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كتب الهداف البرازيلي املخضرم رونالدو مهاجم كورينثيانز كلمة النهاية 50
لعالقة احلب املمتدة بينه وبني نادي فالمنغو، وأعرب عن إحباطه إزاء عبارات 
السباب التي تعرض لها من جماهير الفريق األسبوع املاضي. وقال املهاجم 
امللقب »بالظاهرة«: »إنني نادم أش����د الندم عل����ى إعالني يوما ما أنني أحد 
مشجعي فالمنجو. ذلك لم يخلف لي سوى املشكالت. ال أحد قادر على فهم 
أنني كنت يوما طفال أش����جع أحد الفرق.. األمر تغير، انتهى. أنا اآلن أنتمي 

إلى كورينثيانز وسأحافظ على قميصه في كل حلظة من حياتي«.

اعلنت محكمة التحكيم الرياضية انها 
ستعلن في 18 مايو اجلاري قرارها بشأن 
االستئناف الذي تقدم به نادي بايرن ميونيخ 
االملاني اعتراضا على منع االحتاد االوروبي 
لكرة القدم ملهاجمه الفرنسي فرانك ريبيري 
من خوض نهائي مس���ابقة دوري ابطال 

اوروبا ضد انتر ميالن االيطالي.

اعلن نادي وست هام االجنليزي اقالة 
مدربه النجم االيطالي السابق جانفرانكو 
زوال. وكان وس���ت هام عني زوال املهاجم 
السابق لتشلسي مدربا للفريق عام 2008 
خلفا اللن كاربيشلي الذي استقال من منصبه 
بسبب خالف مع املسؤولني في النادي على 

مسألة ضم او التخلي عن العبني.

رونالدو محبط من شتائم فالمنغو  عقوبة ريبيري 18 الجاري وست هام يقيل زوال

عالمية متفرقات

أكدت تقارير وس���ائل اإلعالم االسبانية الصادرة 
أمس س���عي برشلونة االسباني للظفر بخدمات املهاجم 
الدولي ديڤيد فيا جنم ڤالنسيا قبل انطالق كأس العالم 

بجنوب أفريقيا.
قالت رابطة دوري احملترفني لكرة القدم في اسبانيا ان 
اندية الدرجة االولى تعتزم اقامة مسابقة خاصة بها منفصلة 
عن الدرجة الثانية من أجل االحتفاظ بالقدرة على املنافس��ة 
مع نظيراتها االوروبي��ة. واتخذت أندية الدرجة األولى مثل 
ريال مدريد وبرشلونة هذه اخلطوة بسبب خالف مع بعض 
األندية األصغر حجما بس��بب عوائد البث املسموع واملرئي 

والتي تشكل جانبا أساسيا من اإليرادات.
أعلن االحت���اد األملاني عن فرض عقوبة مالية على 
فريق هانزا روستوك مع حرمانه من جماهيره في املباراة 
التي س���تقام خارج ملعبه ضمن الدور الفاصل لتحديد 
الصاعد والهابط بدوري الدرجة الثانية، في أعقاب الشغب 

اجلماهيري.
تأهل ل��وس اجنيليس ليكرز حام��ل اللقب الى نهائي 
املنطقة الغربية بتغلبه على يوتا جاز 111-96 منهيا السلسلة 
برباعي��ة نظيف��ة، ضمن »ب��الي أوف« دوري كرة الس��لة 
االميركي للمحترف��ني، كما بلغ أورالن��دو ماجيك وصيف 
املوسم املاضي نهائي املنطقة الشرقية بسهولة على حساب 

أتالنتا هوكس.
أكد الفرنسي ميشيل بالتيني رئيس االحتاد األوروبي 
لكرة الق���دم )يويفا( خالل مقابلة جرت معه أن اليويفا 
مازال واثقا أن أوكرانيا ستكون جاهزة للتنظيم املشترك 

لنهائيات كأس األمم األوروبية )يورو 2012(.
يس��لم اس��طورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف 
يوم اجلمعة املقبل الى رئيس االحتاد الدولي السويس��ري 
جوزيف بالتر امللف البلجيكي الهولندي املش��ترك لتنظيم 

نهائيات كأس العالم لعامي 2018 او 2022.

