
 غياب باتو عن كوبا أميركا
اعلن طبيب نادي ميالن بطل الدوري االيطالي ماوريتسيو جيفي ان مهاجم فريقه الدولي البرازيلي الكسندر باتو 
تعرض إلصابة بخلع في كتفه االمين ستبعده عن املالعب نحو اكثر من شهر وبالتالي لن يكون بإمكانه املشاركة مع 
منتخب بالده في كأس اميركا اجلنوبية »كوبا اميركا« التي تستضيفها االرجنتني في يوليو املقبل.واوضح جيفي في 
تصريح لقناة »سكاي سبورت« االيطالية ان باتو الذي تعرض لالصابة اثر سقوطه على ارضية امللعب بطريقة سيئة 
في املباراة امام اودينيزي )0ـ0( في املرحلة االخيرة من الكالشيو »سيضطر الى وضع جبيرة على األقل ملدة نحو 
شهر«، مضيفا  أما «بالنسبة لكوبا أميركا، فهو لن يشارك، ألن هناك أيضا إعادة التأهيل وبالتالي فموسمه انتهى«.
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الرياضية
أوزيل:ريال أقوى من برشلونة.. وشاهني األفضل في الـ »بوندسليغا«

»الدون« رونالدو... »حذاء من ذهب« في قلب أوروبا

أودينيزي يحسم البطاقة الرابعة إلى »األبطال«.. وبورتو يكمل الثالثية

في نهائي مسابقة دوري ابطال 
املقبل  الس���بت  املقرر  اوروب���ا 
على ملعب وميبلي الشهير في 

العاصمة لندن.
واكد اوزيل )22 عاما( ارتياحه 
ملوسمه االول مع النادي امللكي، 
وقال »لم أندم ولو للحظة على 
قرار انضمامي الى ريال مدريد، 
انا مستمتع كثيرا بتواجدي ضمن 

هذا النادي«.
 من جهة اخرى، ذكرت مجلة 
»كيكرز« االملانية املتخصصة ان 
العب وسط بوروسيا دورمتوند 
بطل ال���دوري االملان���ي الدولي 
التركي نوري شاهني اختير افضل 
العب ملوسم 2010-2011 من قبل 
العبي البوندسليغا، ونال شاهني 
املنتقل املوسم املقبل الى صفوف 
ريال مدريد االسباني، 46.1% من 
االصوات في االستفتاء الذي قامت 
به املجلة، متقدما على زميله في 
بوروسيا دورمتوند ماريو غوتزيه 
)18.7%( والتشيلي ارتورو فيدال 
مهاجم باير ليفركوزن )%7.4(، 
ويخلف شاهني في هذا االختيار 
الذي شارك فيه 298 العبا املانيا 
الهولندي اريني روبن الذي نال 

7% وحل في املركز الرابع.
واختي���ر مدرب بوروس���يا 
دورمتوند يورغن كلوب افضل 
مدرب بعد حصوله على %40.4 
م���ن االصوات، ويأت���ي اختيار 
هذا االخير من دون مفاجأة بعد 
قيادته الفري���ق الى لقبه االول 
في ال���دوري االملاني منذ 2002، 
وتقدم كلوب على ميركو سلومكا 
مدرب هانوڤر 26(%( وتوماس 
توش���يل مدرب ماينس )%13(، 
واختير ح���ارس مرمى منتخب 
املانيا وفريق شالكه مانويل نوير 
افضل حارس مرمى بعد حصول 
على 70% من االصوات متقدما على 
روم���ان فيدنفيلر حارس مرمى 

بوروسيا دورمتوند )%11.5(.

بهدف للسويسري رولف فليتشر 
)55 خطأ في مرمى فريقه(، مقابل 
هدف للبلغاري فاليري بوجينوف 

.)33(

كأس البرتغال

 أس����دل بورتو الس����تار على 
موسمه االستثنائي بتتويجه بطال 
ملسابقة الكأس احمللية للمرة الثالثة 
على التوالي، وهو اجناز لم يحققه 
اي فريق اخر، وذلك بفوزه الكبير 
في املباراة النهائية على ڤيتوريا 
غيماراي����ش 6-2. ويدين بورتو 
بلقبه السادس عشر في املسابقة الى 
الكولومبي كريستيان رودريغيز 
الذي سجل ثالثية )3 و45 و73( 
واضاف سيلفس����تر فاريال )21( 
روالن����دو )35( والبرازيلي هالك 
)42( االه����داف الثالث����ة االخرى، 
الفارو  فيما سجل االوروغوياني 
بيريرا )20 خطأ في مرمى فريقه( 
والبرازيل����ي ادغ����ار )23( هدفي 
ڤيتوريا غيمارايش الذي فشل في 
احراز لقبه االول في املسابقة رغم 
خوضه النهائي للمرة اخلامس����ة 
في تاريخه. وجنح مدرب بورتو 
الش����اب اندري فياس-بواس في 
تكرار اجناز م����درب ريال مدريد 
االسباني حاليا جوزيه مورينيو 
الذي قاد بورتو عام 2003 الى الظفر 
بثالثية الدوري والكأس احملليني 

وكأس االحتاد االوروبي.

