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اعت���زل مهاجم م���ان يونايتد 38
االجنليزي دمييتار برباتوڤ اللعب 
مع منتخب ب���اده بلغاريا، وذلك 
حسب ما كش���ف امس في مؤمتر 
صحافي عق���ده في صوفيا، وقال 
برباتوڤ »قررت واعتبارا من امس 

اعتزال اللعب مع املنتخب«.

برباتوڤ يعتزل دوليًا

العبو أتليتكو مدريد »قبضوا« على كأس »يوروبا ليغ« بجدارة 
وفرحوا طويال بتحقيق اللقب في نسخته »الجديدة« )أ.پ(

يبدو ان مصير املدافع الدولي 
الفرنسي وليام غاالس مع ارسنال 
االجنليزي اصبح في مهب الريح 
بعدم���ا رفض اداري���و االخيرة 
 تلبية مطالبه املبالغ بها من اجل

متدي���د عقده ال���ذي ينتهي هذا 
الصيف.

مصير غاالس في مهب الريح
 رحّب الهداف العاجي ديدييه 
دروغبا بفكرة تعاقد تشلسي بطل 
الدوري االجنلي���زي مع مهاجم 
ليڤربول االسباني فرناندو توريس، 
ولم ميانع دروغبا في التعاقد مع 
توريس، مضيفا: وانا ارحب بهذه 

الفكرة دون ادنى شك.

دروغبا يرحب بتوريس

اتلتيكو  وض���ع 
مدري���د االس���باني 
ح���دا ملغامرة فوالم 
االجنلي���زي وأحرز 
الثاني  القاري  لقبه 
بط���ا  بتتويج���ه 
ال���دوري  ملس���ابقة 
»يوروبا  األوروبي 
لي���غ« لك���رة القدم 
األولى  بنس���ختها 
بعد فوزه في املباراة 
النهائي���ة 2-1 بعد 
التمديد على ملعب »ايتش اس ايتش نوردبانك 

ارينا« اخلاص بهامبورغ األملاني.
ويدين اتلتيكو بلقبه الى االوروغوياني دييغو 
فورالن الذي س���جل الهدفني ف���ي الدقيقتني 32 
و116، فيما كان هدف فوالم من نصيب الويلزي 
ساميون ديفيس س���جله في الدقيقة 37. وهذا 
اللقب القاري الثاني لنادي العاصمة االسباني بعد 
ذلك الذي توج به موسم 1962/1961 في مسابقة 
كأس الكؤوس األوروبية على حساب فيورنتينا 

االيطالي الذي تعادل معه 1-1 في غاسكو قبل ان 
يتغلب عليه 3-0 في مباراة معادة احتضنها ملعب 
»نيكاراشتاديون« في شتوتغارت في اخلامس 

من سبتمبر 1962.
الذي كان  ووضع »لوس روخيبانك���وس« 
يخوض النهائي القاري اخلامس له واألول منذ 1986 
عندما خسر امام دينامو كييڤ األوكراني 0-3 في 
نهائي كأس الكؤوس على »ستاد جيرالن« اخلاص 
بليون الفرنس���ي، حدا ملغامرة الفريق اللندني 
الذي فاجأ اجلميع هذا املوس���م وجرد شاختار 
دانييتسك األوكراني من اللقب الذي توج به على 
حساب ڤيردر برمين األملاني، ثم أطاح بيوڤنتوس 
االيطالي وڤولفسبورغ األملاني ومواطنه هامبورغ 
الذي كان ميني النفس بخوض النهائي على أرضه 
وبني جماهيره وبالتالي استعادة أمجاده الغابرة 
والعودة الى ساحة األلقاب الكبرى الغائبة عن 
خزائنه منذ 1983 عندما توج حينها بلقب الدوري 

احمللي وكأس األندية األوروبية البطلة.
وبالعودة الى مجري���ات املواجهة االولى بني 
الفريق���ني، كان اتلتيكو مدريد األخطر في بداية 
اللقاء وكان قريبا جدا من افتتاح التسجيل في 

الدقيق���ة 11 عبر فورالن، اال ان احلظ عاند العب 
مان يونايتد وڤياريال السابق ألن القائم األيسر 
ملرمى احلارس االس���ترالي مارك شفارتزر وقف 

في وجه محاولته.
وحصل الفريق االسباني على فرصة ثانية بعد 
5 دقائق من ركلة حرة نفذها خوس���يه انتونيو 