أخبار األندية والنجوم

كاجاوا ينضم إلى دورتموند 

ڤولفسبورغ يتعاقد مع مكالرين

 إيقاف حارس بسبب المنشطات

أعلن نادي سيريزو أوس���اكا الياباني أن العب خط 
وسطه شينجي كاجاوا سيرحل إلى بوروسيا دورمتوند 
األملاني.وس���ينضم كاجاوا )21 عاما( إلى دورمتوند في 
أول يولي���و املقبل في صفقة تردد أن قيمتها بلغت 350 

ألف يورو )452 ألف دوالر(.

ذكر نادي ڤولفسبورغ االملاني انه تعاقد مع ستيف 
مكالرين املدير الفني السابق للمنتخب اإلجنليزي لتولي 
التدريب. وقاد مكالرين فريق تفينتي انشخيده الحراز 
لقب الدوري الهولندي املمتاز للمرة األولى في تاريخه، 
وقد وافق على توقيع عقد ميتد لعامني مع فولفسبورغ 

الفائز بلقب الدوري األملاني في 2009.

أعلن االحتاد املكسيكي ايقاف عمر أورتيز حارس مرمى 
فريق مونتيري بطل دوري االضواء في البالد ملدة عامني 
بسبب املنشطات. وسقط اورتيز )34 عاما( في اختبار 
للكشف عن املنشطات خالل مباراة بدوري الدرجة األولى 

في البالد في السادس من مارس املاضي.

ليپي: بالوتيلي لم ينضج وتوتي بعيد عن »األزوري«
أعلنت عدد من املنتخبات املش����اركة في مونديال جنوب افريقيا 
امس التشكيالت االولية لالعبيها قبل خوض املباريات في 11 يونيو 
حتى 11 يوليو املقبل، وأكد مدرب ايطاليا مارتشيلو ليپي ان التشكيلة 

تضم 30 العبا ولن تشهد اي مفاجآت.
وقال ليپي ف����ي مؤمتر صحافي في تورينو حيث قدم املعس����كر 
التدريبي للمنتخب املقرر في سيتريير التي تعلو سطح البحر ب� 2035 
م من 23 مايو احلالي الى 4 يونيو املقبل: »لقد بددت جميع الشكوك 

وحذرت الالعبني العبا العبا، لن تكون هناك مفاجآت«.
ويب����دو من تصريحات ليپي انه اغلق الباب على عودة قائد روما 
فرانشيسكو توتي الذي مت التطرق الى عدوله عن قرار اعتزاله بشكل 
كبير في االونة االخيرة، ومهاجمي سمبدوريا انطونيو كاسانو وباليرمو 
فابريتس����يو ميكولي الذي ابلى البالء احلسن مع فريقه في مبارياته 
االخيرة النهما ال يدخالن ضمن خطط املدرب، واالمر ذاته بالنس����بة 
الى مهاجم انتر ميالن ماري����و بالوتيلي )19 عاما( الذي يعتبر ليپي 
أن����ه لم يبلغ مرحلة النضج. ويبدو ان التش����كيلة االولية لن تخرج 
عن تلك التي اس����تدعاها ليپي االسبوع املاضي ملعسكر تدريبي ملدة 
48 س����اعة في روما باستثناء العب الوسط دانييلي دي روسي الذي 
غ����اب عنها خلوضه نهائي الكأس احمللي����ة مع روما امام انتر ميالن. 
وستضم التشكيلة ابطال العالم جانلويجي بوفون وفابيو كاناڤارو 
واندريا بيرلو وجينارو غاتوزو والبرتو جيالردينو، والوجوه اجلديدة 
جورجوكيليني وانطونيو دي ناتالي، وسيعلن ليپي التشكيلة النهائية 

في 18 مايو احلالي باالضافة الى 4 العبني احتياطيني.

