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كريم بنزيمة خالل التدريب وإلى يمينه 
مدرب فرنسا لوران بالن وفي اإلطار 

مشجعتان تركيتان ترحبان بوصول
وفد المنتخب التركي إلى مطار

تيغال في برلين )أ.پ(

نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي 
رافعا »الحذاء الذهبي« )أ.پ(

كشف املهاجم االوروغوياني دييغو فورالن، 
أفضل العب في مونديال جنوب أفريقيا 2010، انه 
مستعد لالحتراف مجددا في الدوري االجنليزي 
بحال حصوله على عرض مناسب، وقال فورالن، 
مهاجم اتلتيكو مدريد احلالي لصحيفة »ماركا« 
االسبانية امس: »أمضيت وقتا رائعا في اجنلترا، 
استمتعت كثيرا، ولو سنحت لي فرصة العودة 

فسأفكر في األمر«.
وتابع الالعب امللقب باسم »تشاتشا باتشا«: 
»بح���ال تلقيت عرضا جيدا، وه���ذا ما لم يحدث 
حتى اآلن، ميكنني القبول به أو رفضه، وسأفكر 
ف���ي األمر«. وحصل فورالن مرت���ن على جائزة 
أفضل هداف في الدوري االسباني وفي البطوالت 

االوروبية »احلذاء الذهبي«.

فورالن مستعد للعودة إلى إنجلترا

)أ.پ( األسطورة األرجنتينية دييغو مارادونا في ملصق ملعرض الكتاب في فرانكفورت  

يوڤيتيتش
يبتعد 6 أشهر

مقتل 6 وإصابة 12
من مشجعي

شاختار دونتيسك

أعل���ن فيورنتينا اإليطالي 
عب���ر موقع���ه اإللكتروني ان 
مهاجم مونتينيغرو ستيفان 
يوڤيتيت���ش خض���ع لعملية 
جراحية في الركبة لعالج قطع 
في الرباط الصليبي ومن املتوقع 
ان ينضم الى صفوف الفريق 

في غضون 6 أشهر.
ولم يشارك يوڤيتيتش )20 
عاما( في أي مباراة املوس���م 
احلالي بسبب اإلصابة في الركبة 
اليمنى التي تعرض لها خالل 
التدريبات في وقت سابق من 

أغسطس املاضي.

لق���ي 6 من أنص���ار نادي 
شاختار دونتيسك االوكراني 
حتفهم في حادث سير، وذكرت 
وكالة أنباء انترفاكس نقال عن 
بيان نشر في املوقع االلكتروني 
للنادي أن مشجعي النادي كانوا 
يستقلون حافلة صغيرة على 
طريق رئيسي مبنطقة ريفية 
بالقرب من مدين���ة خاركيف 
شرقي البالد عندما اصطدمت 

احلافلة بشاحنة بنزين.
وذكرت قناة تليفزيون )تي 
إن كيه( ان سائق احلافلة و12 
من مش���جعي نادي شاختار 
جنوا م���ن احلادث ونقلوا إلى 
املستشفى مبدينة سالفيانسك، 
حي���ث يعانون م���ن إصابات 

خطيرة.
وكان املش���جعون عائدين 
إلى ديارهم من دونيتسك عقب 
مش���اهدة مباراة بن شاختار 
ومنافسه اللدود دينامو كييڤ 
في بطولة الدوري انتهت بهزمية 

فريقهم 2 - 0.

دي ستيفانو: النجم األرجنتيني االستثنائي أحرز أهدافًا تتسم بالفن واإلبداع

استأثر ليونيل ميسي وبرشلونة بجوائز 
موسم بطولة الدوري األسباني لكرة القدم 
املاضي، حيث اختير النجم األرجنتيني كأفضل 

العب وأفضل هداف.
وحتول ميسي إلى الفائز األكبر في حفل 
تسليم اجلوائز الذي أقامته صحيفة »ماركا« 
بحصوله على جائزة أفضل العب في الدوري 
اإلسباني والهداف األول للموسم املاضي بعد 

تسجيله 34 هدفا.
وحصل فيكتور فالديز حارس برشلونة 
على جائزة »زامورا« كأقل احلراس استقباال 
لألهداف بعد أن اهتزت شباكه 24 مرة فقط 
طيلة املوس���م، بينما حص���ل زميله ديڤيد 
ڤيا، الذي خاض املوسم املاضي مع ڤالنسيا 
مح���رزا 21 هدفا، على جائزة »زارا« كأفضل 
هداف إس���باني للبطولة للمرة الرابعة في 

تاريخه.
وذهبت جائزة »ميغيل مونيوز« ألفضل 
مدرب في دوري الدرجة األولى إلى جوسيب 

غوارديوال، الذي حقق في املوس���م املاضي 
بطولة الدوري مع برشلونة للموسم الثاني 
وتس���لم جائزته غابرييل ماسفورول نائب 

رئيس مؤسسة برشلونة.
ولم يتمكن العبو برشلونة من حضور 
احلف���ل الذي نظم ف���ي مدري���د بأوامر من 
غواردي���وال، الذي من���ع العبيه من حضور 
تس���ليم جوائز خارج برش���لونة، إال على 

املستوى الدولي.
رغم ذلك، أعد منظمو احلفل وصلة على 
الهواء عبر األقم���ار الصناعية مع الفائزين 
باجلوائز وأعربوا جميعا عن امتنانهم عبر 

التلفاز.
وأثن���ى ألفريدو دي س���تيفانو الرئيس 
الشرفي لريال مدريد على إمكانيات ميسي: 
»إنه ظاهرة، العب رائع للغاية، استثنائي. 

