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وأخيرًا.. نوير إلى بايرن ميونيخالرياضية
وقع فريقا شالكه االملاني ومواطنه بايرن ميونيخ عقد انتقال 
حارس مرمى االول الدولي مانويل نوير الى صفوف الثاني اعتبارا 
من االول من يوليو املقبل. واوضح بايرن ميونيخ في بيان له ان نوير 
)25 عاما( سيوقع عقدا ملدة 5 اعوام حتى 30 يونيو 2016. من جهته، قال املدير 
الرياضي لنادي شالكه هورست هيلدت »وافقنا على عرض بايرن ميونيخ ألنه افضل حل 
بالنسبة الى شالكه. لقد لبينا رغبة مانويل في تغيير الفريق اعتبارا من هذا الصيف«.

السويد بال إبرا تواجه مولداڤيا.. وبلجيكا على موعد مع اإلثارة أمام تركيا

أملانيا وإيطاليا وفرنسا »عينها« على الصدارة في تصفيات »يورو 2012«

االسود في مراكز تدريب الناشئني 
في فرنسا التي أحدثت عاصفة 

قوية في االسابيع املاضية.
وقال ب����ان »لم نلعب جيدا 
)امام بياروسيا(. دافعوا جيدا 
وسجلوا هدفا في مرمانا. يجب 

ان ندافع جيدا«.
وعاد مدافع برشلونة االسباني 
اريك ابيدال الى تشكيلة فرنسا 
بع����د ان خضع ف����ي 17 مارس 
املاض����ي لعملي����ة جراحية من 
اجل اس����تئصال ورم في كبده، 
وهو عاد الى فريقه برش����لونة 

االسباني مؤخرا.
واس����تدعى بان والول مرة 
العب وس����ط سوش����و مارفان 
مارتان، فيما استبعد صانع العاب 
ليون يوان غوركوف ومدافعي 
مي����ان االيطالي اجلديد فيليب 
مكس����يس وارسنال االجنليزي 
ل����وران كوس����ييلني وغاي����ل 

كليشي.
وشهدت التشكيلة التي ضمت 
26 العبا عودة ماتيو فالبوينا 
)مرسيليا( وش���ارل نزوغبيا 
)ويغ���ان االجنليزي( ويونس 

قابول )توتنهام االجنليزي(.
وفي املجموعة ذاتها، تلعب 
رومانيا مع البوسنة والهرسك 

في بوخارست.
وتأمل السويد )9 نقاط( ان 
تقلص الفارق م����ع هولندا )18 
نقطة( في املجموعة اخلامسة، 
عندما حتل عل����ى مولداڤيا في 
شيس����يناو، علما انه����ا لعبت 
مبارات����ني أق����ل م����ن الفري����ق 

البرتقالي.
اري����ك  امل����درب  وس����يفتقد 
الفريق  ال����ى جن����م  هامري����ن 
زالت����ان ابرهيموڤيت����ش الذي 
يعاني من اصابة في كاحله، ما 
يعني ان يوه����ان املاندر وأوال 
تويفونن سيقودان خط الهجوم 

االسكندنافي.

على صدارة اليونان )11 نقطة( 
بطل����ة 2004، عندما تس����تقبل 

جورجيا في سبليت.
وفي املجموعة التاسعة، تلعب 
ليشتنشتاين االخيرة مع ليتوانيا 

قبل االخيرة في فادوز.

الفايني، لكن تش���كيلة املدرب 
ج���ورج ليكنز ستش���هد عودة 
مدافع ارسنال اإلجنليزي توماس 

فيرمايلن منذ وقت طويل.
وفي املجموعة االولى ايضا، 
تلعب كازاخستان )دون نقاط( مع 
اذربيجان )3 نقاط( في أستانة.

