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35 أعلن املدافع الدولي األرجنتيني السابق خوان بابلو سورين 
العب كروزيرو البرازيلي اعتزاله لعب كرة القدم بسبب إصاباته 
املتكررة.وقال س����ورين )33 عاما(: »بع����د 15 عاما من االحتراف 
س����يكون من الصعب علي التحدث عن االعتزال، لكن مع األسف 
سأضع حدا الحتراف لعبة كرة القدم بعد ان خضت مسيرة رائعة 
حاول����ت خاللها ان أقدم دائما أفضل ما أملك«.وأوضح س����ورين 
الذي لم يلعب إال 6 مباريات مع فريقه منذ 7 اشهر، ان اإلصابات 

املتك����ررة في فخذه األمين وفي الركبة اليس����رى لن تس����مح له 
مبواصلة لعب كرة القدم.واكد سورين: »مسيرتي االحترافية مرت 
بس����رعة، إال ان الوقت حان لوضع حد لذلك«.وكان سورين قائد 
املنتخب االرجنتيني السابق )76 مباراة دولية و12 هدفا( انضم 
الى صفوف كروزيرو في اغسطس عام 2008 قادما من هامبورغ 
األملاني بعدما س����بق له ان دافع عن ألوان باريس س����ان جرمان 

الفرنسي وڤياريال وبرشلونة االسبانيني.

سورين يعلن اعتزاله اللعب نهائيًا

خروج بنزيمة يقلق إدارة النادي اإلسباني 

رونالدو يفتتح رصيد أهدافه مع ريال مدريد في كأس السالم
الدول���ي  املهاج���م  افتت���ح 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
رصيده التهديفي مع فريقه اجلديد 
ريال مدريد االسباني عندما سجل 
له الهدف االول في مرمى ليغا 
دي كيتو االكوادوري في املباراة 
التي فاز فيها النادي امللكي 2-4 
على ستاد سانتياغو برنابيو في 
مدريد في اجلولة الثالثة االخيرة 
من منافسات املجموعة الثانية 
ضمن النسخة الرابعة من كأس 

السالم الودية.
التي  الثالثة  املب���اراة  وهي 
يخوضها رونالدو مع ريال مدريد 
منذ انتقاله الى صفوفه الشهر 
املاض���ي قادما من مان يونايتد 
االجنليزي مقاب���ل 94 مليون 
يورو، بعد االولى امام شامروك 
روفرز االيرلن���دي االثنني قبل 
املاضي والثانية امام احتاد جدة 
السعودي االحد املاضي حيث قدم 

اداء متواضعا في املباراتني.
وجنح رونالدو في اقتناص 
ركلة جزاء في الدقيقة 48 عندما 
تالع���ب مبراوغات���ه املعهودة 
مبدافعني قبل ان يتوغل داخل 
املنطقة ويتعرض الى عرقلة من 
املدافع نوربرتو اراوخو، وانبرى 
رونال���دو لركلة اجلزاء بنجاح 

مانحا التقدم للنادي امللكي.
وطرد مدرب ليغا دي كيتو، 
االوروغوياني خورخي فوساتي 
بعد الهدف الحتجاجاته الشديدة 
على حكم املباراة بسبب احتسابه 

لركلة اجلزاء.
وكان رونال���دو وراء الهدف 
الثاني عندما سدد كرة قوية من 
خارج املنطقة ابعدها احلارس 
االكوادوري بصعوبة لتتهيأ امام 
استيبان غرانيرو مولينا فتابعها 

بسهولة داخل املرمى )53(.
وخرج رونالدو في الدقيقة 
72 تاركا مكانه للفرنسي السانا 

ديارا.
وتلقى ري���ال مدريد ضربة 
موجعة باصابة مهاجمه اجلديد 
الفرنسي كرمي بنزمية  الدولي 
في قدمه اليمن���ى فاضطر الى 

ترك مكان���ه اللفارو نيغيريدو 
في الدقيقة 60.

