام��ح إل��ى

اس �ت �ع��ادة ل �ق �ب��ه امل �ح �ل��ي وامل �ن��اف �س��ة
ع�ل��ى ل�ق��ب دوري أب �ط��ال آس �ي��ا ،وه��و
ل�ه��ذه ال�غ��اي��ة تعاقد م��ع البرازيليني
غ��راف �ي �ت��ي م ��ن ف��ول �س �ب��ورغ األمل��ان��ي
وجاجا من طرابزون سبور التركي،
وال �ت �ش �ي �ل �ي ��ان ��ي ل ��وي ��س خ �م �ي �ن �ي��ز،
إض��اف��ة إل��ى امل��دي��ر ال�ف�ن��ي التشيكي
إيفان هيشيك ،وعينّ كابنت منتخب
إي �ط��ال �ي��ا ال �ف ��ائ ��ز ب �م��ون��دي��ال 2006
فابيو كانافارو مستشارًا.
وأش��ار مصدر ّ
مقرب من محمد إلى
أن كولن رفض االستغناء عن قائده
ال �س��اب��ق ،إال أن األخ �ي��ر ك��ان��ت ل��دي��ه
ال��رغ �ب��ة ف��ي ال�ت�غ�ي�ي��ر ،وي �ض��اف إل��ى
ه ��ذا األم� ��ر ط�ب�ي�ع��ة ال �ع��رض ال �ج� ّ�ي��د،

علمًا بأنه سبق أن أثار هذا الصيف
اه � �ت � �م� ��ام ب � ��اري � ��س س � � ��ان ج� �ي ��رم ��ان
الفرنسي وسمبدوريا اإليطالي.
وس� �ي� �غ� �ي ��ب «دودو» ع � ��ن م � �ب � ��اراة
م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن ��ان ال � �ي� ��وم م� ��ع ض�ي�ف��ه
ال �س��وري ع�ل��ى ملعب ص�ي��دا البلدي
ال � �س� ��اع� ��ة ال � �ع� ��اش� ��رة م � � �س� � � ً
�اء ،وه ��ي
ستكون األولى للمدرب األملاني ثيو
ّ
ب��وك�ي��ر ال ��ذي ح��ل م�ك��ان إم�ي��ل رستم
املستقيل .وي��أم��ل بوكير أن يكشف
له اللقاء عن مكامن القوة والضعف
ق�ب��ل م��واج�ه��ة ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة في
سيول في انطالق ال��دور الثالث من
ال�ت�ص�ف�ي��ات اآلس �ي��وي��ة امل��ؤه �ل��ة إل��ى
نهائيات كأس العالم .2014

مونديال الشباب :البرازيل × املكسيك
في نصف النهائي
ضربت البرازيل موعدًا مع املكسيك في
نصف نهائي كأس العالم للشباب في كرة
غد ( 04.00بتوقيت بيروت)
القدم فجر ٍ
بعد فوزها على اسبانيا بركالت الترجيح
 2-2( 2-4في الوقتني األصلي واالضافي)،
في الدور ربع النهائي .سجل للبرازيل
وليان ( )35ودودو ( ،)100وإلسبانيا
رودري ( )57والفارو فاسكيز (.)102
وتلتقي فرنسا مع البرتغال في نصف
النهائي اآلخر فجر غد ايضًا (.)01.00

ّ
صاروخية ألغويرو في إنكلترا
انطالقة
تصدر اسم النجم األرجنتيني سيرجيو
أغويرو عناوين الصحف االنكليزية
الصادرة صباح أمس ،بعد تألقه في
مباراته األولى مع مانشستر سيتي،
الذي التحق به قادمًا من اتلتيكو مدريد
اإلسباني .واستطاع اغويرو تسجيل
هدفني لفريقه رغم مشاركته فقط في
آخر  30دقيقة من املباراة أمام سوانسي
سيتي في الدوري ،التي انتهت بفوز كبير
ألصحاب األرض برباعية نظيفة.

