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أصداء عالمية
بالن :القدرات الفنية
على حساب القوة البدنية

ّ
زيدان يتلقى
قبلة من
فتاة خالل
احتفال اقيم
في معسكر
املنتخب
الفرنسي في
كليرفونتني
(شارلز بالتيو ــ
رويترز)

ُ ّ
«ي�ع��د إن��زو ص��ورة طبق األصل
قوله
من والده زين الدين».
أما ّ صحيفة «ليكيب» الفرنسية ،فقد
تغنت بابن بلدها وم��دح��ت احتالله
أخيرًا غالف صحيفة «أ س».
يبقى السؤال املنتظر الذي لن يجيب
ع�ن��ه اال «زي � ��زو» األب :ه��ل سيرتدي
ان � ��زو ق �م �ي��ص م �ن �ت �خ��ب اس �ب��ان �ي��ا ام
فرنسا؟
ثمة تجاذب بني البلدين على الظفر

ب �خ��دم��ات «ال� �ج ��وه ��رة» ال� �ق ��ادم ��ة ،إذ
ان االت�ح��اد الفرنسي لكرة ال�ق��دم بدأ
يمارس ضغوطه على نجمه السابق
زي��دان من أجل املوافقة على انضمام
نجله إلى صفوف منتخب دون الـ16
عامًا.
من جانبه ،ق��ال ناطق باسم االتحاد
الفرنسي في تصريحات إلى صحيفة
«أس»« :نحن نحترم ق��راره ،وسندعه
يلعب ف��ي س�ل�ام» .وأض ��اف «موقفنا

واض��ح م��ن ان��زو وال نريد استعجال
األم ��ور ،وف��ي ال�ن�ه��اي��ة ه��ذا ق ��راره هو
ووال� � � ��ده ،وس �ن �ح �ت��رم��ه م �ه �م��ا كان»،
وخ�ت��م ب�ق��ول��ه «األه ��م بالنسبة إلينا
أن ي �ل �ع��ب ف� ��ي ال� �ن� �ه ��اي ��ة للمنتخب
الفرنسي».
أم��ا زي ��دان ،فقد ص��رح ب��أن��ه ل��م يتخذ
ق � ��راه ب �ع��د ب �ش��أن ًه��وي��ة ال �ب �ل��د الذي
سيمثله ان��زو قائال لصحيفة «أس»:
«ال أري��د التحدث ف��ي ه��ذا األم��ر اآلن،

ول �ك ��ن إذا اس �ت ��دع ��ى األم � ��ر فسأقرر
مستقبل نجلي م��ن حيث اللعب في
فرنسا أو إس�ب��ان�ي��ا ،وك��ل م��ا يهمني
ه ��و أن� ��ه ي �س �ت �م �ت��ع ب �ل �ع��ب ال� �ك ��رة في
مدريد».
يبقى اذًا ان تكشف لنا األي ��ام هوية
البلد ال��ذي سيمثله الفتى ان��زو ،لكن
ّ
األهم من ذلك ان يقدم لنا ريال مدريد
ن�ج�م��ًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا ي�ع�ي��د ل �ن��ا ب��ري��ق ذاك
الشاب الذي ملع عام .1996

كرة المضرب

ّ
سيمون يسجل بداية قوية في دورة ميتز
تأهل الفرنسي جيل سيمون املصنف
ث��ام �ن��ًا إل� ��ى ال� � ��دور ال �ث��ان��ي م ��ن دورة
ميتز الفرنسية الدولية ،البالغة قيمة
جوائزها  450أل��ف ي��ورو ،بفوزه على
الجامايكي دوستني براون 6ـ 3و6ـ.4
وب�ل��غ ال ��دور ذات��ه البلجيكي كزافييه
م��ال�ي��س ب �ف��وزه ع�ل��ى ال�ف��رن�س��ي إدوار
روج � � �ي� � ��ه ف� ��اس � �ل�ي��ن 7ـ6
و6ـ ،4وال �ف ��رن �س ��ي بول
ه � �ن� ��ري م ��ات� �ي ��و بفوزه
ع� �ل ��ى م ��واط� �ن ��ه أدريان
م� ��ان� ��اري � �ن� ��و 6ـ 3و6ـ،3
واألملاني ميشا زفيريف
األرجنتيني
ع � � �ل � � ��ى
هوراسيو زيبالوس 6ـ3
و6ـ ،2والفنلندي ياركو نييمينني على
األملاني بنيامني بيكر 6ـ 3و7ـ.6

تأهلت دولغيرو
المصنفة
أولى إلى الدور
الثاني من دورة
طشقند

دورة بوخارست

جيل سيمون (كيثي ويلينز ــ أ ب)

ف��ي ال��دور األول م��ن دورة بوخارست
ال ��روم ��ان �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة ل �ك ��رة املضرب،
ال �ب��ال �غ��ة ق �ي �م��ة ج ��وائ ��زه ��ا  450ألف
يورو ،فاز الفرنسي جيريمي شاردي
امل �ص �ن��ف ث��ام �ن��ًا ع �ل��ى م��واط �ن��ه غيوم
روف� � ��ان 6ـ 0و6ـ .2وت ��أه ��ل إل� ��ى الدور
عينه األملاني توبياس كامبكه بفوزه
ع �ل��ى اإلي� �ط ��ال ��ي ف��اب �ي��و ف��ون �ي �ن��ي 6ـ3

