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لوف يستبعد مدافعًا ويبقي على 6 مهاجمين

 ليپي يضحي بروسي وبورييللو.. وكيروش يحتفظ ببيبي
 اعلن مدرب منتخب ايطاليا 
مارتشيلو ليپي تشكيلة ايطاليا 
الرسمية من 23 العبا، وضحى 
ليپي باملهاجمني جوزيبي روسي 
)ڤياريال االس����باني( وماركو 
بورييللو )ميالن( واملدافع ماتيا 
كاساني )باليرمو(.  والالعبون 
ه����م: للمرم����ى: جانلويج����ي 
بوفون)يوڤنتوس( وفيديريكو 
ماركيتي )كالياري( ومورغان 

دي سانكتيس )نابولي(.
 للدف����اع: فابي����و كاناڤارو 
وجورجو كييلليني )يوڤنتوس( 
ودومينيك����و كريستش����يتو 
وسلفاتوري بوكيتي )جنوى( 
وليوناردو بونوتشي )باري( 
وكريستيان ماجيو )نابولي( 

وجانلوكا زامبروتا.
 للوس����ط: اندري����ا بيرلو 
وجن����ارو غات����وزو )ميالن( 
روس����ي  دي  ودانييل����ي 
)روم����ا( وكالوديو ماركيزيو 
وس����يموني  )يوڤنت����وس( 
بيبي )اودينيزي( وريكاردو 
مونتوليف����و )فيورنتين����ا( 
واجنيلو بالومبو )سمبدوريا( 
كوموراني����زي  وم����اورو 

)يوڤنتوس(.
 للهجوم: انطونيو دي ناتالي 
)اودينيزي( وفابيو كوالياريال 
)نابولي( وجامباولو باتزيني 
)سمبدوريا( والبرتو جيالردينو 
)فيورنتين����ا( وفينتش����نزو 

ياكوينتا )يوڤنتوس(.

بيبي باق 

واخت����ار م����درب املنتخب 
البرتغال����ي كارلوس كيروش 
التشكيلة الرسمية، وسيكون 
زي كاسترو مدافع ديبورتيڤو 
ال كورونا االسباني الذي لعب 
مب����اراة دولية واح����دة ولم 
يش����ارك في اي من املباريات 
االستعدادية، اكبر الغائبني عن 
التشكيلة، فيما احتفظ املدرب 
كي����روش ببيب����ي العب ريال 
مدريد االسباني رغم االصابة.  
والالعبون ال� 23 هم: للمرمى: 
دانيال فرناندي����ش )بوخوم 
االملاني( واداوردو )سبورتينغ 

براغا( وبيتو )ليكسوش(.
للدف����اع: رونالدو وبرونو 
الفيش )بورتو( وباولو فيريرا 
وريكاردو كارفاليو )تشلسي 
االجنليزي( وميغل )ڤالنسيا 
االسباني( وريكاردو كوستا 
)ليل الفرنسي( ودودا )ملقة( 

وبي����ر مرتيس����اكر )في����ردر 
برمي����ن( وجي����روم بواتنغ 
ودينيس اغو ومارسيل يانسن 
)هامبورغ( وسردار تاسجي 

)شتوتغارت(.
للوس����ط: مارك����و مارين 
ومسعود اوزيل )ڤيردر برمين( 
وباستيان شفاينشتايغر )بايرن 
ميونيخ( وبيوتر تروتشوفسكي 
)هامبورغ( وسامي خضيرة 
)شتوتغارت( وطوني كروس 

)باير ليڤركوزن(. 
للهجوم: كاكاو )شتوتغارت( 
وس����تيفان كيس����لينغ )باير 
ليڤرك����وزن( وماريو غوميز 
وميروسالف كلوزه وتوماس 
مولر )بايرن ميونيخ( ولوكاس 

بودولسكي )كولن(.
التش����يلي  واعلن االحتاد 
امل����درب االرجنتيني  الئح����ة 
مارتشيلو بيلسا الرسمية التي 
ضمت 23 العبا. وضمت الئحة 
بيلس����ا 16 العبا يدافعون عن 
الوان اندية اجنبية من بينها 
12 ناديا اوروبيا، و7 العبني في 

اندية تشيلية.
وقد غاب عنها مدافع كولو 

كولو روبرتو سريسيدا.
وتلعب تش����يلي في الدور 
االول م����ن النهائي����ات ضمن 
املجموع����ة الثامنة الى جانب 
هندوراس وسويسرا واسبانيا 

بطلة أوروبا.