محمد في صراع مع العب فيردر بريمن ماركو مارين (أرشيف)

«دودو» أمام شعار األهلي (إنترنت)

كرة الصاالت

لبنان في املجموعة األقوى في تصفيات آسيا
ل� ��ن ت� �ك ��ون ب� ��داي� ��ة م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان
لكرة ال�ق��دم للصاالت ف��ي تصفيات
امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة امل� ��ؤه � �ل� ��ة ال ��ى
نهائيات ك��أس آسيا  ،2012سهلة،
إذ وض�ع�ت��ه ال �ق��رع��ة ،ال �ت��ي سحبت
أم� � ��س ف� ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة،
ف��ي امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ال ��ى ج��ان��ب
اإلم� � � � � ��ارات وال� �ب� �ح ��ري ��ن وال� � �ع � ��راق،
ب �ي �ن �م��ا ض � ّ�م ��ت امل �ج �م��وع��ة األول � ��ى
الكويت وق�ط��ر وفلسطني وس��وري��ا
والسعودية.
وستستضيف الكويت التصفيات
م��ن  9ال��ى  16ك��ان��ون االول امل�ق�ب��ل،
ال � �ت� ��ي س �ت �ت �ن��اف��س ف �ي �ه��ا ث �م��ان �ي��ة
م �ن �ت �خ �ب��ات ع� �ل ��ى ث �ل ��اث ب �ط ��اق ��ات
مؤهلة الى كأس آسيا ،إذ لن تدخل
اإلم��ارات في حسابات املراكز بفعل
ت��أه �ل �ه��ا ت �ل �ق��ائ �ي��ًا ل �ك��ون �ه��ا ال ��دول ��ة
املضيفة للنهائيات في ايار .2012
وت� �ع ��د امل �ج �م ��وع ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة اق� ��وى
ب��أش��واط م��ن األول � ��ى ،إذ إن ط��ري��ق

ل� �ب� �ن ��ان ل� �ل ��دف ��اع ع� ��ن ال� �ل� �ق ��ب ال� ��ذي
ّ
ستمر
أحرزه عام  2009في الدوحة،
باملنتخب االماراتي الذي يسير في
م�س�ت��وى ت �ص��اع��دي ب �ق �ي��ادة ج�ه��از
فني إسباني يقف على رأسه املدير
ال �ف �ن��ي ب��اول��و ب�ي�ن�ي��و «ب� � ��ادو» .أم��ا
املباراة الثانية للبنان ،فستكون مع
البحريني ،الذي غالبًا ما مثل عقدة
ملنتخب «بالد األرز» ،بينما ستكون
قمة املجموعة بني لبنان والعراق،

مدرب لبنان
الجديد قد يكون من
إسبانيا أو صربيا

لكونها ستكون اعادة لنهائي 2009
ال ��ذي ح�س�م��ه ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون  1-3في
صالة نادي الغرافة.
ّ
وع� ��ن ال� �ق ��رع ��ة ،ع ��ل ��ق رئ �ي ��س ل�ج�ن��ة
ك ��رة ال� �ص ��االت س �ي �م��ون ال��دوي �ه��ي:
«ال ش� ��ك ف� ��ي أن م �ج �م��وع �ت �ن��ا ه��ي
األق ��وى ،ل�ك��ن ي�ف�ت��رض ب�ن��ا التركيز
في استعداداتنا ومبارياتنا املقبلة
ل �ل��دف��اع ع��ن ل�ق�ب�ن��ا ب��أف�ض��ل طريقة
ممكنة» .واض ��اف« :ك��ل املنتخبات
االخ ��رى تستعد ع�ل��ى ن�ح��و مثالي
ب �ف �ع��ل اإلم � �ك� ��ان� ��ات ال �ك �ب �ي ��رة ال �ت��ي
تملكها ،لكن ه��ذا األم��ر ل��ن يثنينا
عن السير نحو الحلم الذي نرصده،
ويتمثل في التأهل الى املونديال».
وكشف الدويهي عن اقتراب اعالن
اسم املدرب األجنبي الذي سيتسلم
م �ه � ّ�م ��ات اإلش� � � ��راف ع �ل��ى امل�ن�ت�خ��ب
اللبناني في التصفيات اآلسيوية،
إذ ت�ب��رز أس �م��اء ع��دة م��رش�ح�ين من
إسبانيا والبرازيل وصربيا.

