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كشف مدرب منتخب اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو 50
ان العب وسط مان يونايتد بول سكولز رفض الدعوة 
التي وجهت إليه لالنضمام الى التش���كيلة األولية التي 

تتحضر للمشاركة في املونديال.
وقال كابيللو  »حاولت، واالمر متعلق به. لقد قال كال. 
تابعناه خالل النصف الثاني من املوسم ولعب بطريقة 

جيدة جدا لكنه يفضل البقاء مع عائلته«. 

أكد الالعب اجلزائ���ري الدولي مجيد بوقرة مدافع فريق 
رينجرز االسكوتلندي أن منتخب بالده ليس لديه ما يخسره 
في كأس العالم. وقال بوقرة للصحافيني على هامش افتتاحه 
مقرا لشركة املالبس الرياضية »نايك« بالعاصمة اجلزائر »ليس 
لدينا ما نخسره بعدما ضمنا املشاركة في أكبر حدث كروي 
عاملي، لكن سنقدم كل ما لدينا من أجل متثيل اجلزائر بصورة 

مشرفة، وهدفنا الرئيسي هو الوصول للدور الثاني«.

سكولز رفض دعوة كابيللو بوقرة: ليس لدينا ما نخسره

استبعاد بنزيمة وڤييرا من قائمة الديوك
س���تبع���د  ا
املدرب رميون 
ميني���ك  و د
املدير الفن�ي 
للمنتخ����ب 
الفرنس�����ي 
لك���رة القدم 
الالعب كرمي بنزمية مهاجم ريال 
مدريد اإلسباني من القائمة املبدئية 
للمنتخب الفرنسي والتي أعلنها 
العالم. وضمت  استعدادا لكأس 
القائمة 30 العب���ا ولكنها خلت 
من بنزمية بينما شهدت اختيار 
تييري هنري مهاجم برش���لونة 
اإلسباني وقائد املنتخب الفرنسي 
على الرغم من تراجع مستواه في 

الفترة املاضية.
ولم تشهد القائمة اختيار العب 
خط الوسط املخضرم باتريك ڤييرا. 
أعلن دومينيك القائمة عبر شاشات 
التلفزيون وقال »االختيار يعني 
استبعاد بعض الالعبني. األمور 
االحترافية والنفسية تلعب دورا 
)في االختيارات(«. وقال دومينيك 
في وقت سابق إنه سيعلن القائمة 
النهائية للفريق، والتي ستضم 23 
العبا، أمس الثالثاء ولكنه ناقض 
نفسه وأعلن قائمة من 30 العبا 
شهدت عددا من املفاجآت. وضمت 
القائمة املدافعني عادل رامي العب 
ليل الفرنسي ومارك بالنوس العب 
بوردو الفرنسي ويان مفيال العب 
الفرنسي وذلك  خط وسط رين 
للمرة األولى. كما ضمت القائمة 
للمرة األولى كل من س���يدريك 
كاراس���و حارس مرم���ى بوردو 
وماتيو فالبوينا مهاجم مارسيليا 
الفرنس���ي. وظهر فالبوينا )25 
عاما( مبستوى رائع في النصف 
الثاني من املوسم ولعب دورا مهما 
في فوز مارسيليا بلقب الدوري 
الفرنس���ي للمرة األولى منذ 18 
عاما. وقال فالبوينا مازحا »أشعر 
بسعادة بالغة ألنني أعلم من أين 

عاما( الذي عانى من البطء الشديد 
في العودة إل���ى صفوف فريقه 

مانشستر سيتي بعد اإلصابة.
وخاض ڤيي���را 107 مباريات 
دولية مع املنتخب الفرنسي وكان 

من قائمة الفريق في املونديال نظرا 
النادرة مع برشلونة  ملشاركاته 

اإلسباني هذا املوسم.
ولكن دومينيك اختار هنري 
ضمن القائمة ليشارك الالعب في 

وأوض���ح »بالنظ���ر إلى عدد 
مبارياتي الدولية وعدد السنوات 
املنتخب  الت���ي قضيته���ا م���ع 
الفرنسي، كنت أفضل أن يبلغني 
)دومينيك( بالقرار بصراحة وأن 

بدأت.. إنني فخور بشدة وتغمرني 
السعادة. لم أتوقع ذلك«. وشهدت 
وس���ائل اإلعالم الفرنسية جدال 
واسعا في الفترة املاضية بشأن 
إمكانية استبعاد هنري )32 عاما( 

من العناصر األساسية املؤثرة في 
فوز الفريق بلقب كأس العالم 1998 
بفرنسا. وقال ڤييرا إنه يتقبل قرار 
دومينيك ولكنه حزين على طريقة 

التعامل مع هذا القرار.