رييس لكن شفارتزر تدخل وأنقذ فريقه.
وجاء رد فوالم بتسديدة رائعة من ديفيس الذي 
أطلق كرة »طائرة« من خارج املنطقة لكن احلارس 
دافيد دي غيا كان في املكان املناسب ليحرم الفريق 
اللندني من التقدم )20(. وغابت بعدها الفرص 
حتى الدقيقة 32 عندما جنح اتلتيكو وبعد لعبة 
جماعية مميزة بدأها رييس على اجلهة اليمنى، 
من افتتاح التسجيل عبر فورالن الذي وصلته 
الكرة بعد متريرة رأسية من البرتغالي سيماو 
سابروسا الى األرجنتيني سيرخيو اغويرو الذي 
حاول التسديد نحو املرمى لكنه اخفق لتجد الكرة 
طريقها الى االوروغوياني الذي كس���ر مصيدة 

التسلل ووضعها داخل الشباك.
لكن رد رجال هودجسون جاء سريعا اذ ادرك 
التعادل في الدقيقة 37 عبر ديفيس الذي وصلته 

الكرة على القائ���م األمين ملرمى فريق العاصمة 
بعد عرضية من املجري زولتان غيرا فشل املدافع 
البرازيلي باولو اسونس���او في ابعادها بالشكل 
املناسب فوجدت طريقها الى الويلزي الذي سددها 
»طائرة« في شباك دي غيا، مسجا هدفا حاسما 
آخر بع���د ذلك الذي أدرك به التعادل لفريقه في 
اياب نصف النهائي امام هامبورغ )2-1(. وحصل 
اتلتيكو مدريد على فرصة ثمينة الستعادة تقدمه 
في الدقيقة األخيرة من الشوط االول بتسديدة 
بعيدة من فورالن لكن شفارتزر تألق وأنقذ فريقه، 
ثم تدخل مجددا بعد ثوان ليقف في وجه تسديدة 

بعيدة أخرى وهذه املرة من سيماو.
وغابت الفرص احلقيقية عن بداية الش���وط 
الثاني الذي شهد دخول األميركي كلينت دميبسي 
من جهة فوالم بدال من بوبي زامورا )56(، وانتظرت 
جماهير »نوردبانك ارينا« حتى الدقيقة 60 لتشهد 
الفرصة االولى وجاءت من تسديدة صاروخية 
بعي���دة لديفيس لكن احل���ارس دي غيا تدخل 
ببراعة وحرم الويلزي من هدفه الثاني، ثم اتبعها 
االيرلندي داميان داف بتسديدة بعيدة اخرى مرت 

قريبة جدا من القائم األيسر )68(.

ثم غابت مجددا الفرص اخلطيرة عن املرميني 
مع افضلية ميدانية التلتيك���و مدريد، فاحتكم 
الطرفان الى التمديد السادس في تاريخ املباريات 
النهائية لهذه املسابقة آخرها املوسم املاضي بني 

شاختار دانييستك وبرمين )1-2(.
وفي الش���وط االضافي االول، حصل اتلتيكو 
على فرصة ذهبية خلطف هدف التقدم بتسديدة 
صاروخية أطلقها فورالن من اجلهة اليمنى لكن 
شفارتزر تعملق وحرم الفريق االسباني من القدم 
مجددا )101(. ثم أتيح���ت فرصة اخرى للفريق 
االسباني في الدقيقة األخيرة من الشوط االضافي 
االول عندما توغل فورالن في اجلهة اليس���رى 
ولعب كرة عرضية ارضية على باب املرمى فشل 
األرجنتيني البديل ادواردو سالفيو في وضعها 

داخل الشباك.
وفي الش���وط االضافي الثاني ضرب فورالن 
وسجل هدفا رائعا بكعب قدمه بعد متريرة عرضية 
متقنة من اغويرو )116(، ليمنح فريقه لقبه األول 
في جميع املسابقات منذ ان توج عام 1996 بثنائية 

الدوري والكأس احملليني.

فورالن: فوزنا
مكافأة لي

 اعترف جن��م اتلتيكو 
مدريد دييغو فورالن الذي 
فاز باحلذاء الذهبي ألفضل 
العام  هداف ف��ي اوروب��ا 
املاض��ي ب��أن الوقت الذي 
قضاه في مان يونايتد كان 
مخيبا لآلم��ال رغم أنه لم 
يشعر بأي رغبة في الثأر.

وقال ح��ن تركت مان 
يونايت��د كنت ألعب لفريق 
جيد به مجموعة من أفضل 
الالعب��ن لك��ن كان م��ن 
الصعب التقدم في الفريق، 
اليك��س  امل��درب  أبلغ��ت 
فيرغس��ون برغبت��ي في 
الرحي��ل واللع��ب بصورة 
منتظمة ولهذا الس��بب أنا 
هنا، وأضاف ان مس��اعدة 
اتليتيك��و على الفوز بأول 
لق��ب كبير ميث��ل مكافأة 
أكب��ر م��ن الف��وز بجائزة 

فردية.
وق��ال »أنا س��عيد إذا 
حتس��م  أهداف��ي  كان��ت 
مباريات وف��ي هذه احلالة 
متنحنا الف��وز باللقب، أنا 
بهذا،  سعيد حقا وأستمتع 
أن��ا س��عيد ألن أهداف��ي 
الع��ام  الفري��ق،  تس��اعد 
املاض��ي كان رائع��ا حيث 
فزت باحلذاء الذهبي ولهذا 
ميثل الع��ام احلالي إجنازا 
كبيرا«، وتابع »الفوز بلقب 
فردي أمر جيد لكن يكون 
األمر أفضل كثيرا لو فزت 

به مع الفريق«.