السلة اللبنانية

ّ
َ
ُ
منتخب السلة «يفاجأ» بكوملان ويصرف النظر عنه
عبد القادر سعد
حمل ال�ي��وم األول ملعسكر منتخب
مفاجأة
لبنان لكرة السلة في تركيا ّ
ع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د ال� �ل��اع � ��ب امل� �ج ��ن ��س
ت��وم��اس ك��ومل��ان ،إذ م��ا ك��اد الالعب
يدخل أرض امللعب حتى استغرب
الالعبون وامل��درب غسان سركيس
م��واص�ف��ات��ه .وظ�ه��ر أن ط��ول كوملان
ه� ��و  2.01م ف �ي �م��ا ك ��ان ��ت س �ي��رت��ه
ال��ذات �ي��ة ت�ش�ي��ر ال ��ى أن ّ ط��ول��ه يبلغ
 2.06م ،وه � � ��ذا م� ��ا م ��ث ��ل م �ف��اج��أة
ل �ل �ج �ه ��از ال� �ف� �ن ��ي ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
ب�ع��ض ال�لاع �ب�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين أط��ول
م �ن��ه ،وه ��و م��ن امل �ف �ت��رض أن ي�ك��ون

الع��ب ارت �ك��از ،فيما ظ�ه��ر أن��ه أق��رب
الى املركز  4منه الى املركز  .5أضف
ال��ى ذل��ك أن بنيته الجسدية ليست
على النحو امل�ط�ل��وب ،إذ ال يتمتع
بالقوة البدنية املطلوبة ،م��ا جعل
ال �ق �ي �م�ين ع �ل��ى امل �ن �ت �خ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي
يصرفون النظر عن التعاقد معه.
وب��ال�ط�ب��ع أع ��اد ه��ذا األم ��ر ال��وض��ع
ال � � ��ى ال� �ن� �ق� �ط ��ة ال � �ص � �ف� ��ر ف� � ��ي ه� ��ذه
امل�س��أل��ة ،وس��ط ع��ودة ال�ح��دي��ث عن
التعاقد مع الالعب األميركي داريل
وات�ك�ن��ز ،ال��ذي تشير املعلوما الى
أن املفاوضات معه أصبحت شبه
م�ن�ت�ه�ي��ة ب��ان �ت �ظ��ار ب �ع��ض األم� ��ور
ال �ل��وج �س �ت �ي��ة .وي �ع �م ��ل ال �ق� ّ�ي �م��ون

ع� �ل ��ى امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ع �ل��ى
إن� �ه ��اء م ��وض ��وع وات �ك �ن ��ز س��ري�ع��ًا
ل �ك��ي ي�ل�ت�ح��ق ب��ال�ب�ع�ث��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ف ��ي ت��رك �ي��ا ف ��ي ال �ي��وم�ي�ن امل�ق�ب�ل�ين،
وخصوصًا أن األخير موجود في
الواليات املتحدة .ورغم أن حظوظ
وات� �ك� �ن ��ز ه� ��ي األوف � � � ��ر ،ك � ��ان ه �ن��اك
ح ��دي ��ث أي� �ض ��ًا ع ��ن الري ك��وك��س،
في ظل وجود اتصاالت بني وكيل
أع �م��ال��ه وامل �س��ؤول�ي�ن ف��ي املنتخب
ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ل �ك��ن اح �ت �م��ال ان�ض�م��ام
ك ��وك ��س ال � ��ى امل �ن �ت �خ��ب اص �ب �ح��ت
ضعيفة ،بعد الشرط ال��ذي وضعه
وك �ي �ل��ه ب � �ض� ��رورة ان �ض �م��ام��ه ال��ى
ف� ��ري� ��ق ال� �ش ��ان� �ف� �ي ��ل ب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء

ال�ب�ط��ول��ة اآلس �ي��وي��ة ،وذل ��ك بهدف
ت��أم�ي�ن ع �ق��د ل ��ه ل �ل �م��وس��م ال �ج��دي��د
ل�ت�ع��وي��ض ال �ف��رص��ة ال �ت��ي سنحت
لكوكس لالنضمام الى أحد الفرق
اإلم� ��ارات � �ي� ��ة ،ال �ت ��ي ق ��د ت �ض �ي��ع ف��ي
حال تعاقده مع االتحاد اللبناني،
ل�ك��ن ادارة ال�ش��ان�ف�ي��ل غ�ي��ر موافقة
ع�ل��ى ان�ض�م��ام ك��وك��س ال��ى الفريق
م��ا ي�ج�ع��ل ح �ظ��وظ ان�ض�م��ام��ه ال��ى
امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ض�ع�ي�ف��ة ،ال��ى
ج� ��ان ��ب ع� � ��دم ق � � ��درة ك ��وك� ��س ع�ل��ى
االل�ت�ح��اق بالبعثة اللبنانية قبل
أواخر آب ،نظرًا إلى ارتباطاته مع
فريق صيني ،اال إذا طرأ جديد ّ
غير
املعطيات الحالية.

وقف جرفينيو وسونغ
سيغيب العاجي جرفينيو عن املباريات
الثالث املقبلة لفريقه الجديد أرسنال
االنكليزي بعدما أوقفه االتحاد االنكليزي
لكرة القدم بسبب طرده في مباراته األولى
في الدوري ضد نيوكاسل بعد اشتباكه
مع العب وسط األخير جوي بارتون.
كذلك ،تلقى زميله الكاميروني الكسندر
سونغ عقوبة مماثلة بعدما داس قدم
بارتون من دون أن يعاقبه الحكم.
وفي إطار آخر ،منح مدرب ارسنال،
الفرنسي ارسني فينغر ،شارة القائد
الى الهولندي روبن فان بيرسي ،بعد
انتقال اإلسباني سيسك فابريغاس الى
برشلونة.

رقم قياسي لديوكوفيتش في املاسترز
نجح الصربي نوفاك ديوكوفيتش،
املصنف أول ،في إحراز لقبه التاسع هذا
العام بفوزه على االميركي ماردي فيش
السادس  2-6و 6-3و 4-6في املباراة
النهائية لدورة مونتريال الكندية الدولية
للماسترز في كرة املضرب ،البالغة قيمة
جوائزها ثالثة ماليني دوالر.
وهذا هو اللقب الخامس لديوكوفيتش (24
عامًا) هذا العام في بطوالت املاسترز ،التي
ً
تمنح الفائز بها الف نقطة بعدما توج بطال
في انديان ويلز وميامي ومدريد وروما،
محققًا بذلك رقمًا قياسيًا ،ولديه فرصة
إحراز اللقب السادس فيها عندما يخوض
غمار دورة سينسيناتي األميركية.

فيديرر يريد هينغيس
معه في أوملبياد 2012
كشف العب كرة املضرب السويسري
روجيه فيديرر ،أمس ،رغبته في االتصال
بمواطنته املعتزلة مارتينا هينغيس
املصنفة اولى عامليًا سابقًا ،ليناقش معها
مسألة مشاركتهما معًا في منافسات
الزوجي املختلط في دورة األلعاب
األوملبية في لندن عام  2012على مالعب
ويمبلدون.