إسبانيا

ضمت التش����كيلة األولية التي اعلنها مدرب اسبانيا ڤيسنتي دل 
بوسكي حارس مرمى برشلونة ڤيكتور ڤالديز وزميله اجلناح بدرو 
رودريغيز، واكد دل بوسكي ان اس����تعان »بالعقل والقلب« الختيار 
التشكيلة االولية.واستدعى دل بوسكي 3 العبني اخرين للمرة االولى 
الى التشكيلة فضال عن ڤالديز وبدرو، وهم حارس مرمى اتلتيكو مدريد 
داڤيد دي خيا ومدافع اوساسونا سيزار ازبيليكويتا والعب وسط اتلتيك 

بلباو خافي مارتينيز، وضمت 
التشكيلة ايضا الالعبني املصابني 
اندريس انييس����تا )برشلونة( 
وفرناندو توري����س )ليڤربول 
وفرانشيس����ك  االجنلي����زي( 

فابريغاس )ارسنال(.
بوس����كي  دل  وس����يعلن   
التشكيلة النهائية من 23 العبا 

في 20 مايو اجلاري.
 وهن����ا التش����كيلة االولية: 
ايكر كاسياس  املرمى:  حلراسة 
)ري����ال مدريد( وداڤيد دي خيا 
)اتلتيكو مدريد( ودييغو لوبيز 
)ڤياريال( وخوسيه مانويل ريينا 
)ليڤربول االجنليزي( وڤيكتور 
ڤالديز )برشلونة(. للدفاع: راوول 
البيول والفارو اربيلوا وسيرجيو 
راموس )ريال مدريد( وسيزار 
ازبيليكويتا)اتلتي����ك بلب����او( 
وخوان كابديفي����ال )ڤياريال( 
وكارلوس مارشينا )ڤالنسيا( 
وجيرار بيكيه وكارليس بويول 

)برشلونة(.
الونسو  - للوسط: تشابي 
)ري����ال مدري����د( وس����يرجيو 
بوس����كتس واندريس انييستا 
وتشافي هرنانديز )برشلونة( 
وفرانشيسك فابريغاس )ارسنال 
االجنلي����زي( وخافي مارتينيز 
)اتلتيك بلباو( وماركوس سينا 

)ڤياريال( وداڤيد س����يلڤا )ڤالنس����يا(.  - للهجوم: سانتي كازورال 
)ڤياريال( وخيس����وس نافاس والفارو نيغيريدو )اشبيلية( وخوان 
مانويل ماتا وداڤيد ڤيا )ڤالنس����يا( وبدرو رودريغيز )برش����لونة( 
وفرناندو توريس )ليڤربول االجنليزي( وفرناندو لورنتي )اتلتيك 

بلباو( ودانيال غويزا )فنربغشة التركي(.

أوروغواي 

غاب العب الوس����ط املوقوف كريستيان رودريغيز عن التشكيلة 
االولية ملنتخب االوروغواي والتي أعلنها املدرب أوسكار تاباريز واملؤلفة 
من 26 العبا اذ اعتمد على العبيه الذين خاضوا التصفيات وتأهلوا الى 
النهائيات للمرة احلادية عشرة في تاريخ البالد بصعوبة بالغة على 

حساب كوستاريكا من خالل ملحق الكونكاكاف-أميركا اجلنوبية.

أستراليا 

دعم مدرب اس����تراليا الهولندي بيم ڤيربيك اجلناح األيسر هاري 
كيويل للتغلب على اصابته واختاره ضمن الئحة أولية من 31 العبا. 
وقال ڤيربيك، ان كيويل ال����ى جانب مهاجم ايڤرتون االجنليزي تيم 
كاهيل، وحارس فوالم االجنليزي مارك شڤارتزر، سيجهزون ملباراة 

أستراليا االفتتاحية أمام أملانيا في 13 يونيو املقبل.
وكش����ف مدرب الدمنارك مورتن اولسن عن التشكيلة وضمت 26 
العبا خلوض املباراة الدولية الودية امام السنغال في 27 مايو احلالي 

في البورغ باالضافة الى 4 العبني احتياطيني.
وأعلنت هندوراس قائمة مبدئية تضم 23 العبا.ولم تشهد قائمة 
املدير الفني لهندوراس الكولومبي رينالدو رويدا أية مفاجآت، وضمت 

الالعبني الذين ساهموا في تأهل الفريق خالل التصفيات.
وفي صربيا، أكد رادومير انتيتش املدير الفني للمنتخب الصربي 
أن صربيا سترسل قائمتها املؤقتة، مباشرة إلى فيفا بشكل سري دون 