و7ـ ،5واإلي �ط��ال��ي س�ي�م��ون فانيوتزي
ع�ل��ى ال �س��وي��دي م ��اري ��وس ك��وب�ي��ل 7ـ6
و6ـ ،4واإلسباني بابلو أن��دوخ��ار على
األرجنتيني مكسيمو غونزاليس 6ـ3
و6ـ .4وخرج اإلسباني دانيال خيمينو
امل �ص �ن��ف خ��ام �س��ًا إث� ��ر خ �س��ارت��ه أمام
األرجنتيني كارلوس بيرلوك 6ـ 4و5ـ7
و6ـ.7

دورة طشقند
تأهلت الرومانية ألكسندرا دولغيرو
املصنفة أول ��ى إل��ى ال ��دور ال�ث��ان��ي من
دورة ط �ش �ن �ق��د األوزب� �ك� �ي ��ة الدولية،
البالغة قيمة جوائزها  220ألف دوالر،
بفوزها على اليابانية ك��وروم��ي نارا
6ـ 2و7ـ .5وبلغت ال��دور ذات��ه الروسية
آن��ا شاكفيتادزه الثالثة بفوزها على
ال�س�ل��وف��اك�ي��ة س��وس��ان��ا ك��وت�ش��وف��ا 6ـ3
و7ـ 5والرومانية مونيكا نيكوليسكو
الخامسة على الكازاخستانية زارينا
دي ��اس 6ـ 3و6ـ 7و6ـ ،2والسلوفاكية
ماغدالينا ريباريكوفا السادسة على
األوزبكية سابينا شاريبوفا 6ـ 3و6ـ،3
واإلي� �ط ��ال� �ي ��ة م ��اري ��ا إي� �ل�ي�ن كاميرين
الثامنة على الروسية إيلينا بوفينا
6ـ 0و3ـ 6و6ـ.4
(أ ف ب)

أعلن لوران بالن ،مدرب منتخب فرنسا لكرة
القدم ،أنه يتعني على املسؤولني عن الفريق
إجراء تغيير شامل على سياسات انتقاء
عناصر املنتخب ،لتطوير املواهب الشابة.
وقال بالن للصحافيني على هامش مؤتمر
لالتحاد األوروبي لكرة القدم في مدريد إن
بطل العالم وأوروبا سابقًا يجب أن يركز
على القدرات الفنية أكثر مما يركز على القوة
البدنية إذا أراد استعادة مكانته على الصعيد
العاملي .وأضاف أن العبني في منتخب
إسبانيا الفائز بكأس العالم مثل شافي
هيرنانديز وأندريس إينييستا ،وهما اثنان
من أفضل العبي الوسط في العالم ،ربما
كانا سيخفقان في فرنسا بسبب ضعف
لياقتهما البدنية.

ماتيوس مدربًا جديدًا
للمنتخب البلغاري...
أعلن االتحاد البلغاري لكرة القدم التعاقد
مع النجم األملاني السابق لوثار ماتيوس
لإلشراف على املنتخب الوطني.
وأشار رئيس االتحاد البلغاري بوريسالف
ّ
ميخايلوف ،إلى أن ماتيوس «سيوقع العقد
في األيام القليلة املقبلة» ،رافضًا الكشف عن
أي تفاصيل مالية للعقد ،لكنه أشار إلى أن
االرتباط بني الطرفني سيكون ملدة عام مع
خيار تمديده لعامني آخرين.
ً
وسيحل ماتيوس بدال من ستانيمير
ستويلوف الذي استقال بعد خسارة
املنتخب البلغاري مباراتيه ضمن تصفيات
كأس أوروبا .2012

 ...وبينتو للبرتغال
أعلن االتحاد البرتغالي لكرة القدم تعيني
باولو بينتو مدربًا للمنتخب الوطني حتى
ّ
تموز  ،2012ليحل مكان كارلوس كيروش
الذي أقيل .وأضاف إنه سيعقد مؤتمرًا
صحافيًا اليوم لتقديم الجهاز الفني الجديد.
وستكون أول مباراة للبرتغال تحت قيادة
بينتو في تصفيات كأس أوروبا ،2012
في الثامن من تشرين األول املقبل أمام
الدنمارك ،تعقبها مباراة ايسلندا بعدها
بأربعة أيام.

إيقاف فينغر مباراة
واحدة وتغريمه
أوقف االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم مدرب
أرسنال ،الفرنسي آرسني فينغر مباراة
واحدة ،وغرمه  8آالف جنيه إسترليني
( 12500دوالر) بعد دخوله في مشادة مع
الحكم الرابع إثر املباراة التي تعادل فيها
فريقه مع سندرالند 1ـ 1السبت املاضي في
الدوري املحلي .وبعد إعالن العقوبة ،ذكر
االتحاد أن املدرب الفرنسي ( 60عامًا) قبل
العقوبة ودفع الغرامة.

ّ
استقالة مدرب إندبندنتي
بعد النتائج املخيبة التي وضعت نادي
إندبندنتي في مؤخرة ترتيب الدوري
األرجنتيني لكرة القدم ،قدم املدرب دانييل
غارنيرو واملدير العام إلندبندنتي سيزار
لويس مينوتي استقالتيهما.
يذكر أنه تحت قيادة غارنيرو حصد
إندبندنتي  3نقاط فقط من  3تعادالت في 7
مباريات بالدوري.