لوا وغنّوا قرب »نيبتون« الصحف اإلسبانية تشيد باألداء.. ومشجعوه هلَّ
أشادت الصحف اإلسبانية الصادرة 
امس بفريق »األزمات« أتلتيكو مدريد 
ال����ذي عاد الى التتوي����ج القاري للمرة 

االولى منذ 48 عاما.
»في عام األزمة )االقتصادية(، لم 
يكن بإمكان فريق األزمات ان يفش���ل 
في موعده مع التاريخ«، هذا ما كتبته 
صحيفة »ال بايس« عن أتلتيكو مدريد 
الذي وضع حدا ملغامرة فوالم وتوج 
بلقبه القاري الثان���ي بعد ذلك الذي 
أحرزه موسم 1961 � 1962 في مسابقة 

كأس الكؤوس األوروبية على حساب 
فيورنتينا االيطالي الذي تعادل معه 1 
� 1 في غاسكو قبل ان يتغلب عليه 3 
� 0 في مباراة معادة احتضنها ملعب 
»نيكاراشتاديون« في شتوتغارت في 

اخلامس من سبتمبر 1962.
وأفادت »هذا األمر سيواسي األطفال 
الذي يصلون الى مدارسهم يوم االثنني 
ورأس����هم في االرض. سيواسي العمال 
الذين ال يريدون حتى رؤية الصحف في 
احلانات بسبب التعليقات الساخرة بحق 

فريقهم«، هذا ما كتبته بدورها الصحيفة 
الكاتالونية »موندو ديبورتيڤو«.

ووصل حد التش����اؤم لدى جمهور 
أتلتيكو الذي يأتي معظمه من الشرائح 
املجتمعية األقل حظ����وة في العاصمة 
االس����بانية، الى درجة ان النادي أطلق 
حملة دعائية موسم 2001 � 2002 تتضمن 
بعض النكات التي تس����خر من وضع 

الفريق.
وجاء في احد اإلعانات الس����اخرة: 
»وال����دي، ملاذا نحن مع أتلتيكو؟«، هذا 

ما سأله احد األطفال لوالده الذي أجاب: 
»ليس من السهل ان أشرح لك، لكنه أمر 

كبير جدا جدا«.
الرياضية  ونابت صحيفة »ماركا« 
التي ترك����ز في غالبي����ة األحيان على 
قط����ب العاصم����ة اآلخر ري����ال مدريد 
وجنومه الكبار، عن الولد وقالت للوالد: 
»وال����دي، اآلن أصبحت اعلم ملاذا نحن 

مع أتلتيكو«.
واحتشد اآلالف من مشجعي فريق 
املدرب كيكي فلوريس في وسط العاصمة 

قرب نافورة نيبتون حيث يحتفلون عادة، 
وأطلقوا العنان ألنفسهم غناء ورقصا 
ورددوا »أبطال، أبطال«، و»أوروغوياني، 
أوروغويان����ي«، وذل����ك تكرميا منهم 
لفورالن، كما توجهوا الى اجلار اللدود 

قائلني: »ريال، حيي األبطال«.
ومن املؤك����د ان جماهي����ر أتلتيكو 
تس����خر من ريال مدريد ومايينه، ألن 
األم����وال الطائلة التي أنفقه����ا النادي 
امللكي هذا املوسم لم تكن كافية ملنحه 
لقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، 

حيث خرج من الباب الصغير على يد 
ليون الفرنسي، كما ودع مسابقة الكأس 
احمللية بطريقة مذلة على يد الكوركون 
من الدرجة الثالثة، وهو يتجه خلسارة 
معركة الدوري احمللي ألن غرميه التقليدي 
برشلونة يتقدم عليه بفارق نقطة قبل 

املرحلة االخيرة.
أما أتلتيكو مدريد فيملك فرصة ان 
يتوج بلقب آخر األربعاء املقبل عندما 
يلتقي في نهائي مسابقة الكأس احمللية 

مع اشبيلية.

)أ.پ( فرحة هستيرية من مشجعي أتلتيكو مدريد باللقب   حشود فرحة قرب نافورة نيبتون حتتفل باإلجناز الكبير  )أ.پ(

سجّل هدفي الفوز على فوالم بنهائي مثير في هامبورغ

فورالن يهدي أتلتيكو  مدريد كأس »يوروبا ليغ« بعد 48 عاماً

فوالم أتلتيكو مدريد
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