س���يكون اكثر ق���وة من غرميه 
التقليدي برش���لونة املوس���م 
املقبل، وقال اوزيل في تصريح 
ملجلة »كيكر« املتخصصة: »في 
برش���لونة، يلعب���ون معا منذ 
سنوات عدة، لكن املوسم املقبل 
سنكون )ريال مدريد( أكثر قوة 
منهم، انا متأكد باننا س���نحرز 
اكثر من لقب واحد«، وتابع »مع 
الالعبني اجلدد، سنكون اقوياء 
جدا« في اشارة على اخلصوص 
الى صديقه الكبير الدولي التركي 
نوري شاهني املتوج بطال الملانيا 

مع بوروسيا دورمتوند.
وتوقع اوزيل فوز مان يونايتد 
على الغرمي التقليدي برشلونة 

ام«، بتسجيله 34 هدفا.
الالعبني  وحتتس���ب اهداف 
الذي���ن يلعبون ف���ي البطوالت 
اخلمس الكبرى وهي اس���بانيا 
وايطالي���ا واملاني���ا واجنلت���را 
وفرنس���ا، مضاعفة اي ضرب 2 
وذلك للتمييز بني مستوى هذه 
البط���والت ونظيراتها في دول 
مثل تركيا )ضرب 1.5(، وال ميكن 
جمع اهداف الالعبني الذين بدأوا 
املوسم في ايطاليا مثال ثم اكملوه 

في اجنلترا.
من جانب اخر، اكد العب وسط 
التركي االصل  املاني���ا  منتخب 
مس���عود اوزيل في تصريحات 
للصحف االملانية ان ريال مدريد 

االجنليزي املمتاز، وهو س���جل 
أهدافه األربعني في 34 مباراة في 
ال���دوري، رافعا رصيده الى 66 
هدفا في 63 مباراة منذ انضمامه 

الى النادي امللكي.
وتش���ارك االيطالي انتونيو 
دي ناتالي )اودينيزي( واالملاني 
الثالث  املرك���ز  ماري���و غوميز 
برصيد 28 هدفا لكل منهما، وجاء 
خلفهما االوروغوياني ادينسون 
كافاني )نابولي االيطالي( ب� 26 
هدفا، يذكر ان ميسي احرز هذه 
اجلائزة التي متنحها منذ موسم 
1996-1997 جمعي���ة الصحافة 
الكروية األوروبية »يوروبيان 
سبورتس ماغازين« أو »اي اس 

وخرج فريق »السيدة العجوز« 
من املوسم خالي الوفاض متاما اذ 
لن يتمكن حتى من املشاركة في 
الدوري االوروبي النه يحتل املركز 
السابع، وانهى انتر ميالن املوسم 
بفوز معنوي هامشي بعدما تغلب 

على ضيفه كاتانيا 1-3.
وفي خمس مباريات هامشية 
اخرى، خسر باليرمو امام ضيفه 
كييڤو بهدف النتونيو نوسيرينو 
)13(، مقابل ثالثة اهداف لسيرجيو 
بيليس����ييه )41( والغيني كيفن 
كونستانت )66( ونيكو بولزيتي 
)79(، فيما مني بولونيا بهزمية 
ثقيلة امام ضيفه باري الهابط الى 
الدرجة الثانية باربعة اهداف نظيفة 
س����جل ثالثة منها فرانشيس����كو 
غراندولفو )27 و45 و53( واضاف 
النرويج����ي ايريك هوس����يكليب 
الرابع )78(، وتعادل الهابط االخر 
بريش����يا مع ضيف����ه فيورنتينا 
بهدفني للبرازيلي س����يتادن ادير 
)17(وبييترو اكاردي )86(، مقابل 
هدفني للبيروفي خوان فارغاس )1( 
واليسيو كيرشي )75(، فيما فاز 
جنوى على ضيفه تشيزينا بثالثة 
اهداف النتونيو فلورو فلوريس 
)5 و17( واالرجنتيني رودريغو 
باالسيو )45(، مقابل هدفني لاللباني 
ايريون بوغدان����ي )48 من ركلة 
جزاء( والتشيلي لويس خيمينز 
)86(، وتعادل كالياري مع بارما 