وجنح ليغ���ا دي كيتو في 
تقليص الفارق في الدقيقة 68 
عبر انريكه فيرا من مسافة قريبة، 
بيد انه فرحته لم تدم سوى 3 
دقائق حيث جنح النادي امللكي 
في اعادة الفارق الى سابق عهده 
عندما انبرى غرانيرو الذي اعاد 
ريال مدريد شراءه من خيتافي، 

الى ركل���ة ركنية تابعها املدافع 
األملاني كريس���توف ميتسلدر 

برأسه داخل املرمى.
وضرب في���را مجددا عندما 
قلص الفارق للضيوف في الدقيقة 
86، قب���ل ان يطمئن نيغيريدو 
جماهير النادي امللكي بتسجيله 
الهدف الرابع في الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل الضائع.
وخاض ريال مدريد املباراة 

في غي���اب العبي���ه اجلديدين 
البرازيلي ريكاردو كاكا واملدافع 
راوول البيول الى جانب احلارس 
العمالق ايكر كاسياس واملدافع 
سيرجيو راموس حيث استأنف 
االثن���ني  الرباع���ي تدريبات���ه 

املاضي.
وكان ليغا دي كيتو بحاجة 
الى التعادل فق���ط لبلوغ دور 
االربعة بعدما كان فاز على احتاد 

جدة 3-1 ف���ي اجلولة االولى، 
بيد ان خسارته أخرجته خالي 
الوف���اض ومنحت البطاقة الى 
ريال مدريد الذي حقق فوزه االول 
في املسابقة بعد سقوطه في فخ 

التعادل امام احتاد جدة 1-1.
وتنتظر ري���ال مدريد قمة 
مثيرة في نص���ف النهائي غدا 
ام���ام يوڤنتوس االيطالي بطل 
املجموع���ة الثاني���ة بعد فوزه 

الكبير على سيونغنام الكوري 
اجلنوبي 3-0. وهو الفوز الثاني 
ليوڤنت���وس بع���د االول على 
اشبيلية االسباني 2-1 اجلمعة 

املاضي.
وانتظر يوڤنتوس الدقيقة 40 
الفتتاح التسجيل عبر فيتشنزو 
ياكوينتا اثر متريرة من البرازيلي 
اجلديد دييغو ريفاس املنضم الى 
صفوفه من ڤيردر برمين األملاني 

هذا الصيف.
واضاف دييغو الهدف الثاني 
في الدقيق���ة 53، قبل ان يختم 
نيك���وال ليغروتاغلي املهرجان 

بهدف ثالث في الدقيقة 70.
يذكر ان كأس السالم تشهد 
مش���اركة 12 فريقا وزعت على 
4 مجموع���ات من 3 فرق حيث 
يتأهل بطل كل مجموعة الى الدور 

نصف النهائي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو يعبر عن فرحته بتسجيله الهدف األول مع ريال مدريد                      )أ.پ(

النجم البرازيلي رونالدينيو اليزال مستبعدا من تشكيلة دونغا

األميركية سيرينا وليامس تألقت في الدور األول

غياب رونالدينيو وباتو عن البرازيل

»بي إم دبليو« تعلن انسحابها من الفورموال واحد
أعلن الفريق األلماني بي ام دبليو انه سينسحب 
من بطولة العالم لسباقات الفورموال واحد في 
نهاية الموسم بسبب النتائج الكارثية التي يحققها 

في الموسم الحالي.
وقال رئيس ب���ي ام دبليو نوربرت ريثوفر 
في مؤتمر صحافي ان بي ام دبليو س���تواصل 
المشاركة في سباقات اخرى للسيارات لكنها »لم 
تجدد التزامها بالمشاركة في سباقات الفورموال 

واحد بعد نهاية موسم 2009«.
واضاف ان القرار الذي اتخذ »كان صعبا وهو 
ناتج عن االدارة االستراتيجية الجديدة لفريقنا 
حيث جمي���ع التدابير يجب ان تكون في خدمة 
هدف واحد وهو ضمان مستقبل دائم لشركتنا«، 

مؤكدا ان »األهم هو ان نضع مسبقا سياسة ادارة 
دائمة ومالئمة«.