كأس العالم للم���رة الرابعة في 
مسيرته علما بأنه يتصدر قائمة 
الفرنسي  املنتخب  أفضل هدافي 
عبر التاريخ. ورغم ذلك لم تشهد 
القائمة الالعب باتريك ڤييرا )33 

يقول لي: لم تعد جيدا بالدرجة 
الكافية وان هناك العبني شبان 
أفضل منك«. وف���ي تطور آخر، 
أرسلت، الفتاة البالغة من العمر 
18 عاما وصاحبة الفضيحة التي 
تورط فيها ثالثة العبني سابقني 
الفرنس���ي،  وحاليني باملنتخب 
خطابا إل���ى دومينيك قالت فيه 
إنها »مندهشة وحزينة« بسبب 
هذه الفضيح���ة. وتضم القائمة 
التي أعلنها دومينيك أمس كال من 
هوجو ليوريس )ليون الفرنسي( 
وس���تيف مانداندا )مرس���يليا 
الفرنسي( وس���يدريك كاراسو 
)بوردو الفرنسي( وميكايل الندرو 
)ليل الفرنسي( حلراسة املرمى. 
وفي الدفاع: باكاري سانيا ووليام 
غاالس وجايل كيتشي )أرسنال 
اإلجنلي���زي( وإيري���ك أبي���دال 
)برشلونة اإلسباني( وباتريس 
إيڤرا )مان يونايتد اإلجنليزي( 
الفرنس���ي(  ورود فان���ي )رين 
وعادل رامي )ليل( وسيباستيان 
سكيالتشي )اشبيلية اإلسباني( 
ومارك بالنوس )سوشو الفرنسي( 
وأنطون���ي ريفيلي���ر )لي���ون 
الفرنسي(. وفي الوسط: جيرمي 
توالالن )ليون الفرنسي( والسانا 
ديارا )ريال مدريد االسباني( وآلو 
ديارا ويوان جوركوف )بوردو 
الفرنسي( وآبو ديابي وفلوران 
مال���ودا )أرس���نال اإلجنليزي( 
ويان مفيال )رين الفرنسي(. وفي 
الهجوم: س���يدني جوفو )ليون 
الفرنسي( وفرانك ريبيري )بايرن 
ميونيخ األملاني( وتييري هنري 
)برشلونة اإلس���باني( ونيكوال 
أنيل���كا )تشلس���ي اإلجنليزي 
وجبريل سيسيه )باناثينايكوس 
اليوناني( وأندري بيير جينياك 
)تولوز الفرنسي( وماتيو فالبوينا 
وح���امت ب���ن عرفة )مرس���يليا 
الفرنسي( وجيمي بريان )رين 

الفرنسي(.

مارادونا يعانق غاغو قبل أن يقوم باستبعاده

مفاجأة كبيرة فجّرها مدرب فرنسا دومينيك باستبعاد كرمي بنزمية من قائمة الديوك

مارادونا يستبعد زانيتي وكامبياسو ألمانيا تبدأ استعداداتها  بلقاء مالطا
وميليتو وليساندرو وغاغو

»الجزيرة الرياضية« تكشف 
تفاصيل تغطيتها للمونديال

 االتحاد اإليطالي لن يفكر في مدرب جديد

كشف مدير عام اجلزيرة الرياضية ناصر اخلليفي عن تخصيص 
خمس قنوات لتغطية مباريات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
وقال اخلليفي في مؤمتر صحاف����ي اول من امس »هناك اربع قنوات 
باللغة العربية وقناة باللغة اإلجنليزية، الى جانب وجود استوديوهات 
حتليلية مبش����اركة عدد من أبرز محللي اجلزي����رة الرياضية منهم 
تيري فينابلز وغراهام س����ونيس وتريفور فرانسيس وغلني هودل 