إيطاليا على طريق التأهل

ايطاليا ف���ي وضع  وتب���دو 
سهل للتأهل الى النهائيات، وهي 
ستواجه استونيا في مودينا ضمن 
املجموعة الثالثة التي تتصدرها 
)13 نقط���ة( بف���ارق 5 نقاط عن 
سلوڤينيا التي لعبت مباراة أكثر، 
في حني حتتل اس���تونيا املركز 

الرابع بسبع نقاط.
وفي حال ف���وز ايطاليا على 
الى 6  استونيا، ستكون بحاجة 
نقاط من اصل 12 ممكنة من اجل 

بلوغ النهائيات.
ول���م تخس���ر ايطالي���ا امام 
استونيا، لكن املنتخب البلطيقي 
ارعب بطل العال���م 2006 عندما 
تقدم عليه في تالني في سبتمبر 
املاض���ي، قبل تفوق »س���كوادرا 

أتزورا« 2 - 1.
ولن يتمكن مهاجم مانشستر 
سيتي االجنليزي ماريو بالوتيلي 
)20 عاما( من املشاركة مع ايطاليا 

بسبب اصابة في ركبته.

 فرنسا للثأر من بيالروسيا

وفي املجموعة الرابعة، تبحث 
فرنسا عن الثأر من بياروسيا 
عندما حتل عليها في مينس����ك، 
وهي في ص����دارة املجموعة مع 
12 نقطة من 5 مباريات، بفارق 

4 نقاط عن خصمتها.
وستكون هذه املباراة االولى 
ملدرب »الديوك« لوران بان بعد 
فضيح���ة التميي���ز العنصري 
والكوتا الشهيرة حول الاعبني 
من اصول عربي���ة ومن اللون 

وفي املجموعة ذاتها، يلعب 
س����ان مارين����و )دون نقاط( 
م����ع فنلن����دا )3 نق����اط( في 

سيرافال.
وفي املجموعة السادسة، تأمل 
كرواتيا )10 نقاط( االنقضاض 

تبح���ث املانيا ع���ن حتقيق 
التوالي  الس���ادس على  فوزها 
عندما حتل ضيفا على النمس���ا 
اليوم، ضمن منافسات املجموعة 
االولى في تصفيات كأس أوروبا 
لكرة القدم املقررة عام 2012 في 

پولندا واوكرانيا.
وتتص���در املاني���ا ترتي���ب 
املجموعة بخمسة انتصارات من 
خمس مباريات متتالية بفارق 
خمس نقاط عن بلجيكا الثانية 
التي لعبت مب���اراة أكثر، وهي 
استعدت بشكل جيد لهذه املباراة 
بفوزها على االوروغواي 2 - 1 
بهدفني ملاري���و غوميز واندري 

شورلي.
وسيغيب املهاجم املخضرم 
ميروساف كلوزه عن مباراتي 
املانيا ضد النمس���ا وأذربيجان 
ضمن التصفيات بسبب االصابة، 
بحسب ما أعلن االحتاد االملاني 

للعبة. 
ويعاني كلوزه )33 عاما( من 
كدمة في أضلعه تعرض لها في 

مباراة االوروغواي الودية.
وتبدو مشكلة الاعب االساسي 
محلولة مع هداف الدوري االملاني 
ماريو غوميز الذي سجل الهدف 
االول في مرم���ى االوروغواي. 
ويحوم الشك ايضا حول مشاركة 
الوسط س���امي خضيرة  العب 

بسبب آالم في عضات فخذه.
وكان لوف كشف ان كلوزه، 
ثان���ي افضل ه���داف في تاريخ 
»ناش���يونال مانش���افت« ب� 61 
هدفا، اليزال املهاجم االساسي في 
تشكيلته على رغم كونه احتياطيا 
مع فريقه بايرن ميونيخ لهداف 
الفريق الباڤاري ماريو غوميز. 
وقال لوف لصحيفة »فرانكفورتر 
ألغيماين تس���ايتونغ«: »اليزال 
مي���رو )كلوزه( أفض���ل بقليل 
من غوميز نظ���را لقدرته على 
تغيي���ر االدوار واملراك���ز خال 

املباريات«.
وسيغيب مجدا عن تشكيلة 
املانيا القائد السابق ميكايل باالك 
املبعد وسفن بندر العب بوروسيا 
دورمتوند بسبب االصابة، لكن 
لوف استدعى جنوم البوندسليغا 
في املوس���م املنصرم مع حامل 
اللقب بوروسيا دورمتوند ماتس 
هوملز ومارسيل شملتسر وماريو 