ويحتل فريق بي ام دبليو حاليا المركز الثامن 
في الترتيب العام للصانعين بعد 10 مراحل من 

بطولة العالم.
ودخلت بي ام دبلي���و عالم الفورموال واحد 
عام 2000، وفي عام 2005 اشترت فريق ساوبر 
السويس����ري لتأس���يس فري��ق بي ام دبلي��و 
بالل��ونين االزرق واالبي��ض لباڤاريا  س��اوبر 

)جنوب(.
وفي الموسم الحالي، مثل فريق بي ام دبليو 
ساوبر الذي يشغل 730 شخصا، السائقان االلماني 

نيك هايدفيلد والپولندي روبرت كوبيتسا.

الشقيقتان وليامس إلى الدور الثاني
 في تنس ستانفورد

بوجينوف يقترب من بارما
قال توماسو جيراردي رئيس 
نادي بارما الصاعد حديثا لدوري 
الدرجة األولى االيطالي لكرة القدم 
إن ناديه دخل في مفاوضات مع 
البلغ���اري فالي���ري بوجينوف 
مهاجم نادي مانشس���تر سيتي 
االجنليزي لضمه بداية من املوسم 

املقبل.
الن���ادي  واض���اف رئي���س 
ف���ي إمتام  للصحافي���ني »نأمل 
الصفقة«.ويحتاج بارما إلى التعاقد 
مع مهاجم بعد بيع كريستيانو 
لوكاريلي مجددا إلى ليفورنو فيما 
ميلك مانشستر سيتي الذي تعاقد 

مؤخرا م���ع ثالثة مهاجمني جدد 
وفرة في هذا اخلط.

الثالثي  وضم سيتي مؤخرا 
اديباي���ور وكارلوس  اميانويل 
تيفيز وروكي س���انتا كروز كما 
ان���ه ميل���ك املهاج���م البرازيلي 

روبينيو.

 تأهلت الشقيقتان االميركيتان سيرينا وفينوس 
وليامس املصنفتان اولى وثانية على التوالي الى الدور 
الثاني من دورة ستانفورد االميركية الدولية للتنس 

البالغة جوائزها 700 الف دوالر اميركي.
 وفي الدور االول، تغلبت سيرينا على الصينية 
لي ن����ا 6-3 و7-6 )8-6(، وفين����وس على الكندية 

ستيفاني دوبوا 6-2 و3-6.
 وفقدت الكندية الكسندرا فوزنياكي لقبها بطلة 
لدورة العام املاضي اثر خس����ارتها امام السلوفاكية 
دانييال هانتوتشوفا 4-6 و6-4 و5-7. وتأهلت الى 
الدور ذاته ايضا الصربية يلينا يانكوفيتش املصنفة 

رابعة بفوزه����ا على االميركية اجنيال هاينيس 3-6 
و6-1، والفرنسية ماريون بارتولي الثامنة بفوزها 
عل����ى اليابانية ايومي موريت����ا 7-6 )8-6( و3-6، 
واالملانية سابني ليسيتشكي بفوزها على االميركية 
ليليا اوسترلوه 6-2 و6-3، والروسية ماريا كيريلنكو 
بفوزها على مواطنتها آنا تشاكفيتادزه 6-4 و7-5 
و7-6 )7-5(، والروسية اال كودريافتسيفا بفوزها 

على الفرنسية جولي كوان 6-1 و6-7 )5-7(.
 وخرجت السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا املصنفة 
سادسة من الدور االول اثر خسارتها امام االسترالية 

سامنتا ستوسور 4-6 و6-3. 