االس����تغناء عن واحد من ستة 
مهاجمني باملنتخب.

وانتظر ل����وف حتى انتهت 
اجللس����ة التدريبية للمنتخب 
في معسكره بش����مال إيطاليا، 
قب����ل أن يتخذ القرار ويتحدث 

إلى الالعب املستبعد.
وتوجه املنتخب األملاني امس 
إلى فرانكف����ورت، حيث يلتقي 
منتخب البوسنة والهرسك اليوم 
في آخر مباراة ودية للمنتخب 
األملاني قبل انطالق كأس العالم. 
ويس����افر املنتخب األملاني إلى 

جنوب أفريقيا األحد املقبل.
والالعبون ال� 23 هم: للمرمى: 
مانويل نوير )ش����الكه( وتيم 
فايزه )ڤي����ردر برمين( وهانز 

يورغ بوت )بايرن ميونيخ(.
للدفاع: ارنه فريدريك )هرتا 
برلني( وفيلي����ب الم وهولغر 
بادش����توبر )بايرن ميونيخ( 

وفابيو كوينتراو )بنفيكا(.
للوسط: بيبي )ريال مدريد( 
وديكو )تشلسي( وبدرو منديش 
وميغل فيلوزو )س����بورتينغ 
لش����بونة( وراوول ميريليش 
)بورتو( وتياغو )اتلتيكو مدريد 

االسباني(.
للهجوم: هوغو امليدا )ڤيردر 
برمين االملاني( وكريس����تيانو 
رونالدو )ريال مدريد( وناني 
)م����ان يونايت����د االجنليزي( 
وس����يماو س����ابروزا )اتلتيكو 
مدريد( وداني )زينيت س����ان 
بطرسبورغ الروسي( وليدسون 

)سبورتينغ لشبونة(.

 استبعاد العب الماني

املانيا  واذاع مدرب منتخب 
يواكيم لوف التشكيلة الرسمية، 
واستبعد العبا واحدا هو مدافع 
هوفنهامي أندرياس بيك بدال من 

مدرب أملانيا يواكيم لوف في حديث مع السائق األملاني في »فورموال واحد« نيكو روزپرغ خالل زيارة األخير إلى معسكر »املانشافت«  )أ.پ(

كلينسمان: ألمانيا ضمن المرشحين بقوة للقب خسارة سويسرا أمام كوستاريكا 

هولندا »طحنت« غانا.. والبرتغال »عصرت« الكاميرون
حقق منتخب هولندا فوزا 
كبيرا على نظيره الغاني 1-4 
في مباراة دولي���ة ودية التي 
اقيمت في روت���ردام في اطار 
استعدادات الطرفني للمونديال، 
وس���جل ديرك كوي���ت )30( 
ورافائيل ف���ان در فارت )72( 
وويسلي سنايدر )80( وروبن 
فان بيرسي )87 من ركلة جزاء( 
اهداف هولندا، واسامواه جيان 

)78( هدف غانا.
وتلعب هولندا في املونديال، 
ضمن املجموعة اخلامسة مع 
الكاميرون والدمنارك واليابان، 
وغانا ضمن الرابعة التي تضم 

املانيا واستراليا وصربيا.
البرتغال   وسجل منتخب 
ف���وزا س���احقا عل���ى نظيره 
الكاميرون���ي 3-1 في كوفيليا 
البرتغ���ال( ضم���ن  )وس���ط 

استعداداتهما للمونديال.
وسجل راؤول ميريليش )32 
و46( ولويس ناني )81( اهداف 
البرتغال، وبي���ار ويبو )69( 
هدف الكاميرون التي خسرت 
جهود قائده���ا صامويل ايتو 

بالبطاقة احلمراء )34(.
 وكان إيت���و، قائد املنتخب 
الكاميرون���ي، قد ه���دد بعدم 
العالم بعد  املشاركة في كأس 
االنتقادات التي وجهت له من 
قبل أسطورة الكرة الكاميروني 
روجيه ميال، وجاء طرده في اول 
مباراة يش���ارك فيها إيتو قبل 
املونديال، مبثابة كبوة جديدة 
في استعداداته خلوض البطولة. 
فبعد أقل من دقيقة واحدة من 
حصوله على البطاقة الصفراء، 
تدخل إيتو بعنف مع البرتغالي 
دودو، ليمنح���ه احلكم مارتني 
واينر البطاقة احلمراء ويطرده، 
وتلعب البرتغال في املونديال، 
ضمن املجموعة السابعة التي 
البرازيل وساحل  تضم ايضا 

العاج وكوريا الشمالية.
وخسر منتخب سويسرا امام 
نظيره الكوستاريكي 0-1 في 

في اوتار ركبته اليسرى بعدما 
سجل الهدف االول لتشيلي في 
املباراة التي ف���ازت فيها على 
اس���رائيل 3 -0 االحد املاضي 

في اخر جتربة ودية قبل السفر 
الى جنوب افريقيا.