غوتزي.
ويغيب ايضا العب الوسط 
الذي  باستيان شڤاينش���تايغر 
سيخلد الى الراحة، وكريستيان 
تراش املصاب بالتواء في كاحله 
االيس���ر، كما يحوم الشك حول 
مشاركة العب وسط ريال مدريد 
االسباني سامي خضيرة املصاب 

في فخذه.
من جهتها، حتتل النمسا املركز 
الرابع في املجموعة )7 نقاط(، 
وهي تأمل عندما تستقبل جارتها 
في ڤيينا، تعويض خس���ارتيها 

امام بلجيكا وتركيا.
امل���درب ديتمار  واس���تبعد 
كونس���تانتيني مهاج���م ڤيردر 
برمي���ن كارك���و أرناوتوڤيتش 
اربعة  املشاغب، وقرر استدعاء 
العبني الول مرة وخمسة محترفني 

في املانيا.
وفي مباراة قوية في املجموعة 
ذاته���ا وفي ص���راع على املركز 
الثان���ي، تس���تضيف بلجي���كا 
الثانية تركيا الثالثة )9 نقاط( 

في بروكسل.
ويغيب العب ري���ال مدريد 
اجلديد نوري شاهني عن تركيا 
الصابته في ركبته، لكن املدرب 
الهولندي غوس هيدينك يعتمد 
على العب وس���ط ريال اجلديد 
التينت���وب، واردا  ايضا حميد 

توران واميري بيلوزوغلو.
وفي الطرف البلجيكي، يغيب 
الثنائي موسى دمبيلي ومروان 

جنم فرنسا فرانك ريبيري وجيرمي مينيز خال التدريب  )أ.ف.پ(

جنم الـ »NBA« شاكيل أونيل قال »وداعًا للسلة«
متوسط تسجيله للنقاط 23.4 
نقطة في املباراة الواحدة خال 

موسمه األول.
وبعد خروجه من اورالندو 
ال����ى لوس  انتق����ل  ماجي����ك 
اجنيليس ليكرز وفاز بثاث 
بطوالت متتالية كما فاز ببطولة 
الدوري األميركي للمحترفني 
في عام 2006 مع فريق ميامي 

هيت.
ويرتبط أونيل حاليا بعقد 
مع فريق بوس����طن سلتيكس 
حتى نهاية املوسم املقبل إال ان 
اإلصابات أجبرته على التفكير 
في االعتزال قبل نهاية العقد.

أعل����ن عماق كرة الس����لة 
األميركية شاكيل اونيل اعتزاله 
اللعب بعد 19 عاما أمضاها في 
الدوري األميركي للمحترفني.

وابل����غ اوني����ل )39 عاما( 
مشجعيه في جميع انحاء العالم 
خبر اعتزاله عبر موقع التواصل 
االجتماعي )تويتر( كما تضمن 
املوقع شريطا مسجا شكر فيه 

مشجعيه.
وب����دا اونيل مس����يرته في 
الس����لة األميركي  دوري كرة 
للمحترفني عام 1992 في صفوف 
فريق اورالن����دو ماجيك الذي 
أونيل في زي ميامي هيتبرز فيه بش����كل كبير اذ كان  )أ.ف.پ( شاكيل اونيل ايام »العز« مع ليكرز  

ميسي يحرز جائزة دي ستيفانو

نسور نيجيريا حتلق فوق األرجنتني

اصرخ في كامب نو وخذ بطاقة 
بنصف الثمن!

»سفينة نوح« إلى أوملبياد لندن

أحرز االرجنتيني ليونيل ميسي افضل العب في العالم 
في العامني االخيرين جائزة دي ستيفانو املخصصة الفضل 
العب في الدوري االسباني لكرة القدم بحسبما ذكرت صحيفة 

»ماركا« االسبانية.
وتقدم ميسي، الذي قاد برشلونة االسباني الى لقب دوري 
ابطال اوروبا وبطولة اس���بانيا، عل���ى مهاجم ريال مدريد 
البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله في الفريق الكاتالوني 

شاڤي هرنانديز، في منصة مماثلة ملوسم 2009 - 2010.
وكان مهاجم ريال راوول غونزاليس احرز النسخة االولى 
من اجلائزة في موسم 2007 - 2008، قبل ان يسيطر عليها 

ميسي.