للقائد فرانشيس����كو توتي )29( 
واملونتينيغري ميركو فوسينيتش 
)69( وماركو بورييلو )86(، مقابل 

هدف لدانييلي مانيني )26(.
املقابل اسدل يوڤنتوس  وفي 
الستار على موسمه املخيب متاما 
بتعادله مع ضيفه نابولي الثالث 
بهدفني جلورجيو كييليني )46( 
واليس����اندرو ماتري )84( مقابل 
هدفني كريس����تيان ماجيو )22( 

وكريستيان لوكاريلي )69(.

باملش����اركة في الدوري االوروبي 
»يوروبا ليغ« املوسم بسبب فارق 
االهداف الذي يفصله عن اودينيزي 
)+16مقابل +22( وذلك الن الفريقني 
ف����ي املواجهتني  الفوز  تقاس����ما 
املباش����رتني بينهما هذا املوس����م 
)3-2 لالتسيو و2-1 الودينيزي(. 
واكد روما حصوله على البطاقة 
الثانية للدوري االوروبي بفوزه 
عل����ى ضيفه س����مبدوريا الهابط 
الى الدرجة الثانية بثالثة اهداف 

البرتغالي  النج���م  ع���وض 
كريستي���انو رون���الدو امللق���ب 
ب� »ال���دون« اكتفاء فريقه ريال 
مدريد االس���باني بلقب مسابقة 
ال���كأس احمللي���ة هذا املوس���م 
وخروج���ه خال���ي الوفاض من 
أبطال  الدوري ومسابقة دوري 
أوروبا بإح���رازه جائزة احلذاء 
الذهبي ألفضل هداف في البطوالت 

األوروبية احمللية.
الدوري  وأنه���ى رونال���دو 
االسباني برصيد 40 هدفا، لينفرد 
بالرقم القياس���ي لعدد األهداف 
املسجلة في موسم واحد في تاريخ 
»ال ليغا« والذي كان يتقاس���مه 
مع مهاج���م اتلتيك بلباو تيلمو 
زارا الذي حقق هذا االجناز عام 
1951، واملكسيكي هوغو سانشيز 
الذي حققه مع ريال مدريد عام 

.1990
وتقدم رونالدو الذي س���جل 
هدفني في املرحلة اخلتامية امام 
امليريا)8-1(، بفارق تسعة أهداف 
على مهاجم برشلونة األرجنتيني 
ليونيل ميس���ي الذي فشل في 
الش���باك في  الى  إيجاد طريقه 

املراحل األربع األخيرة.
وأهدى رونالدو جائزة احلذاء 
الفريق  ف���ي  الذهب���ي لزمالئه 
ومشجعي النادي امللكي، مضيفا 
»نحن سعداء جدا إلنهاء املوسم ب� 
102 هدف )أكثر بسبعة أهداف من 
برشلونة(، اراد )املدرب( جوزيه 
مورينيو ان ننهي املوسم بقوة 
لكي نتمكن من بدء املوسم املقبل 
على املسار الصحيح، وقد حققنا 
هذا األمر«، وتابع »سيكون من 
الصعب تكرار هذا األمر لكن ال 
شيء مستحيل وسأواصل عملي 

بجهد كبير من اجل تكراره«.
وتفوق رونالدو هذا املوسم 
على ما حقق���ه مع مان يونايتد 
خالل موسم 2007-2008 عندما 
سجل حينها 31 هدفا في الدوري 

حسم اودينيزي املركز الرابع 
ال����دور التمهيدي من  املؤهل الى 
مسابقة دوري ابطال اوروبا املوسم 
املقبل على حس����اب التسيو رغم 
تعادل االول مع ضيفه ميالن البطل 
0-0 وفوز الثان����ي على مضيفه 
ليتشي 4-2 في املرحلة والثالثني 
االخيرة من الدوري االيطالي لكرة 