وراي ويلكنز«. 
وتابع »سنعمل على تأمني التعليق باللغة الفرنسية، لتكون بذلك 
أضخم تغطية تلفزيونية لكأس العالم من بني جميع الباقات الرياضية 
العاملية«، مشيرا الى انه »وللمرة األولى في تاريخ التلفزيون والرياضة 
العاملية س����يتم نقل عدد من املباريات وفق نظام »اتش دي«. وأكد ان 
التمهيد للحفل الكروي العاملي »انطلق ببث عدد من أبرز املباريات التي 
حفلت بها النس����خ املاضية من كأس العالم، وابتداء من هذا األسبوع 
سنقوم ببث عدد من البرامج اخلاصة بعضها يؤرخ للبطولة من زوايا 
مختلفة، وبعضها اآلخر يعرف باملنتخبات املشاركة، هذه البرامج بعضها 
من إنتاج اجلزيرة الرياضي����ة«. ومضى قائال »العد التنازلي األخير 
يبدأ في 23 اجلاري أي غداة نهائي دوري أبطال أوروبا، واعتبارا من 
5 املقبل ستنطلق التغطية من قلب احلدث في جنوب أفريقيا ببرمجة 
تتوخى التنوع، تتفادى امللل والتكرار، وستكون هناك ألف ساعة من 
التغطية املتنوعة م����ن خالل 350 فردا«. وأعلن اخلليفي ان املنتخب 
اجلزائري »س����يحظى بتغطية خاصة تليق بوضع����ه ممثال وحيدا 
للعرب في مونديال القارة السمراء، حيث سيتم تخصيص فريق تقني 
وصحافي ملواكبة استعداداته ونقل كواليسه إلى اجلماهير اجلزائرية 
والعربية في كل مكان«. وتابع في هذا الصدد »ارتباطا بنفس املوضوع 
وف����ي إطار التعاون املثمر بني اجلزيرة الرياضية واالحتاد اجلزائري 
لكرة القدم، ستتكفل اجلزيرة الرياضية بتأمني نقل وإقامة خمسمائة 
مشجع جزائري من مشتركي قنوات كأس العالم في اجلزائر حلضور 

مباريات فريقهم في الدور األول«.

تب����دأ أملانيا وصيف����ة كأس اوروبا عام 2008 حملة اس����تعداداتها 
للمش����اركة في املونديال مبباراة ودية مع مالطا اليوم سيغيب عنها 
قائد املنتخ����ب ميكايل باالك والعبو باي����رن ميونيخ وڤيردر برمين 
الرتباطهم بانديتهم، ومن بني 3 مباريات استعدادية ستخوضها املانيا 
قبل املونديال، اختار املدرب يواكيم لوف مالطا التي حتتل املركز 154 

في التصنيف العاملي للمنتخبات. 
ويطمح لوف الى بدء االستعدادات بفوز رغم غياب بالك الذي سيشارك 
مع فريقه تشلسي االجنليزي بنهائي كأس املسابقة احمللية، فضال عن 
7 العبني من بايرن ميونيخ و4 من ڤيردر برمين الذين سيشاركون مع 

فريقيهما بنهائي كأس املانيا السبت املقبل.
وكان لوف اعلن عن تشكيلة املانيا االولية االسبوع املاضي والتي 
تضمنت اس����ماء 27 العبا بينهم 5 العبني سيكونون ضمن التشكيلة 
التي س����تواجه مالطا، ويسعى لوف في مباراته مع مالطا الى مراقبة 
قدرات احلارس مانويل نوير )ش����الكه( الذي يتنافس مع يورغ بوت 
)بايرن ميوني����خ( وتيم فيزه )ڤيردر برمين(، قب����ل ان يتخذ قراره 
بشأن احلارس االساس����ي في املونديال والذي لم يحسم امره بسبب 
اعالن انس����حاب احلارس رينيه ادلر )باير ليڤركوزن( مطلع الشهر 
اجلاري بسبب االصابة.ويتوجه املنتخب االملاني بعد لقائه مع مالطا 
مع 15 العبا وعائالتهم الى جزيرة سيس����يليا القامة معسكر تدريبي 

