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كاكا ال ينوي ترك ريال مدريدالرياضية
أكد صانع االلعاب البرازيلي ريكاردو كاكا انه ال ينوي العودة الى ايطاليا او اللعب مجددا باشراف كارلو انشيلوتي في صفوف 
تشلسي وصيف بطل الدوري االجنليزي بل البقاء في صفوف فريقه احلالي ريال مدريد االسباني على الرغم من املوسم 
السيء الذي حققه في صفوف النادي امللكي. وانضم كاكا الى صفوف ريال مدريد عام 2009 من دون ان يفرض نفسه 
اساسيا، وقد سارت شائعات في االشهر االخيرة الى امكانية انتقاله الى صفوف تشلسي، او العودة الى ايطاليا حيث 
حقق نتائج الفتة في صفوف ميالن. وقال كاكا »اريد البقاء في صفوف ريال مدريد وادافع عن الوانه«، واضاف 
»لدي حتد في ريال مدريد وال اريد التفكير باللعب في الوقت احلالي في الدوري االجنليزي املمتاز او ايطاليا«.

أكد العب الوسط الدولي املالي 
انه س����يترك فريق  مامادو ديارا 
القدم  الفرنس����ي لك����رة  موناكو 
في نهاية املوس����م احلالي اواخر 
يونيو ولن ميدد عقده معه. وقال 
ديارا املنضم الى موناكو في فترة 
االنتقاالت الشتوية قادما من ريال 
مدريد االسباني، »لست باقيا هنا 
املوسم املقبل. من الصعب بالنسبة 
لي حاليا. آمل ان اجد ناديا استطيع 
معه ان العب فترة اطول«، واضاف 
»اذا وقعت مع موناكو، اتوقع ان 
اواجه وضعا صعبا على الصعيد 
الرياض����ي وليس عل����ى الصعيد 

الشخصي«.

ديارا يترك موناكو 
نهاية املوسم

كشف املهاجم الدولي االجنليزي 
جيرماين ديفو انه سيفكر بترك فريق 
توتنهام في حال فشله باستعادة 
مكانه في التشكيلة االساسية مجددا. 
وكان ديڤو فقد مركزه االساس����ي 
في تشكيلة املدرب هاري ريدناب 
وعانى هذا املوسم في الوصول الى 
الشباك حيث اكتفى باربعة اهداف 
في الدوري قبل مرحلة من ختام 
البطولة. وقال ديفو )28 عاما( في 
حديث لشبكة »سكاي سبورتس 
نيوز«: »اريد مساعدة الفريق على 
حتقيق ش����يء ما، الفوز بااللقاب 
والتأهل الى دوري ابطال اوروبا، 
لكن عندما تشعر انك تعمل بجهد 
كبير، تتمرن بجدية كبيرة وتعمل 
باحترافية، ثم ولسبب من االسباب 
جتد نفس����ك خارج امللعب، فاالمر 

صعب للغاية«.

أك����د املدير الفن����ي للمنتخب 
األرجنتيني س����يرجيو باتيستا 
أن ليونيل ميس����ي ف����ي »طريقه 
ليك����ون الالعب األفض����ل«، لكن 
ينقصه لقب عامل����ي مع منتخب 
بالده ليك����ون الالعب األفضل في 
التاريخ. وصرح باتيس����تا خالل 
مقابلة مع محطة »تيليفيه« اإلذاعية 
ف����ي بوينس آيرس »ك����ي يكون 
األفضل في التاريخ، ينقص ميسي 
لقب عامل����ي«. وأضاف: »مارادونا 
أثبت أنه أحد أفضل الالعبني في 
التاريخ، لكن ليونيل في طريقه 

ليكون األفضل«.