حققت نيجيريا فوزا ساحقا على ضيفتها االرجنتني من دون 
جنومه����ا 4 - 1 في ابوجا في مباراة دولية ودية في كرة القدم 
في اطار اس����تعدادات االولى لتصفيات كأس امم افريقيا 2012، 
والثانية لكوبا اميركا التي تستضيفها من االول الى 24 يوليو 
املقبل. وسجل ايكيتشوكوو اوتشي )10 و40( وڤيكتور اوبينا 
)27( واميانويل اميينيكي )53( اهداف نيجيريا، وماورو بوسيلي 
)90 من ركلة جزاء( هدف االرجنتني. وخاضت االرجنتني املباراة 
في غياب ابرز جنومها في مقدمتهم جنم برش����لونة االسباني 
ليونيل ميسي وزميله في الفريق الكاتالوني خافيير ماسيكيرانو 

ومهاجم مانشستر سيتي االجنليزي كارلوس تيڤيز.

يسعى برش���لونة بطل الدوري االسباني ودوري أبطال 
أوروبا إلى خلق نوع من املرح بني عشاقه، حيث تعهد مبنح 
تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر مباريات الفريق في 
الدوري االسباني املوسم املقبل على ملعب كامب نو، لكل من 

يستطيع الصياح والتشجيع طوال ال� 90 دقيقة.
وذكرت صحيفة »ماركا« أن مجلس إدارة برشلونة وافق 
عل���ى إقامة مدرج خاص خلف أحد املرميني داخل كامب نو، 
ويكون املشجعون اجلالسون في هذا املدرج مطالبني بتشجيع 
األرجنتيني ليونيل ميس���ي ورفاقه دون كلل أو ملل طوال 

90 دقيقة.
ولن تتم مطالبة اجلماهير بدفع أي اشتراكات نظير اجللوس 
في هذا املدرج، لكن إذا ربحوا املس���ابقة فإنهم سيحصلون 
على تخفيض على جمي���ع مباريات الفريق على ملعبه في 

الدوري االسباني.

يحاول أحد الهولنديني إقناع السلطات في لندن للحضور 
بسفينته التي بناها على غرار »سفينة نوح«، وذلك لعرض 
القص���ة على األطف���ال خال دورة األلع���اب األوملبية لندن 

.2012
وتكلفت السفينة نحو مليون جنيه استرليني دفعها بالكامل 
الهولندي يوهان هويبيرز بعد أن حلم منذ نحو 20 س���نة 
باختفاء هولندا املعروفة أيضا ب� »األراضي املنخفضة« بعد 
فيضان يغطيها بالكامل، ويبلغ حجم السفينة 450 قدما طوال 
و75 قدما عرضا وسيتم وضع زوجني من احليوانات املعروفة 

وعدد من القفاص الكبيرة تضم الطيور املعروفة.
وتتسع السفينة لنحو 1500 راكب ومت بناؤها من خشب 

الصنوبر حسب هويبيرز.
وكتب هويبيرز إلى عمدة لندن بوريس جونسون طالبا 
منه اإلذن بإحضار الس���فينة إلى لندن خال دورة األلعاب 

األوملبية لترسو في نهر التيميز في العاصمة لندن.

متفرقات عاملية
٭ تأهل���ت الصينية نا لي املصنفة سادس���ة الى الدور 
نصف النهائي من بطولة روالن غاروس الفرنسية، ثاني 
البطوالت االربع الكبرى للتنس، اثر فوزها على الروسية 

ماريا شارابوڤا السابعة 6-4 و7-5 امس.
٭ أعلن ڤالنسيا االسباني عن جتديد عقد العب خط وسطه 

ديڤيد البيلدا ملدة عام واحد.
وسيبقى البيلدا )33 عاما( مع ڤالنسيا حتى 30 يونيو 2012، 

بعد أن انضم إلى الفريق في عام 1996.
٭ اقترب نادي ريال مدريد االسباني من التعاقد مع النجم 
البرتغالي الدولي فابيو كونتراو من صفوف بنفيكا مقابل 
نحو 22 مليون يورو. وأوضحت صحيفة »ماركا« أن ريال 
مدريد يتفاوض مع بنفيكا منذ عدة أيام لوضع اللمس���ة 
األخيرة على صفقة االنتقال، ويبدو أنهما توصا التفاق 

يبشر بقرب امتام الصفقة.
٭ أكد املهاجم البرازيلي الدولي روبينيو جنم ميالن 

اإليطالي أن املنتخبني األرجنتيني والبرازيلي هما أقوى 
املرشحني للفوز بلقب بطولة كأس أمم أميركا اجلنوبية 
)كوبا أميركا( التي تستضيفها األرجنتني الشهر املقبل.