أن تكشف بشكل علني عن أعضاء الفريق املنضمني إلى القائمة.
من جهته كشف مدرب البرتغال كارلوس كيروش الئحة بأسماء 24 
العبا وتضمنت مدافع ريال مدريد بيبي الذي لم يعاود اللعب حتى االن 
منذ خضوعه لعملية جراحية 
في ركبته اليمنى في ديس����مبر 
املاضي.وهنا الالعبون: حلراسة 
ادواردو )س����بورتينغ  املرمى: 
براغ����ا( وداني����ال فرنانديش 
اليوناني( وبيتو  )ايراكلي����س 
البرتغال����ي(. للدفاع:  )بورتو 
ميغل )ڤالنس����يا االس����باني( 
وباول����و فيري����را وري����كاردو 
كارڤاليو )تشلسي االجنليزي( 
وبرون����و الفي����ش وروالن����دو 
)بورت����و( وريكاردو كوس����تا 
الفرنسي( وزي كاسترو  )ليل 
)ديبورتيفو الكورونا االسباني( 
ودودا )ملقة االسباني( وفابيو 
كوينتراو )بنفيكا(.- للوسط: 
بدرو منديش وميغل فيلوسو 
)س����بورتينغ لشبونة( وبيبي 
)ريال مدريد االسباني(وتياغو 
)اتلتيك����و مدريد االس����باني( 
وديكو )تشلس����ي االجنليزي( 
وراوول ميرالي����س )بورتو(.
للهجوم: كريس����تيانو رونالدو 
)ريال مدريد االسباني( وسيماو 

)اتلتيكو مدريد االسباني(
الروس����ي(  وداني )زينيت 
وليدسون )سبورتينغ لشبونة( 
امليدا )ڤي����ردر برمين  وهوغو 
االملاني( ونان����ي )مان يونايتد 

االجنليزي(.

دل بوسكي استدعى ڤالديز وبدرو.. وكيويل مع »الكانغارو«.. وقائمة صربيا »سرية«

إيقاف مدير جنوب أفريقيا

أوبي ميكل وكانو مع نيجيريا

كينغ وكاراغر ضمن التشكيلة األولية 

لوف: بقائي على االحتماالت 

أعل����ن االحتاد اجلنوب أفريقي لكرة القدم أنه مت إيقاف 
مدير املنتخب األول قبل شهر واحد على استضافة النهائيات.

وأصدر احتاد الكرة بيانا جاء فيه أنه مت إيقاف مدير الفريق 
س����يفو نكوماني واملدير التجاري لالحتاد فيكتور نوسي 
انتظ����ار لإلجراءات االنضباطية التي س����يتم اتخاذها بعد 
التحقيق في اإلدعاءات املوجهة ضدهما. ولم يكشف احتاد 
الكرة في جنوب أفريقيا عن تفاصيل هذه االدعاءات مكتفيا 
بالقول أن هذه االدعاءات سيتم »تركها لإلجراءات الداخلية 
للفصل فيها«. وسيتولى دينيس مامبل مساعد رئيس احتاد 
الكرة اجلنوب أفريقي كيرس����ن نيماتانداني، منصب قائم 

بأعمال مدير املنتخب األول.

اعلن مدرب نيجيريا السويدي الرس الغرباك تشكيلة 
اولية من 30 العبا وضمت العب وسط تشلسي االجنليزي 
جون اوبي ميكل املصاب والذي خضع لعملية جراحية 
صغيرة في ركبته مطلع ماي���و احلالي اثر اصابته في 
املباراة امام بولتون في ابريل املاضي، ومهاجم بورتسموث 
االجنليزي نواكوو كانو )34 عاما( الذي لم يلعب مباريات 

كثيرة مع فريقه هذا املوسم.

كأس »يوروبا ليغ« تنتظر
من يرفعها اليوم في هامبورغ

 كشف مدرب منتخب اجنلترا، االيطالي فابيو كابيللو عن 
التشكيلة االولية، وتضمنت اسمي مدافعي توتنهام ليدلي 
كين����غ وليڤربول جاميي كاراغر، وق����رر كابيللو املخاطرة 
باستدعاء كينغ رغم معاناته من اصابة في ركبته، فيما اقنع 
كاراغر بالعودة عن اعتزاله الدولي ليكون ضمن التشكيلة 
االولية التي تألفت من 30 العبا.  وضمت التش����كيلة ايضا 
العب وسط وست هام سكوت باركر، واستبعد العب وسط 
مان يونايتد اوين هارغريفز، بعدما كان مرش����حا للسفر 
الى جنوب افريقيا خصوصا في ظل اصابة العب وس����ط 
مانشستر سيتي غاريث باري.  وشملت التشكيلة اسم باري 
رغم االصابة، وزميله في مانشس����تر سيتي ادم جونسون 
ومدافع توتنهام مايكل داوسون، والعب وسط تشلسي جو 
كول.  واستعان كابيللو بهداف سندرالند دارن بنت ليكون 
من بني 5 مهاجمني الى جانب بيتر كراوتش وجيرماين ديفو 