وجه احت����اد أميركا اجلنوبية 
الق����دم )كومنيبول( دعوة  لكرة 
رسمية لكوستاريكا للمشاركة في 
بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها 
األرجنتني خالل الفترة من األول إلى 
24 يوليو املقبل. ومت اتخاذ القرار 
رسميا بعد التأكد من اعتذار اليابان 
عن املش����اركة في البطولة، جراء 
التي  الزلزال وموجات تسونامي 
ضربت البلد اآلسيوي في مارس 
املاضي، الذي فضال عن تس����ببه 
في وفاة وفقد اآلالف، أوقف كذلك 
نشاط كرة القدم في البالد. وكان 
رئيس االحتاد الكوستاريكي لكرة 
الق����دم إدواردو لي قد أعلن مقدما 
أن بالده ستستعد لقبول الدعوة 

املرتقبة.

مدد قلب الدفاع البرازيلي تياغو 
سيلڤا عقده مع ميالن بطل الدوري 
االيطالي خلمسة اعوام اضافية، 
فيما وقع العب الوسط الهولندي 
مارك ڤان بومل واحلارس الثالث 
فالفيو روم����ا عقدي����ن جديدين 
يبقيهما في الفري����ق حتى نهاية 
املقبل. من جهة اخرى،  املوس����م 
كش����ف العب الوس����ط الهولندي 
املخضرم كالرنس سيدورف )35 
عاما( ان وضعه في الفريق ليس 
محسوما وذلك بعد اجتماع جمعه 
باالداريني. وينتهي عقد سيدورف 
في نهاية املوسم احلالي وحتدثت 
بعض التقارير عن احتمال انتقاله 

للعب في البرازيل.

ديفو غير راٍض عن 
وضعه في توتنهام

باتيستا: ميسي 
ينقصه لقب عاملي 
فقط ليكون األفضل

كوستاريكا للمشاركة 
في »كوبا أميركا« 

ميالن يحسم 
جتديد عقود العبيه

فرحة مهاجم مانشستر سيتي كارلوس تيڤيز تكررت مرتني أمام ستوك سيتي      )أ.ف.پ(

تيڤيز باٍق مع »السيتزن« بحسب مانشيني

مانشستر سيتي يكتسح ستوك وينتزع املركز الثالث
قبض مانشستر سيتي على 
املركز الثالث املؤهل مباشرة الى 
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 
املوس����م املقبل بفوزه الصريح 
على ستوك سيتي بثالثة اهداف 
نظيفة في ختام اجلولة السابعة 
والثالثني من بطولة اجنلترا لكرة 
القدم. ورفع مانشس����تر سيتي 
ال����ى 68 نقطة متقدما  رصيده 
بفارق نقطة واحدة عن ارسنال 
الذي خسر على ارضه امام استون 
ڤي����ال 1 - 2 االحد املاضي، وفي 
اجلولة االخيرة االحد املقبل، يحل 
مانشستر سيتي ضيفا على جاره 
بولتون، في حني يخوض ارسنال 
مباراة دربي خارج قواعده ايضا 
ضد فوالم، وكان مانشستر سيتي 
توج بطال لكأس اجنلترا السبت 
املاضي بفوزه على ستوك سيتي 
بالذات بهدف وحيد لالعب وسطه 
العاجي يايا توريه محققا اول 
لقب له بعد صيام دام 35 عاما، 
وف����رض االرجنتيني كارلوس 
تيڤيز نفس����ه جنم����ا للمباراة 
بتس����جيله هدفني رائعني، جاء 
االول بع����د ان راوغ مدافع����ني 
داخ����ل املنطقة قبل ان يس����دد 
في ش����باك احلارس الدمناركي 
توماس سورنسن )14(، والثاني 
من ركلة حرة مباش����رة من 35 
مترا بع����د ان اطلق كرة لولبية 
بعيدا عن متناول حارس ستوك 
)65(، ف����ي حني س����جل املدافع 