حتى 22 منه.
وس����ينضم باالك وبقية الالعبني في ڤيردر برمين الى زمالئهم في 
املنتخب االثنني املقبل، في حني سيخوض العبو بايرن ميونيخ نهائي 
دوري ابطال اوروبا ضد انتر ميالن االيطالي في 22 منه ثم يلتحقون 
باملعسكر الثاني للمنتخب في شمال شرق ايطاليا حتى 2 يونيو.وتلعب 
استبعد مدرب منتخب االرجنتني دييغو مارادونا املدافعني خافيير املانيا وديا ايضا ضد املجر في 29 مايو وضد البوسنة في 3 يونيو.

زانيتي وغابرييل ميليتو والعب الوسط استيبان كامبياسو عن 
التشكيلة االولية املشاركة في مونديال جنوب افريقيا. واستدعى 
مارادونا، قائد املنتخب الذي أحرز مونديال 1986 في املكسيك، 30 
العبا الى تشكيلة ضمت بعض االسماء املفاجئة أمثال العب الوسط 
الهجومي سيباستيان بالنكو، والظهير أرييل غارسي احملترفني في 
الدوري االرجنتيني مع فريقي النوس وكولن على التوالي، كما ضم 
املهاجم املخضرم مارتن باليرمو )36 عاما(. ويأتي قرار مارادونا 
بعد استدعائه نحو 180 العبا الى منتخب »التانغو« منذ تعيينه 
مدربا، لكن الالئحة االولية ستتقلص الى 23 العبا سيشاركون في 
نهائيات جنوب افريقيا. وباالضافة الى زانيتي وكامبياسو جنمي 
انت���ر ميالن االيطالي الذي تأهل الى نهائ���ي دوري ابطال أوروبا 
وأحرز ثنائية الدوري والكأس احمللية، ومدافع برشلونة غابرييل 
ميليتو الذي قد يتوج في نهاية االسبوع بطال للدوري االسباني 
مع فريقه، كان فرناندو غاغو العب وسط ريال مدريد وليساندرو 
لوبيز مهاجم ليون الفرنسي الذي أحرز االحد املاضي جائزة أفضل 

العب في فرنسا في الئحة ضحايا مارادونا. 

كشف االحتاد اإليطالي لكرة القدم عن أنه لن يفكر في التعاقد مع 
مدرب يحل مكان مارشيللو ليپي في منصب املدير الفني للمنتخب، 

إذا قرر ليپي البقاء في املنصب بعد كأس العالم.
وذكر االحتاد اإليطالي أنه س����يختار مدربا جديدا للمنتخب قبل 
كأس العالم، ولكن أكد أن ليپي، الذي ينتهي عقده احلالي في يوليو ، 
ميكنه البقاء في املنصب إذا أراد ذلك. ونقلت وسائل اإلعالم اإليطالية 
عن جيانكارلو أبيتي رئيس االحتاد قوله: أحب »املدير الفني لفريق 
فيورنتينا، سيزار« برانديلي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة، رغم أن هناك 
عدة مدربني آخرين مثله، وأضاف أبيتي: كارلو أنشيلوتي خطر ببالي، 
بعدما أظهر قدراته من خالل قيادة تشلسي إلحراز الدوري اإلجنليزي 
)هذا املوس����م(. وقال أبيتي إن كل النواح����ي املتعلقة باجلهاز الفني 
للمنتخب سيجرى االتفاق عليها قبل سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا 
في 8 يونيو للمشاركة في كأس العالم، وأوضح »من املتفق عليه أن 

األولوية ستكون لليپي إذا قرر متديد فترة تعاقده مع االحتاد.