 مارادونا يعلن تشكيلة األرجنتين 
لمباراة روسيا

 إدواردو يمدد عقده مع هوفنهايم

»فيفا« يراقب إنفلونزا الخنازير 
بجنوب أفريقيا 

أعلن مدرب منتخب األرجنتني لك���رة القدم دييغو مارادونا 
تش���كيلة تضم 23 العبا لفريقه اس���تعدادا ملواجهة روسيا في 

موسكو في مباراة ودية يوم 12 اغسطس املقبل.
وجاءت تشكيلة منتخب االرجنتني على النحو التالي: حراس 
املرمى خوان بابلو كاريزو )ريال سرقس���طة( ماريانو اندوخار 
)كاتانيا(. مدافع���ون خافيير زانيتي )انترميالن( اميليانو بابا 
)فيليز سارس���فيلد( غابرييل هاينز )ريال مدريد( دانييل دياز 
)خيتافي( نيكوالس بورديسو )انترميالن( نيكوالس اوتامندي 
)فيليز سارسفيلد(. والوس���ط خافيير ماسكيرانو )ليڤربول( 
فرناندو غاغو )ريال مدريد( سيباستيان باتاليا )بوكا جونيورز( 
ماريو بوالتي )هوراكان( ماكسمليانو رودريغيز )اتليتيكو مدريد( 
غوناس غوتيريس )نيوكاسل يونايتد( خيسوس داتولو )نابولي( 
خوان سيباستيان فيرون )استوديانتس(. واملهاجمون ليونيل 
ميسي )برشلونة( سرجيو اغويرو )اتليتيكو مدريد( كارلوس 
تيڤيز )مانشستر سيتي( ليساندرو لوبيز )اوملبيك ليون( دييغو 

ميليتو )انترميالن( ايزيكيل الفيزي )نابولي(.

اعلن نادي هوفنهامي مفاجأة املوسم املاضي في الدوري األملاني 
لكرة القدم الي����وم انه مدد عقد العب وس����طه البرازيلي كارلوس 

ادواردو عاما اضافيا بحيث بات سينتهي عام 2013.
وذكر املدير الفني للفريق يان شيندرمايزر في موقع النادي على 
ش����بكة االنترنت: »ان متديد عقد ادواردو يدل على انه سعيد معنا 

ونحن مسرورون ملواصلة بقية العقد معا في االعوام املتبقية«.
وكان ادواردو انتقل الى هوفنهامي العام املاضي عندما كان االخير 

اليزال في دوري الدرجة الثانية.

 أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أنه يراقب وضع مرض 
انفلونزا اخلنازير في جنوب أفريقيا التي تستعد حاليا الستضافة 
كأس العالم 2010 بعدما سجلت حتى اآلن 100 حالة إصابة لكن دون 
حاالت وفاة.وذكر االحتاد الدولي في بيان أصدره في جوهانسبرغ 
أن »الفيف����ا يأخذ هذه القضية على محم����ل اجلد ويراقب الوضع.. 
نحن على اتصال مبنظمة الصحة العاملية ونتلقى التطورات بشكل 

منتظم من خالل جلنتنا الطبية«.
وكانت منظمة الصحة العاملية أعلنت في وقت سابق أنها جتري 
مشاورات مع حكومة جنوب أفريقيا بشأن كيفية االستعداد الحتمال 

انتشار املرض خالل كأس العالم 2010.
ول����م يدل وكي����ل وزارة الصحة بجنوب أفريقيا املس����ؤول عن 
اإلج����راءات الصحي����ة املتعلقة بكأس العالم ب����أي تصريحات لكن 
متحدثة باس����م الوزارة قالت إن »هناك خطة« للتعامل مع انتشار 

مرض انفلونزا اخلنازير.  