على أال يكرر ذلك مستقبال، وذلك 
بعد أن وصفت جلنة تنظيمية 
باالحتاد اإلجنليزي كلماته بأنها 
»خرق طفيف« للقواعد. وقال 
رئيس اللجنة ف���ي بيان »هذه 
القاعدة فرضت في بداية موسم 
2010 � 2009 وجرى التأكيد عليها 
رس���ميا لكل األندية مجددا في 
أكتوبر 2010، وأضاف »هذا   21
خرق واضح للقاعدة وهذه هي 
املرة األولى الت���ي تطرح فيها 
مثل ه���ذه القضية أمام جلنة«.
وأوضح »ونتيجة لذلك، كانت 
اللجن���ة مدرك���ة للمناس���بات 
األخرى التي ش���هدت تعليقات 
من املدربني عل���ى احلكام قبل 
املباريات«، وأضاف: وفي هذه 
احلالة، اعتبرت التعليقات خرقا 
طفيفا على أن تس���تغل كإنذار 
جلميع املدربني مستقبال يفيد 
بأن مثل ه���ذه املخالفات، حتى 
لو كان���ت التعليقات إيجابية، 
س���تعرض صاحبها التهامات 
م���ن قبل االحت���اد اإلجنليزي. 
وحقق مان يونايتد رقما قياسيا 
بإحراز لقب الدوري املمتاز للمرة 
التاسعة عشرة في تاريخه، ولكن 
تعليقات فيرغسون بشأن ويب 
كانت قد جاءت قبل أن يحسم 
اللقب، وقال فيرغسون حينذاك 
»لدينا أفضل حكم، ال ش���ك في 
ذلك. لكن اتخاذ قرار سيئ هو 

أكثر ما نخشاه«.

بعد فوز مانشستر سيتي على 
ستوك سيتي »يرتبط معنا بعقد 
مدته 5 سنوات، وقد اكد رغبته 
في البق����اء«، مضيفا: »حتدثت 
معه مرارا في االيام العش����رين 
االخيرة وبحسب رأيي كارلوس 
يريد البقاء معنا املوسم املقبل«، 
كان بقاء تيڤيز مع مانشس����تر 
سيتي موضع شك بعد ان تقدم 
الالعب بطلب انتقاله في ديسمبر 
املاضي وتلميحه بعد فوز فريقه 
بكأس اجنلترا نهاية االس����بوع 
املاضي الى امكانية عودته الى 
بالده الس����باب عائلية، وختم 
مانش����يني »في ديسمبر، كانت 
هناك مشكلة، كل منا يستطيع 

ان يغير رأيه«.

تحذير فيرغسون

من جهة اخرى، أفلت السير 
أليكس فيرغسون املدير الفني 
لفريق مان يونايتد املتوج حديثا 
بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز 
من العقوبة وتلقى حتذيرا إثر 
تعليقاته بش���أن احلكم هوارد 
ويب والتي أدلى بها قبل املباراة 
الت���ي ف���از فيه���ا الفريق على 
تشلس���ي في 8 اجلاري، واتهم 
القدم  االحتاد اإلجنليزي لكرة 
املدرب فيرغسون بخرق القواعد 
اخلاصة بالتحدث علنا بش���أن 
حكم قبل بداي���ة املباراة،  لكن 
فيرغس���ون تلقى حتذيرا فقط 

جوليون ليسكوت الهدف اآلخر 
بكرة رأسية )53(. وحلق تيڤيز 
بالبلغاري دمييتار برباتوڤ في 
صدارة ترتي����ب الهدافني ولكل 

منهما 21 هدفا.

بقاء تيڤيز

من جانب آخر، اكد االيطالي 
روبرت����و مانش����يني م����درب 
مانشستر س����يتي ان كارلوس 
تيڤيز ب����اق في صفوف الفريق 
املوس����م املقبل، وقال مانشيني 