وخضع س���وازو لفحوص 
ونقلت وس���ائل اعالم محلية 

ع���ن مصادر طبي���ة قولها ان 
سوازو س���يغيب عن املالعب 
فت���رة تتراوح م���ن 15 الى 21 
يوما، وس���تلعب تشيلي مع 
هندوراس يوم 16 اجلاري ثم 
تواجه سويس���را بعد 5 ايام، 
قبل ان تختتم مش���وارها في 
املجموعة الثامنة امام اسبانيا 
يوم 25 يونيو، ورفض االحتاد 
التعليق  القدم  التشيلي لكرة 
على االمر، وق���ال ان التقارير 

الطبية سرية.

الهدف  سيون.وسجل باركس 
في الدقيقة 57.وتلعب سويسرا 
في املونديال، ضمن املجموعة 
الثامنة التي تضم ايضا اسبانيا 

وهندوراس وتشيلي.
على صعيد آخر ذكرت وسائل 
اعالم محلية ان وامبرتو سوازو 
مهاجم تشيلي سيغيب عن أول 
امام هندوراس بسبب  مباراة 
اصابة ف���ي اوتار الركبة، وقد 
الثاني  اللقاء  يغيب ايضا عن 
امام سويسرا، وأصيب سوازو 

فالكه: مبيعات التذاكر أكثر نجاحًا من 2006

 أكد املدير الفني السابق ملنتخب أملانيا، يورغن 
كلينسمان، أن منتخب أملانيا يدخل ضمن املنتخبات 
املرشحة بقوة للفوز باللقب. وفي مؤمتر عن طريق 
الدائرة الهاتفية، قال كلينسمان إن منتخب أملانيا 
يتمتع بالتركيز العال���ي وهو أمر أثبته التاريخ، 
فيما ستتعرض الكثير من املنتخبات ملشاكل كبيرة 
تفوق بكثير حجم املشاكل التي سيواجهها منتخب 
»املاكينات«. واعترف بأن منتخب بالده يفتقد إلى 
خبرة القيادة بعد غياب مايكل باالك قائد املنتخب 
لإلصابة، ولكنه أشار إلى قدرة املنتخب على الوصول 
إلى الدور نصف النهائي. أكد كلينسمان أن اسبانيا 
هي املرشح األوفر حظا للفوز باملونديال وأوضح 
قائال: »إذا لعبت اسبانيا بنفس مستوى األداء في 

بطولة األمم األوروبية التي فازت بها، فمن الصعب 
أن يقهرها أي فريق آخر«. ورفض كلينسمان ترشيح 
إيطاليا وقال إن هذا املنتخب ميثل »عالمة استفهام 
كبيرة« على الرغم من أنه حامل اللقب، وأضاف أن 
إيطاليا لم تعد بقوتها املعهودة. وقارن كلينسمان 
منتخب أملانيا الفائز معه باملركز الثالث في كأس 
العالم املاضية وبني املنتخب احلالي، وقال إن أبرز 
الالعبني وهم قائد املنتخب فيليب الم وبير ميتساكر 
وباستيان شفاينشتايغر طوروا أداءهم وأصبحوا 
مطالبني بتحمل املسؤولية وقيادة املنتخب. يذكر 
أن كلينسمان سيشارك كخبير كروي في حتليل 
مباريات املونديال لقناة »أر.تي.إل« التلفزيونية 

اخلاصة.