أحرز أهدافا تتسم بالفن واإلبداع«.
ووصف ميس���ي الكلمات التي أهداها له 

األسطورة دي ستيفانو بأنها »شرف«.

ومنحت جائزة اللعب النظيف »بويرتا 
� خاركي« حل���ارس أتلتيك بيلباو 

إيراي���زوز والبرازيلي  جوركا 
فيليبي لويس العب ديبورتيڤو 

الكورونا السابق وأتلتيكو مدريد 
احلالي، بعد الصورة احلضارية التي 

قدماها لدى اإلصابة التي تعرض لها األخير 
خالل مباراة الفريقن.

وحصل احلكم ألبرتو أونديانو مايينكو 
على جائزة »غوروس���يتا« كأفضل حكم في 
موسم الدرجة األولى. كما سلمت جائزتان 
خاصتان، حصل على األولى كيكي سانشيز 
فلوريس املدي���ر الفني ألتلتيكو مدريد بعد 
قيادة فريقه إلى لقب الدوري األوروبي وكأس 

السوبر األوروبي.
وحصل على اجلائزة الثانية إيكر كاسياس 
قائد املنتخب اإلسباني املتوج بلقب مونديال 
جنوب أفريقيا، بعد عروضه الرائعة خالل 

البطولة.

غياب توريس وتشاڤي.. وعودة ديارا وغوركوف..
وكابيللو يستدعي ويلشير وديڤيس

أعلن مدرب منتخب اس���بانيا بطل العالم وأوروبا لكرة 
القدم ڤيسنتي دل بوسكي أسماء 21 العبا ملباراتي ليتوانيا 
واسكوتلندا في 8 و12 اجلاري في سلمنقة وغالسكو على 
التوالي ضمن تصفيات املجموعة األولى املؤهلة الى كأس 
أوروبا 2012 في پولندا واوكرانيا. ويغيب عن التش���كيلة 
جنما برشلونة تشاڤي هرنانديز وبدرو رودريغيز وصانع 
ألعاب ارسنال االجنليزي فرانشيسك فابريغاس ومهاجم 
ليڤرب���ول االجنليزي فرناندو توريس ومهاجم اش���بيلية 

خيسوس نافاس بسبب االصابة.
واضطر دل بوس���كي الى اس���تدعاء 4 العبن لسد فراغ 
الغيابات املؤثرة في التشكيلة وهم اريتث ادوريث وبابلو 
هرنانديز من ڤالنس���يا متصدر الدوري وبرونو سوريانو 
وبورخا فاليرو من ڤياريال صاحب املركز الثاني. وهي املرة 
األولى التي تتم فيه���ا دعوة فاليرو وادوريث الى صفوف 

املنتخب.

 فرنسا

استدعى مدرب املنتخب الفرنسي لوران بالن 23 العبا 
للمباراتن امام رومانيا ولوكس���مبورغ في 9 و12 اجلاري 
في باريس ومتز على التوالي في اجلولتن الثالثة والرابعة 

الرابعة.  من تصفيات املجموع���ة 
ويغيب عن التشكيلة مدافع ارسنال 
باكاري س���انيا والعب وسط ليل 
يوان كاباي بس���بب االصابة، فيما 
يعود اليها صانع ألعاب ليون يوان 
غوركوف والعب وسط ريال مدريد 
االسباني السانا ديارا ولويك رميي 
)مرسيليا( وغيوم هوارو )باريس 
س���ان جرمان( وسمير نصري 
)ارسنال(. ووجه بالن الدعوة 
ال���ى مهاجم  للمرة األولى 
سانت اتيان دمييتري باييه 
هداف الدوري حتى اآلن 

برصيد 7 أهداف.