وامييل هيسكي وواين روني.

 اعلن مدرب املنتخب االملاني يواكيم لوف ان جميع 
االحتم���االت مفتوحة بخصوص مس���تقبله على رأس 
االدارة الفنية. وقال لوف في حديث لصحيفة »شتيرن« 
االس���بوعية: »كل ش���ىء ممكن. يجب أن أشعر بالثقة 
الكاملة في العمل الذي اقوم به. دون دعم أساسي، تبدو 

االمور صعبة جدا«.

 هودجسون أفضل مدرب 
توج روي هودجس����ون املدير الفني 
لفوالم بجائزة أفضل مدرب في العام، بعدما 
وقع عليه اختيار احتاد مدربي الدوري 
اإلجنليزي، وقال هوارد ويلكينس����ون 

رئيس احتاد مدربي الدوري اإلجنليزي »منذ انضمامه إلى 
فولهام، فإن روي أثرى النادي«، وأضاف »في البداية أنقذ 
الفريق من شبح الهبوط قبل أن يقوده إلى أفضل مركز له 

على اإلطالق في الدوري احمللي املوسم املاضي«.

دي خيا: اختبار مهم 
قال حارس مرمى اتلتيكو مدريد داڤيد دي خيا انه »سيكون اختبارا 
مهما، أعرف أنها ستكون مباراة صعبة وأنه سيكون أمامي عمل كبير. ولكننا 
أكثر صالبة بالدفاع عما كنا عليه قبل شهور«، »وكان دي خيا احلارس 

الثالث للفريق ببداية املوسم، مع سسيرجيو أسينخو وروبرتو«.

 فوالم »الحصان األسود« في مواجهة أتلتيكو مدريد 
يس����عى فوالم 
ال����ى  االجنلي����زي 
حتقيق اجناز تاريخي 
عندما يلتقي مع اتلتيكو 
مدريد االس����باني مساء 
اليوم على ملعب »ايتش 
اس ايتش نوردبانك ارينا« 
ف����ي هامبورغ ف����ي املباراة 
الدوري  النهائية من مسابقة 
االوروبي »يوروبا ليغ« لكرة 

القدم.
النفس باحراز  وميني فوالم 
اللقب االول في تاريخه وفي تاريخ 
املسابقة مبسماها اجلديد «يوروبا 
ليغ« في اول مباراة نهائية في تاريخه 
وان يصبح اول فريق اجنليزي يتوج 
بلقب قاري دون ان تضم خزائنه لقبا 
محليا في مختلف املسابقات، وثاني فريق 
قاري بعد باير ليفركوزن عام 1988 عندما 

توج بلقب كأس االحتاد االوروبي.
وحقق فوالم الذي افلت من الهبوط 
الى الدرجة االولى في املرحلة االخيرة 
من ال����دوري االجنليزي املمتاز قبل 
عامني، نتائج رائعة في املس����ابقة 
بقيادة مدربه روي هودجسون الذي 
اختير افضل مدرب في املوس����م 

احلالي م����ن قبل مدرب����ي البرمير 
ليغ لنجاحه ف����ي قيادة فريقه الى 
املركز الثاني عش����ر على الرغم من 
املباراة  ميزانيته احملدودة وال����ى 
النهائية ليوروبا ليغ، فبعدما ازاح 
اف كي فيت����را الليتواني في الدور 
االول في 30 يوليو املاضي، تعملق 
في دور املجموعات على حساب روما 
االيطالي وسسكا صوفيا البلغاري 