قال جيروم فالكه السكرتير العام لالحتاد الدولي 
لكرة الق����دم »فيفا« ان عدد التذاكر املباعة ملونديال 
2010 يفوق عدد التذاكر التي بيعت في كأس العالم 
الناجحة التي استضافتها أملانيا عام 2006. وصرح 
فالكه في مؤمتر صحافي عقد في جوهانسبرغ بعد 
اجتماع اللجنة املنظمة لكأس العالم »س����نصل إلى 
نس����بة 97%، وهو ما يتجاوز شيئا ما النسبة التي 
سجلت في أملانيا. واضاف إن جنوب أفريقيا اقتربت 
من حتقيق نتائج أفضل من التي حققتها الواليات 
املتحدة في كأس العالم 1994، عندما سجلت أفضل 

مبيعات للتذاكر في تاريخ البطولة. وطرح »فيفا« 
نحو 2.88 مليون تذكرة ألول بطولة كأس عالم تقام 
في القارة األفريقية. وفي أوائل أبريل املاضي، كانت 
التزال هناك حوالي نصف مليون تذكرة متاحة للبيع 
لكن املبيعات زادت بشكل سريع عندما طرحت في 
جنوب أفريقيا. وانتفع مواطنو جنوب أفريقيا من 
إمكانية شراء التذاكر بأسعار مخفضة تبدأ من 20 
دوالرا، ليجرى بيع أكثر من مليون تذكرة. ورحب 
الرئيس التنفيذي للجنة اجلنوب أفريقية املنظمة 
داني جوردان بالترويج للبطولة في أنحاء العالم. الهولندي مارك ڤان بومل يعترض الغاني ستيفان ابياه                      )أ.پ(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
ابوظبي الرياضية 71اسبانيا � كوريا اجلنوبية

اجلزيرة الرياضية +8:155ايطاليا � املكسيك

اجلزيرة الرياضية +9:304أملانيا � البوسنة والهرسك

حارس صربيا ينضم لمنتقدي »جابوالني«
ذكرت صحيفة »فيسيرني نوفوستي« الصربية أن فالدميير ستويكوفيتش 
حارس مرمى املنتخ��ب الصربي، انضم إلى قائمة منتقدي كرة كأس العالم. 
وقال ستويكوفيتش في مقابلة مع الصحيفة الصربية: »إن هذه الكرة كارثة،  
سبق لي أن لعبت بالعديد من الكرات املختلفة بعضها كان يلف حول نفسه أو 
يغير اجتاهه ولكن هذه الكرة أسوأها جميعا، الشك في أن هذه الكرة حتابي 

املهاجمني من أجل زيادة عدد األهداف في املونديال«.
ويرى س��تويكوفيتش أن الكرة »جابوالني« التي تعني »االحتفال« بلغة 
الزولو األفريقية حسبما تقول شركة »أديداس« األملانية املصنعة لها ال ميكن 

التنبؤ بوجهتها وتسقط على األرض سريعا.

مارادونا: سنحظى بكأس عالم عظيمة 
ق��ال املدير الفني للمنتخ��ب االرجنتيني، دييغو 
مارادون��ا إنه يثق بأن اهلل س��يقف إلى جانب بطولة 
العالم في جنوب أفريقيا لتكلل بالنجاح. واضاف في 
مؤمتر صحافي بجنوب أفريقيا: »أثق في أننا سنحظى 

ببطولة عظيمة بعون اهلل«.
وكانت هذه ه��ي املرة األولى الت��ي يجيب فيها 

مارادونا عن اسئلة الصحافيني، بعد وصول املنتخب 
األرجنتيني إلى جنوب أفريقيا. وردا على سؤال حول 
تشكيلة املنتخب التي ستخوض أولى املباريات أمام 
نيجيريا في 12 اجل��اري، قال مارادونا إنه ال يعرف 
الشكل النهائي للتشكيلة بعد والالعبني الذين سيقرر 

مشاركتهم في املباراة.

نزالء السجن يشاهدون المباريات
وصل��ت حمى كأس العالم الى نزالء س��جن في 
جنوب افريقيا، بعدما مت التبرع لواحد من أكثر سجون 
احلراسة املشددة بعدد من شاشات التلفزيون الضخمة 

ملتابعة مباريات البطولة.
وقال ماغنوس متشونغوزي املسؤول في شركة 
اريكس��ون جنوب افريقيا وهي واحدة من مؤسسة 

اريكس��ون الس��ويدية »اذا ارتكب��ت جرمية للمرة 
االولى، فان ذلك ال يعني انك ستكون شخصا سيئا 
ط��وال عمرك«. وتبرعت الش��ركة بأجهزة تلفزيون 
وأجهزة عرض ومعدات مسرح منزلي لسلطات سجن 
ليوكوب االثنني املاضي كي يتمكن النزالء من مشاهدة 

املونديال.