مدرب مانشستر سيتي روبرتو مانشيني سعيد بالفوز

موسم سيئ ليوڤنتوس وأمل ضعيف في التأهل لـ »يوروبا ليغ«

»السيدة العجوز« يسعى الستعادة أمجاد املاضي
مع تبقي مرحلة واحدة على 
ختام منافسات الموسم الحالي 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
يقف نادي يوڤنتوس في مكانه 
الخاسر األكبر  وحيدا باعتباره 
في موسم ساعد بشكل كبير في 
تأكيد صورته الجديدة كعمالق 
س����ابق. ومع تواصل احتفاالت 
ميالن باللقب الذي حسمه قبل 
أسبوعين، يس����تعد يوڤنتوس 
لمباراته األخيرة بالموسم يوم 
األحد المقبل وال يوجد لديه سوى 
فرصة ضعيفة للتأهل إلى بطولة 
الدوري األوروبي في الموس����م 
المقب����ل، وهو م����ا يعتبر أيضا 
نتيجة مخيبة لآلمال بالنس����بة 
لناد سبق له الفوز بلقبين قاريين 
و27 لقبا محليا. ويبدو يوڤنتوس 
في طريقه إلنهاء موسم آخر في 
المركز السابع بترتيب الدوري 
اإليطالي الذي يفصله فيه ثالث 
نقاط عن روما، صاحب المركز 
السادس.ويستطيع يوڤنتوس 
ال����دوري األوروبي  إلى  التأهل 
اس����تنادا إلى الئحة المواجهات 
المباشرة التي ستمنحه المركز 
السادس على حساب روما فقط 
في حالة تغلب يوڤنتوس على 
نابولي )الثالث( يوم األحد المقبل 
مع هزيمة روما من سمبدوريا 
ال����ذي تأك����د هبوط����ه للدرجة 
الثانية. بينما ضم����ن باليرمو 
صاحب المركز الثامن بالدوري 
اإليطالي التأهل للدوري األوروبي 
بعد تأهله لنهائي كأس إيطاليا 

وأكد دل بيي����رو قائد فريق 
يوڤنتوس أنه وزمالءه يشعرون 
»بالغضب وخيبة األمل« بما يماثل 
ش����عور الماليين م����ن جماهير 
النادي التي تأمل في مش����اهدة 

انتفاضته التي طال انتظارها.

أمام إنتر ميالن، الذي لن يشارك 
في ال����دوري األوروبي حتى في 
حالة إحرازه لقب كأس إيطاليا 
لمشاركته في بطولة دوري أبطال 
أوروبا. ومباراة بعد أخرى، باتت 
الت����ي كان يوڤنتوس  األهداف 
وضعها لنفسه في بداية الموسم 
تتبخر الواح����د تلو اآلخر. فقد 
ودع ال����دوري األوروبي وكأس 
إيطاليا في البداية قبل أن يبدأ 
التباعد تدريجيا عن مراكز  في 

القمة بالدوري اإليطالي.
وبدأت الخطوات األولى بالفعل 
الس����تعادة أمج����اد يوڤنتوس 

الماضية، فقد أصبح أهم أهداف 
الفريق هو استعادة مكانته التي 
فقدها في ع����ام 2006 عندما تم 
تنزيله إلى دوري الدرجة الثانية 
اإليطالي لدوره البارز في فضيحة 
فساد كبيرة بالبالد، وتم االتصال 
هذا األسبوع بأنطونيو كونتي 
)43 عاما( لتولي تدريب فريقه 
الس����ابق بعدما نجح في قيادة 
فريق الدرجة الثانية سيينا في 
التأهل لدوري األضواء. وأصبح 
كونتي هو المرشح األبرز لخالفة 
لويج����ي ديل نيري ف����ي نهاية 

الموسم.

دل بييرو ساقطا على أرضية امللعب وعاكسا حال يوڤنتوس السيئ

مدير أعمال أغويرو 
يفاوض يوڤنتوس

كشفت وكالة »انسا« االيطالية 
ان خوسيه سيغي مدير اعمال 

مهاجم االرجنتني سيرخيو 
اغويرو عقد محادثات مع 
رئيس يوڤنتوس االيطالي 
لكرة القدم اندريا انييللي 
واملدير الرياضي جوزيبي 
ماروتا. وكان اغويرو اعلن 

صراحة لناديه احلالي اتلتيكو 
مدريد االسباني انه ينوي 

االنتقال الى ناد كبير، ويبدو 
ان نادي السيدة العجوز 

يبحث عن التعاقد مع العبني 
جدد لترميم صفوف الفريق 
بعد موسمني كارثيني. وكان 

اغويرو )22 عاما( املتزوج 
من ابنة النجم االرجنتيني 
دييغو مارادونا، انضم الى 

اتلتيكو عام 2006 قادما من 
انديبندينتي.