القدم.
وكان اوديني����زي بحاجة الى 
نقطة واحدة ليضمن عودته الى 
دوري االبط����ال بعد 6 اعوام على 
مش����اركته االولى، فحقق مبتغاه 
وكان بامكان����ه ان يخ����رج حتى 
ل����و جنح هدافه  الثالث  بالنقاط 
انتونيو دي ناتال����ي في ترجمة 
الت����ي حصل عليها  ركلة اجلزاء 
فريقه في الدقيقة 73 من مباراته 
مع ميالن، ورفع اودينيزي رصيده 
الى 66 نقط����ة وهو نفس رصيد 
التسيو الذي قام باملطلوب منه امام 
مضيفه ليتشي بالفوز عليه باربعة 
اهداف لتومازو روكي )5( وماورو 
زاراتي )35 و53 من ركلة جزاء( 
وجوسيبي فيفيس )61 خطأ في 
مرمى فريقه(، مقابل هدفني ملانويل 
كوبوال )31( واالرجنتيني اينايسيو 
بياتي )52( في مباراة لعب خاللها 
اخلاسر بعشرة العبني بعد طرد 
ماسيميليانو بيناسي )52(، اال ان 
ذلك لم يكن كافيا للحصول على 
بطاقة دوري االبطال وس����يكتفي 

)أ.ف.پ( جنم ريال مدريد رونالدو األفضل بأوروبا تهديفا  

فرحة العبي بورتو بكأس البرتغال  )أ.ف.پ(

 فنربغشة »باشا« االتراككونتي خلالفة دل نييري
أسدل الستار على بطولة الدوري التركي في 

موسمها الثالث واخلمسني، وتوج فنربغشة بلقبها 
وبات »باشا« االتراك وفاز بالبطولة بفارق األهداف 

فقط عن طرابزون سبور، حيث حصد كل من 
الفريقني 82 نقطة، ورجحت األهداف كفة فنربغشة، 

الذي فاز في آخر مباريات البطولة على سيواس 
سبور بأربعة أهداف مقابل ثالثة.

وفى مباراته التي أقيمت في التوقيت نفسه فاز 
طرابزون سبور بأربعة أهداف نظيفة على مضيفه 

كارادمير كارابوك سبور لكن الفوز لم يغير من 
الواقع ليحتل طرابزون مركز الوصيف، وحل 

بورصة سبور في املركز الثالث برصيد 64 نقطة، 
وغازي عنتب سبور في املركز الرابع برصيد 60 

نقطة.

اعترف االداري املنتدب لنادي يوڤنتوس سابع 
الدوري االيطالي بيبي ماروتا ان انطونيو كونتي 

سيكون مدربا لنادي »السيدة العجوز« خلفا 
للويجي دل نيري الذي متت اقالته بسبب النتائج 

املخيبة مشيرا الى ان االعالن عن ذلك رسميا سيتم 
في االيام القليلة املقبلة.

وقال ماروتا عقب املباراة االخيرة امام نابولي والتي 
انتهت بالتعادل وانهاء السيدة العجوز للموسم في 

املركز السابع بدون بطاقة مسابقة الدوري االوروبي 
»يوروبا ليغ«: »كونتي؟ سنعلن تعيينه رسميا على 

االرجح في االيام القليلة املقبلة«.
من جهته، قال القائد اليساندرو دل بييرو »عندما 
سيتم تعيني كونتي رسميا سأرسل له رسالة عبر 

الهاتف القول له عودة موفقة«

نزاع عشائري عراقي
بسبب برشلونة وريال مدريد 

تشلسي ألنشيلوتي: »باي باي«

فيورنتينا يريد فيتسل

رونالدينيو يتألق مع فالمنغو

تسببت مباراة بني برش����لونة وريال مدريد االسبانيني في 
خالف بني عش����يرتني جنوب العراق اس����تمر من����ذ الثالث من 
اجلاري قبل أن ينتهي بدفع حوالي 1680 دوالرا. ووقع اخلالف 
بني مشجع ريال مدريد حيدر سمير )25 عاما( وهو جندي في 
اجليش ومشجع برشلونة حسن عطار )23 عاما( وهو موظف 
حكومي، في مدينة الناصري����ة )305 كلم جنوب بغداد( خالل 
مباراة الدور نصف النهائ����ي لبطولة األندية االوروبية. وقال 
شقيق حيدر سمير الذي دفع املبلغ املذكور وينتمي الى عشيرة 
أبو حمدان، انه »أثناء متابعة املباراة في إحدى مقاهي املدينة، 
وقع خالف حول صحة هدف سجله فريق ريال مدريد ورفض 
احلكم احتس����ابه«. وأوضح لوكالة فرانس برس ان »اخلالف 
ل����م ينته بروح رياضية، بل تطور الى تبادل للكمات والضرب 
والشتم، قبل ان يتحول الى جلسة عشائرية حضرها عدد من 

أبناء العشيرتني اللتني ينتمي إليهما طرفا النزاع«.