أدريانو حزين بعد استبعاده
ش��ارك املهاجم أدريانو في 
تدريب��ات فريقه فالمنغو اول 
من امس بعد ساعات قليلة من 
اس��تبعاده من قائمة املنتخب 
م��ازح  حي��ث  البرازيل��ي، 
زمالءه وحي��ا الصحافيني 
بابتس��امة.  احلاضري��ن 
رغم ذلك، أكد االخصائي 

النفسي للنادي البرازيلي باولو ريبيرو 
أن املهاج��م امللقب باإلمبراطور يش��عر 
باحل��زن إزاء عدم ضمه ولو في »قائمة 
االنتظار« التي تضم س��بعة العبني قد 
ينض��م أحدهم ف��ي حالة اس��تبعاد أي 
العب من القائمة األساس��ية التي تضم 

23 العبا. 
وقال ريبي��رو »إنه حزين، ومحبط، 

لك��ن قوته أدهش��تني، أدريانو يعي ما 
صنعه مبسيرته خالل األشهر املاضية، 

لقد ساهم فيما حدث«.
وقال االخصائي »إنه لم يكشف عن 
ندمه ملا حدث، إال أنه يفكر كثيرا، أعتقد 
أن��ه ينظر ملا ح��دث كما ل��و كان فيلما 
قصيرا مير برأس��ه ويع��رف أن هناك 

بعض األشياء التي يجب تغييرها«.

رونالدينيو في الئحة البدالء المحتملين للسيليساو

غياب نيستلروي وديڤيز عن هولندا وأميركا
أعلن مدرب منتخب هولندا لكرة القدم بيرت 
ڤان مارڤييك اول من امس الئحة اولية بأسماء 
30 العبا للمشاركة في مونديال 2010 وقد غاب 
عنها اس����م مهاجم هامب����ورغ االملاني رود ڤان 
نيس����تلروي. وجاء اعالن ڤان مارفييك لهذه 
التشكيلة خالل جتمع للمنتخب في هويندلرو 
)وس����ط البالد( والتي لم تتضمن أي مفاجأة 
وغاب عنها العب وسط ميالن االيطالي كالرنس 
سيدروف كما كان متوقعا. والالعبون هم: للمرمى: 
ميشال فورم )اوتريخت( ومارتن ستكلنبورغ 
)اياكس( وساندر بوشكر )تونتي انشكيده(. 
وللدفاع: فورنون انيتا )اياكس( وخالد بوحلروز 
)شتوتغارت االملاني( وجون هيتينغا )ايڤرتون 
االجنليزي( ويوريس ماتييس����ن )هامبورغ 
االملاني( واندريه اوير )ايندهوڤن( وجيوفاني ڤان 
برونكهورست )فيينورد( وغريغوري ڤاندر فيل 

)اياكس( ورون فالر )فيينورد( وايدسون برافهيد 
)سلتيك االسكوتلندي(.وللوسط: ابراهيم افيالي 
واورالندو اينغيالر )ايندهوڤن( ونايجل دي يونغ 
)مانشستر سيتي االجنليزي( وويسلي سنايدر 
)انتر ميالن االيطالي( وشتيني شارز )الكمار( 
ومارك فان بومل )بايرن ميونيخ االملاني( ورافايل 
ڤان در فارت )ريال مدريد االسباني(. وللهجوم: 
راين بابل )ليڤربول اإلجنليزي( وايليارو ايليا 
)هامبورغ االملاني( وكالس يان هونتيالر )ميالن 
االيطالي( وديرك كاوت )ليڤربول االجنليزي( 
وروبن ڤان بيرسي )ارسنال االجنليزي( وعثمان 
بقال )ايندهوفن( وجرماين لنس )الكمار( واريني 

روبن )بايرن ميونيخ(.