»قطر فاوندايشن« على صدر برشلونة 
وشعار »يونيسيف« على ظهره

بيبيتو ورونالدو وروماريو ودونغا 
يبدأون جولة استعراضية حول العالم

كشف برشلونة بطل الدوري اإلسباني عن القميص اجلديد الذي 
سيعتمده الفريق الكاتالوني في املوسم املقبل 2011 - 2012.

وذكرت »اجلزيرة الرياضي����ة« أن القميص احتفظ بااللوان 
نفسها لكن مع بعض التعديالت الطفيفة في التصميم، حيث يظهر 
في وسط القميص اسم الراعي الرسمي للفريق باللون األصفر، 
مؤسس����ة قطر )قطر فاوندايشن( وهي املؤسسة القطرية التي 
وقعت عقد شراكة مع بطل اسبانيا ميتد حتى عام 2016، وبذلك 
يحل شعار مؤسسة قطر مكان شعار »يونيسيف« الذي انتقل إلى 
ظهر القميص، وستكون هذه املرة األولى التي يضع فيها برشلونة 
إعالنا على قميص فريقه مقابل مبلغ مالي ألنه ال يتقاضى مقابال 
من »يونيس����يف« منذ أن وضع شعارها على صدر العبيه عام 

2006، بل إنه يدفع لهذه املؤسسة مليوني يورو سنويا.

كشف أبطال سابقون لكأس العالم مع املنتخب البرازيلي مبدينة 
فرانكفورت األملانية عن فريق مكون من عدد من النجوم سيقوم 
بلعب مباريات استعراضية في جميع أنحاء العالم خالل األعوام 
اخلمسة املقبلة. وسيجوب الفريق 80 دولة حول العالم في خمس 
قارات. ويعتبر املنظمون أن اجلولة ستمثل خير تقدمي ملونديال 
2014 ودورة األلعاب األوملبية الصيفية )ريو دي جانيرو 2016( 
في البرازيل. وسيطلق على الفريق »برازيل ماسترز 94.02«، حيث 
س����يتكون فقط من العبني توجوا أبطاال للعالم خالل مونديالي 
1994 و2002، وم����ن بينهم بيبيتو ورونالدو وروماريو ودونغا 
وباولو سيرجيو. وسيكون مدرب الفريق هو كارلوس ألبرتو، 
قائد الفريق البرازيلي املتوج بطال ملونديال 1970. كما سيشارك مع 
الفريق جنم ومدرب املنتخب األملاني األسبق لوثر ماتيوس، الذي 
وجهت له الدعوة الرتداء قميص راقصي السامبا. وقال الالعب 
األملاني املعتزل )50 عاما( »البرازيل متلك كرة القدم األجنح في 
العالم. كرة القدم تعتبر عقيدة في البرازيل«. وقال دونغا مدرب 
الفريق البرازيلي الذي شارك في مونديال جنوب أفريقيا العام 
املاضي »الفكرة هي تقدمي الكرة اجلميلة«. ومن املنتظر أن تبدأ 

هذه اجلولة في وقت الحق من العام احلالي.