وبال السويسري.
وأكد فوالم بحق انه »احلصان 

االسود« في املس����ابقة القارية بامتياز عندما 
بدأ حملة االطاحة بالكبار حيث راح ضحيته 
شاختار دونيتسك االوكراني بطل املوسم املاضي 
ويوڤنتوس االيطالي وفولفسبورغ حامل لقب 
الدوري االملاني ومن بعدهم هامبورغ االملاني 
في دور االربعة حيث حرمه من خوض النهائي 
على ارضه وامام جماهيره وبالتالي استعادة 
امجاده الغابرة والعودة الى س����احة االلقاب 
الكب����رى الغائبة عن خزائنه منذ 1983 عندما 
توج حينها بلقب الدوري احمللي وكأس االندية 

االوروبية البطلة.
وعلق هودجسون الذي خاض نهائي كأس 
االحتاد االوروبي بقيادة انتر ميالن عام 1997 
وخسره امام شالكه االملاني بركالت الترجيح، 
على مش����واره مع فوالم في املس����ابقة قائال 

»ذلك يتجاوز كل ما 
حققته حتى االن في 
مسيرتي التدريبية«، 
مضيفا »مش����وارنا 
عام 1997 لم نواجه 
خالله فرقا قوية من 
طينة التي واجهناها 

هذا املوسم«.
ويع����ول فوالم 
على خبرة العبيه 
ه����داف توتنه����ام 
ووست هام سابقا بوبي زومورا الذي سجل 8 
اهداف في املسابقة حتى االن، ومهاجم وست 
بروميتش البيون املجري زولتان غيرا صاحب 
6 اهداف بينها هدفان في مرمى يوڤنتوس عندما 
حول تخلفه 0-1 الى فوز ساحق 4-1 في ثمن 
النهائي، وداني مورفي املتوج بلقب املسابقة 
مع ليڤربول، الى جانب االيرلندي داميان داف 
واالميركي كلينت دميبس����ي وحارس املرمى 
االسترالي مارك شفارتسر الساعي الى محو 
خيبة امل خس����ارة اللقب مع ميدلزبره امام 

اشبيلية االسباني.
بيد ان مهمة فوالم لن تكون سهلة امام فريق 
اسباني اس����تعاد الشيء الكثير من بريقه في 
االونة االخيرة خالفا لبداية املوسم املتعثرة.

ويسعى اتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري 

االس����باني 9 مرات ومثلها في الكأس احمللية، 
الى العودة الى ساحة االلقاب مجددا والغائب 
عنها منذ تتويج����ه بثنائية الدوري والكأس 

احملليني عام 1996.
وميلك اتلتيكو مدريد بدوره االسلحة الالزمة 
ملعانقة لقبه القاري الثاني بعد االول عام 1962 
في مسابقة كأس الكؤوس االوروبية على حساب 
فيورنتينا االيطالي، علما بانه يخوض النهائي 
االول في احدى املسابقات القارية منذ خسارته 
نهائي كأس الكؤوس ع����ام 1986 امام دينامو 
كييڤ االوكراني 0-3. كما انه النهائي الثاني 
له هذا املوس����م بعد نهائي مسابقة كأس امللك 
التي سيخوضها أمام أش����بيلية في 26 مايو 
اجلاري. ويعتمد اتلتيك����و مدريد على قوته 
الضاربة في خط الهجوم بقيادة الثالثي خوسيه 
انطونيو رييس واالرجنتيني سيرخيو اغويرو 

واالوروغوياني دييغو فورالن.
واستهل اتلتيكو مدريد مشواره في مسابقة 
دوري ابطال اوروبا هذا املوس����م لكنه خرج 
خالي الوفاض في مجموعة ضمت تشلس����ي 
االجنليزي وبورتو البرتغالي وابويل القبرصي، 
قبل ان يدخل غمار يوروبا ليغ فازاح في طريقه 
الى النهائي غلطة سراي التركي وسوبرتينغ 
لشبونة البرتغالي ومواطنه ڤالنسيا قبل ان 
يتخلص من ليڤربول االجنليزي في دور االربعة 

بفضل هدف قاتل لنجمه فورالن.

صراع إنجليزي ـ إسباني في نهائي مثير بغياب الكبار لنيل لقب »يوروبا ليغ«

أتلتيكو مدريدفوالم
9:45

الجزيرة الرياضية +4

)أ.ف.پ( جنم استراليا هاري كيويل ضمن التشكيلة رغم إصابته  