٭ أعلن التشيكي ماريك يانكولوڤسكي اعتزاله كرة القدم 
بعد الفوز بلقب ال���دوري اإليطالي لكرة القدم مع فريق 
ميان. وجاء إعان يانكولوڤسكي )34 عاما( اعتزاله، عقب 
مشاركته في 158 مباراة مع ميان منذ انضمامه للفريق 
قادم���ا من أودينيزي ف���ي 2005، وجنح في قيادة ميان 

للتتويج بلقب دوري ابطال أوروبا في 2007.
٭ اعلن استون ڤيال تاسع الدوري االجنليزي ان مدربه 

الفرنسي جيرار هوييه سيترك الفريق بأثر فوري بسبب 
مشاكل صحية. وكانت صحيفة »برمنغهام مايل« اوضحت 

ان »هوييه وڤيال قررا قسرا ان يترك املدرب الفرنسي 
البالغ من العمر 63 عاما منصبه بأثر فوري بسبب املشاكل 

الصحية التي عانى منها مؤخرا«.
٭ أعلن باليرمو االيطالي عن تعاقده مع ستيڤانو بيولي 
املدرب الس���ابق لكييڤو ڤيرونا، ليش���رف على الفريق 
الصقلي ال���ذي تأهل الى الدوري االوروب���ي لكرة القدم 

املوسم املقبل.
٭ ذكرت مجلة »بيلد« االملانية ان مانشستر سيتي ثالث 

الدوري االجنليزي لكرة القدم بطلب 20 مليون يورو 
للتخلي عن مدافعه الدولي االملاني جيروم بواتنغ لبايرن 

ميونيخ االملاني الذي يرغب في التعاقد معه.

بوفون : التأهل ممكن
وبرانديللي يستبعد دي روسي

قال حارس مرمى ايطاليا جانلويجي بوفون »إنها مفاجأة لطيفة 
بالتأكيد أن نكون في هذا الوضع. كنت أعتقد أنه من املستحيل 

أن نبدأ بشكل جيد مباشرة وحتقيق االنتصارات بهذا الشكل بعد 
سقوطنا املدوي في نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا«.

وأضاف »لدينا إمكانية التأهل بشكل جيد إلى النهائيات القادمة. لكن 
يتعني علينا أن نرى ذلك أمرا مضمونا. لدينا اآلن هذه املباراة أمام 

استونيا ويتعني علينا توخي احلذر«.
من جهته، قال املدرب تشيزاري برانديللي »الباب مفتوح بالطبع 

أمام دي روسي ولكن ميثاقنا األخالقي واضح. ال أحب الالعب الذي 
يبصق أو يعتدي على املنافس«.

كلوزه أوفر حظًاّ 
من غوميز.. 
وباالك يغيب

غياب بالوتيللي
 عن تشكيلة 

»اآلزوري«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املجموعة األولى

اجلزيرة الرياضة +9:355النمسا � املانيا
اجلزيرة الرياضة +44كازاخستان � أذربيجان

اجلزيرة الرياضة +9:456بلجيكا � تركيا
املجموعة الثالثة

اجلزيرة الرياضة +8:302جزر فارو � سلوڤينيا
اجلزيرة الرياضة +9:451إيطاليا � إستونيا

املجموعة الرابعة
رومانيا � البوسنة 

والهرسك
9

اجلزيرة الرياضة +9:504بياروسيا � فرنسا
املجموعة اخلامسة

9:30سان مارينو � فنلندا
اجلزيرة الرياضة +9:308مولداڤيا � السويد

املجموعة السادسة
9كرواتيا � جورجيا
املجموعة التاسعة

8:30ليشتنشتاين � ليتوانيا