 إنجلترا

استدعى االيطالي 
فابي���و كابيللو مدرب 
املنتخ���ب االجنلي���زي 
مهاج���م بولت���ون كيفن 
الى  للم���رة األولى  ديڤيس 
الثالثة  تش���كيلة األس���ود 
للمباراة امام مونتينيغرو في 
12 اجلاري على ملعب وميبلي 
في لندن ضمن اجلولة الثالثة 

من منافسات املجموعة السابعة.
وجاءت دعوة كابيللو لديڤيس )33 عاما( بعد ايام قليلة 
من اعالن األخير انه سيفقد األمل في متثيل منتخب بالده، 
كم���ا ان اصابة مهاجمي فوالم بوبي زامورا واس���تون ڤيال 
غابريال اغبونالهور س���اهمت في اس���تدعاء ديڤيس الى 

التشكيلة.
وجدد كابيللو الدعوة الى مهاجم مان يونايتد واين روني 
على الرغم من احتمال انسحاب األخير املبتعد عن مستواه، 

من التشكيلة بسبب اإلصابة في كاحله.
كما اس���تدعى جو كول وريو فردينان���د وارون لينون 
وحارس مرمى وس���ت هام روب���رت غرين صاحب اخلطأ 
الفادح ف���ي املباراة امام الواليات املتحدة )1-1( في افتتاح 
نهائي���ات كأس العالم التي أقيمت في جنوب افريقيا حيث 
تسبب في ادراك األميركين للتعادل. ووجه كابيللو ايضا 

الدعوة الى العب وسط ارسنال جاك ويلشير.

ألمانيا

انضم كيڤن كروزكرويتس مهاجم أملانيا الشاب والعب 
بوروسيا دورمتوند إلى قائمة الغائبن عن مباراة منتخب 
أملانيا أمام تركي���ا في العاصمة برلن ف���ي اطار مباريات 

املجموعة األولى وذكر االحتاد األملاني في موقعه على شبكة 
االنترنت أن املهاجم الشاب )22 عاما( أصيب بنزلة برد حادة 
قرر على أثرها املدير الفني للمنتخب يواكيم لوف استبعاد 

الالعب من قائمة املنتخب.
من ناحية أخرى نفدت جميع تذاكر املباراة الكبيرة التي 
سيشهدها ملعب العاصمة، حيث تعيش جالية تركية كبيرة 
ستحرص أيضا على تش���جيع منتخب بالدها. ولم يحدد 
حتى اآلن امكانية مشاركة الالعب كروزكرويتس في مباراة 

منتخب أملانيا أمام كازاخستان في نفس التصفيات بعد 
مباراة تركيا بأربعة أيام.

ويغيب أيضا عن منتخب أملانيا أمام تركيا بعض 
الالعبن املصابن وهم باستيان شڤاينشتايغر العب 
بارين ميونيخ املصاب ف���ي القدم وقائد املنتخب 
مايكل باالك العب باير ليڤركوزن املصاب في أسفل 

الركبة وزميله شتيفان كيسلنغ باالضافة إلى يانسن 
مارسيل العب هامبورغ.

إيطاليا

تذمر تش���يزاري برانديللي املدير الفني للمنتخب 
اإليطالي من تراجع عدد الالعبن الش���باب اجلاهزين 
لالنضمام إلى فريق اآلزوري 
ايرلندا  اس���تعدادا ملواجهة 

الشمالية ثم صربيا.
وأوضح برانديللي »من 
املفت���رض القول ان دوري 

الدرجة األولى غني بنفسه 
ولكنه فقير على حد اطالعي«. 

وأضاف برانديللي خالل معسكر 
الفريق اإليطالي في كوفرسيانو، 

على مشارف فلورنس »ال أشعر 
بخيبة أمل ولكن كنت أتوقع املزيد، 

لم أر العبن صغارا جاهزين ألن 
يكونوا هنا في الوقت احلالي«.

وتابع: »أمتنى خالل خمسة أو 
ستة أشهر أن يفرز الدوري هؤالء 
الالعبن لي«. ومع غياب الصاعد 
ماريو بالوتيلي جنم مانشس���تر 
س���يتي حتى نهاية العام بس���بب 
اإلصابة اس���تدعى برانديللي كال 
من انطونيو كاس���انو وريكاردو 
بازيني وجيوس���يبي روسي في 
الهج���وم. واضطر املدرب الختيار 
بديلن اللبرتو جيالردينو ولوكا 
انطونيلي اللذين رحال عن معسكر 

الفريق بسبب اإلصابة.

»المانشافت« يفتقد »شڤايني«.. وبرانديللي يشكو غياب المواهب في »اآلزوري« بتصفيات »يورو 2012«

ميسي: لست من يقرر 
عودة مارادونا

رفض ليونيل ميس���ي جنم 
منتخ���ب االرجنتيني بحس���م 
التعليق على امكانية عودة دييغو 
مارادونا لتولي تدريب الفريق، 
مؤكدا ان ذل���ك القرار ال يعتمد 
عليه، وقال الالعب في حفل حصل 
خالله على جائزتي افضل العب 
وهداف في الدوري »لست أنا من 
يقرر، أيا كان املدرب فحسن. انه 
شيء ال يعتمد علي«. وخالل االيام 
املاضية أعرب مارادونا عن رغبته 
في العودة الى منصبه كمدير فني 
ملنتخب التانغو الذي يتواله في 
الوقت احلالي سيرخيو باتيستا. 
الى ذلك، يحضر مارادونا معرضا 
في فرانكفورت االملانية كضيف 

شرف.

جوائز »ماركا« صبَّت في جعبتي ميسي وبرشلونة