مدرب بورتو يقلل من أهمية 
أخبار انتقاله إلى تشلسي

الكشف عن مسار شعلة لندن 2012

ستيكيلنبورغ »مجنون« مبان يونايتد

قلل مدرب بورتو البرتغالي اندري فياس � بواس من اهمية 
االخبار التي تتحدث عن امكانية انتقاله لالشراف على تشلسي 
االجنليزي خلفا لاليطالي كارلو انشيلوتي. ويقدم بورتو موسما 
رائعا بقيادة فياس � بواس الذي استلم االشراف على الفريق قبل عام 
فقط، اذ جنح الفريق البرتغالي العريق في الفوز بلقب كأس السوبر 

احمللية والدوري احمللي اضافة الى 
تأهله لنهائي الكأس احمللية، حيث 
يواجه ڤيتوريا غيمارايش االحد 
املقبل ونهائي الدوري االوروبي. 
ويبدو في����اس � بواس في طريقه 
لتك����رار اجناز املدرب الفذ جوزيه 
مورينيو الذي قاد بورتو الى ثالثية 
الدوري والكأس احمللية ومسابقة 
كأس االحتاد االوروبي عام 2003، 
وفي ح����ال جنح الفري����ق االزرق 
واالبيض في تخطي عقبة مواطنه 
براغا سيصبح فياس � بواس اصغر 
مدرب يتوج بلقب اوروبي عن عمر 

32 عاما و213 يوما، والعمر القياسي السابق مسجل باسم خوسيه 
فيالونغا الذي قاد ريال مدريد االس����باني الى لقب كأس االندية 

االوروبية البطلة عام 1956 عن 36 عاما و185 يوما. 

اعترف حارس اياكس امستردام واملنتخب الهولندي لكرة 
القدم مارتن ستيكيلنبورغ انه سيكون »مجنونا« لو رفض عرضا 
لالنتقال الى مان يونايت����د االجنليزي خلفا ملواطنه املخضرم 
ادوين ڤان در س����ار، لكنه اش����ار الى ان الغرض الوحيد املقدم 
له هو متديد عقده مع فريقه احلالي. وس����يعتزل ڤان در سار 

)40 عاما( اللعب نهاية املوس����م 
احلال����ي، وهو ال����ذي انضم ملان 
يونايتد ع����ام 2005 واحرز معه 
لقب الدوري 4 مرات اعوام 2007 
و2008 و2009 و2011، ولقب دوري 
ابطال اوروبا عام 2008 عندما صد 
الركلة الترجيحية ملهاجم تشلسي 
الدولي الفرنس����ي السابق نيكوال 
انيلكا وكأس رابطة االندية احملترفة 
وكأس العالم لالندية مرة واحدة. 
وتعج خزائن احلارس الهولندي 
الذي خاض 128 مباراة مع منتخب 
بالده )رقم قياسي محلي( قبل ان 

يعتزل دوليا ثم يعود عن اعتزاله في تصفيات املونديال االخير 
ملباراتني فقط رافعا رصيده الى 130 مباراة بااللقاب، اذ توج مع 
اياكس بطال لل����دوري الهولندي اربع مرات والكأس الهولندية 
ثالث مرات ودوري ابطال اوروبا وكأس االحتاد االوروبي وكأس 
الس����وبر االوروبية وكأس القارية.وقد حتدثت بعض التقارير 
ان مان يونايتد مهتم بخدمات احلارس الذي خلف ڤان در سار 

في الدفاع عن مرمى املنتخب الهولندي.

مارتن ستيكيلنبورغ

اندري فياس � بواس

ينطلق مسار شعلة دورة األلعاب األوملبية املقبلة )أوملبياد 
لندن 2012( في الند اند في ويس���ت كورنوول يوم 19 مايو 
2012، لتغطي بريطانيا بأكملها قبل أن تبلغ ذروتها في إضاءة 
املرجل األوملبي خالل حفل افتت���اح دورة األلعاب األوملبية 
في 27 يوليو 2012، وأك���دت اللجنة املنظمة ألوملبياد لندن 
أن حوالي ثمانية آالف شخص سيحملون الشعلة األوملبية 
في مسار يجوب بريطانيا ملسافة 12800كيلومتر، مما ميسح 

لنحو 95% من سكان البالد مبتابعة جولة الشعلة.