أقال نادي تشلسي االجنليزي مدربه االيطالي كارلو انشيلوتي 
� حس����ب ما اعلن � بعد خس����ارة الفريق اللندني امام ايڤرتون 
0-1 في املرحلة اخلتامية م����ن الدوري احمللي. وجاء في بيان 
الفريق اللندني: »بإمكان النادي تأكيد رحيل كارلو انشيلوتي. 
مالك وادارة النادي يش����كران كارلو على مساهمته واالجنازات 
التي حققها منذ تسلمه منصبه في يوليو 2009 والتي تتضمن 
الفوز بالثنائية للمرة االولى في تاريخ النادي«. وتابع البيان 
»لكن املوس����م احلالي لم يكن على قدر التوقعات ويرى النادي 
ان الوق����ت حان من اجل اجراء التغيير املناس����ب قبل انطالق 

التحضيرات للموسم املقبل«.
وتأتي اقالة انش����يلوتي بعد خروج تشلس����ي من املوسم 

احلالي خالي الوفاض.

ذكرت صحيفة »إل كورييري ديللو سبورت« اإليطالية أن 
الالعب أكس����يل فيتسل قد يكون في طريقه لالنتقال من ناديه 
احلائز على لقب كأس بلجيكا لهذا املوسم ستاندر لياج بعدما أبدى 
فيورنتينا اإليطالي رغبته في ضم الالعب، ويسعى فيورنتينا 
لتدعيم خطوطه ببعض الالعبني اجلدد بعدما قدم موسما مخيبا 

لآلمال أنهاه في املركز التاسع بترتيب الدوري اإليطالي.

تألق رونالدينيو أفضل العب في العالم سابقا ليقود فالمنغو 
للفوز 4-0 على ضيفه افاي في اجلولة االفتتاحية للدوري البرازيلي 
لكرة القدم. وخس����ر فلومينينسي حامل اللقب 2-0 على أرضه 
امام ساو باولو بينما تغلب سانتوس 2-1 على مضيفه غرمييو 
بفضل اداء جيد من املهاجم ليدس����ون. وخيب رونالدينيو امال 
جماهير فالمنغو منذ انضمامه للفريق قادما من ميالن االيطالي 
لكنه أحرز هدفا رائعا وساهم في صنع هدف بعدما تبادل الكرة 
مع دييغو موريس����يو داخل منطقة اجل����زاء. وقال رونالدينيو 
للصحافيني »هذا أفضل ما ميكن ان يحدث، العودة بتسجيل هدف 
واملساهمة في هدف اخر بعد وقت طويل امر رائع ساحاول البحث 

عن النصر الذي مازال يغيب عن سيرتي الذاتية«.

 برشلونة لضم أنخل من خيخون

 »Predator«أديداس« تطلق حذاء«

ذكرت تقارير إعالمية في إسبانيا أن بطل الدوري االسباني 
برشلونة يستعد لضم الظهير األيسر الصاعد خوسيه أنخل من 
نادي سبورتينغ خيخون. وأفادت التقارير بأن برشلونة سيدفع 
نحو أربعة ماليني ي����ورو )5.66 ماليني دوالر( للحصول على 
خدمات الالعب الواعد )21 عاما( إلى جانب إعارة أحد مدافعيه 

الصاعدين مثل مارك مونييسا أو مارك بارترا إلى خيخون.

 ®adipower Predator نظمت شركة أديداس حدث إطالق حذاء
الث����وري بحضور نخبة من أفضل العبي كرة القدم في العالم، 
ومت ابتكار حذاء كرة القدم هذا ليكون مثاليا في تلبية احتياجات 
رياض����ة كرة القدم العصرية، وقام نخبة من الالعبني العامليني 
من بينهم كاكا )ريال مدري����د(، وناني )مان يونايتد(، وروبن 
فان بيرسي )أرسنال(، وجاك رودويل )إيڤرتون(، وجون جو 
شلفي )ليڤربول(، وفرناندو لورينتي )أتلتيك بلباو(، وريكاردو 
مونتوليفو )فيورنتينا( باملشاركة في حدث إطالق احلذاء اجلديد 
في قلب املدينة ش����رق لندن وذلك بحضور حش����د من محبي 
وعش����اق كرة القدم والصحافة العاملية. وقام هؤالء الالعبون 
باختبار احلذاء واإلسهام بشكل كبير في تطويره، قبل أن يتم 

اإلعالن عنه ألول مرة في منتصف الشهر اجلاري.

كاكا يستعرض باحلذاء اجلديد ألديداس