اخت���ار م���درب املنتخ���ب 
البرازيل���ي لكرة القدم كارلوس 
دونغا تش���كيلة م���ن 22 العبا 
ملواجهة اس���تونيا وديا في 12 
اغسطس املقبل في تالني استعدادا 
لتصفيات اميركا اجلنوبية املؤهلة 
الى نهائيات مونديال 2010 في 

جنوب افريقيا.
ولم تتضمن التشكيلة جنمي 
مي���الن االيطال���ي رونالدينيو 
والكسندر باتو، في حني ورد فيها 
للمرة االولى اسم مهاجم اتلتيكو 
مينيرو متصدر الدوري البرازيلي 

حاليا دييغو تارديلي.
والالعبون ال� 22 هم: للمرمى: 
جوليو س���يزار )انت���ر ميالن( 
وغوميش )توتنهام(. وللدفاع: 
لوسيو ومايكون )انتر ميالن( 
وداني���ال الفيش )برش���لونة( 
ولويزاو )بنفيكا( وجوان )روما( 
ومارسيلو )ريال مدريد( واندريه 
سانتوس )فنربغشة( وميراندا 
)ساو باولو(. وللوسط: جيلبرتو 
سيلڤا )باناثينايكوس( وايالنو 
)مانشس���تر سيتي( وجوزويه 
وجولي���و  )ڤولفس���بورغ( 
باتيستا )روما( وكاكا )ميالن( 
وفيليب���ي ميل���و )فيورنتينا( 
وراميريش )بنفيكا( وكليبرسون 
)فالمينغو(. وللهجوم: لويس 
فابيانو )اش���بيلية( وروبينيو 
)مانشس���تر س���يتي( ونيلمار 
)ڤياري���ال( ودييغ���و تارديلي 

)اتلتيكو مينيرو(.

ليڤربول يتخلى 
عن أربيلوا لـ »الملكي«

أعل��ن ليڤربول وصيف بطل 
الدوري االنجلي��زي لكرة القدم 
ان��ه توصل الى اتف��اق مع ريال 
مدري��د وصيف بط��ل الدوري 
انت��قال  االسباني بخص��وص 
الدولي االسباني  م��دافع االول 
الفارو اربيلوا الى صفوف النادي 

الملكي.
وقال متحدث باسم ليڤربول 
»لقد توصلنا الى اتفاق حول مبلغ 
صفقة انتق��ال اربيلوا الى ريال 
مدري��د بمجرد انته��اء الفحص 

الطبي الروتيني«.
ول��م يتم الكش��ف عن قيمة 
الصفقة بيد ان وس��ائل اإلعالم 
المتخصص��ة حددته��ا بنحو 4 

ماليين يورو.
وبإتمام الصفقة سيعود اربيلوا 
)26 عام��ا( ال��ى صف��وف ريال 
مدريد حيث تخرج من مدرسته 
الكروية قبل االنتقال الى صفوف 
ديبورتيڤو ال كورونيا ومنه الى 

ليڤربول.
وكان اربيل��وا قال في مقابلة 
مع صحيفة »ماركا« االس��بانية 
ان الصفقة  التأكي��د  »يمكنن��ي 

انجزت تقريبا. 
سنرى ما سيحدث في األيام 
القليلة المقبلة، واذا ما كان بوسعنا 
جميعنا ان نضاعف جهودنا إلتمام 
العملية ويكون الجميع راضين، 
الن هذا ما نريده. من الممكن ان 

ننهي األمر هذا األسبوع«.
وب��ات اربيل��وا الفائز بكأس 
اوروبا مع منتخب بالده عام 2008، 
خامس العب يتعاقد معه النادي 

الملكي هذا الصيف.
 بعد ان تم التعاقد مع  البرازيلي 
ريكاردو كاكا من ميالن االيطالي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو من 
مان يونايتد االنجليزي والفرنسي 
كريم بنزيمة من ليون واالسباني 

راوول البيول من ڤالنسيا.