ديڤيز خارج التشكيلة األولية ألميركا

ذهب اجلهد اجلبار الذي قام به تشارلي ديڤيز 

منذ سبعة اش����هر من اجل التعافي من حادث 
الس����ير اخلطير الذي تعرض له ادراج الرياح 
بعدما اس����تبعده مدرب الواليات املتحدة بوب 
برادلي عن التشكيلة االولية لنهائيات مونديال 
جنوب افريقيا 2010. وأشار برادلي تعليقا على 
وضع ديڤيز الى أن االخير قام مبجهود كبير 
من اجل التعافي م����ن االصابات التي تعرض 
لها جراء حادث السير، مضيفا »راقبنا جميع 

تدريباته وكان جزءا من حساباتنا«.
وسيخوض املنتخب االميركي االسبوع املقبل 
معسكرا تدريبيا وسيعلن برادلي عن الالئحة 
النهائية املكونة من 23 العبا قبل الس����فر الى 
جنوب افريقيا في 30 الشهر اجلاري حيث يلعب 
منتخب »العم سام« في املجموعة الثالثة الى 
جانب اجنلترا وسلوڤينيا واجلزائر، وسيفتتح 

مشواره امام االجنليز في 12 يونيو املقبل.

يحتف��ظ البرازيل��ي رونالدينيو صانع 
العاب مي��الن االيطالي بأمل ضئيل في 
امكان اللحاق بالتشكيلة التي اعلنها 
م��درب منتخ��ب ب��الده دونغا 
للمش��اركة ف��ي كأس العالم. 
البرازيلي  االحت��اد  وأعلن 
للعبة ان اسم رونالدينيو 
س��يكون ضمن الئحة 
البدالء احملتملني املؤلفة 
من سبعة العبني ميكن 
االس��تعانة بهم في حال 
اصاب��ة اي العب م��ن الالعب��ني 
ال� 23 التي تألفت منهم تش��كيلة دونغا. لم 
يك��ن رونالدينيو النجم الوحيد الذي مت اس��تبعاده من 
التش��كيلة االساس��ية، فاملهاجم ادريانو ايضا لم يكن 
ضمن االسماء التي ستغادر الى جنوب افريقيا، فضال 
عن باتو مهاجم ميالن االيطالي، ورونالدو افضل هداف 
في تاريخ نهائي��ات كأس العالم برصيد 15 هدفا. وكان 
رونالدو اعلن الش��هر املاضي انه »ال يس��تحق مركزه 
في تش��كيلة املنتخب«. لكن دونغا بدا مقتنعا بالالعبني 

الذي��ن وقع عليهم االختيار بقوله »يحظ��ى الالعبون الذين 
مت اس��تدعاؤهم بكامل ثقتي«، مضيفا »لألس��ف ال ميكنني 
اختي��ار س��وى 23 العب��ا«. الالعبون ال� 23 ه��م: للمرمى: 
جوليو سيزار )انتر ميالن االيطالي( ودوني )روما( وغوميز 
)توتنه��ام االجنليزي(، وللدفاع: لوي��زاو )بنفيكا البرتغالي( 
لوسيو ومايكون )انتر ميالن( وتياغو سيلفا )ميالن االيطالي( 
ودانيال الفيش )برشلونة االسباني( وجوان )روما االيطالي( 
وميشال باس��توس )ليون الفرنسي( وجيلبرتو )كروزيرو(، 
وللوس��ط: جيلبرت��و س��يلفا )باناثينايك��وس اليونان��ي( 
وايالنو )غلطة س��راي الترك��ي( وجوزويه )ڤولفس��بورغ 
األملاني( وكاكا )ريال مدريد االس��باني( وراميريش )بنفيكا( 
وفيليب��ي ميل��و )يوڤنتوس االيطال��ي( وخوليو باتيس��تا 
)روما االيطالي( وكليبرس��ون )فالمينغو( وللهجوم: لويس 
فابيانو )اش��بيلية االس��باني( ونيلمار )ڤياريال االس��باني( 
وغرافيت��ي )ڤولفس��بورغ األملاني( وروبينيو )س��انتوس(. 
وتضم الئح��ة البدالء الس��بعة احملتملني: للدف��اع: اليكس 
)تشلس��ي االجنليزي( ومارس��يلو )ريال مدريد االسباني(، 
للوس��ط: رونالدينيو )ميالن( وكارلوس ادواردو )هوفنهامي 
األملاني( وساندرو )انترناسيونال( وباولو غانزو )سانتوس(، 

للهجوم: دييغو تارديللي )اتلتيكو مينيرو(.

رونالدينيو محبط لعدم 
أختياره ضمن قائمة منتخب 

السامبا في المونديال


