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البريطانيون ملوا من أعذار كابيللوالرياضية
ال يحتاج االمر الى الكثير من الدقة واملتابعة ملعرفة ان البريطانيني ندموا بالفعل للجوئهم الى 
املدرب االيطالي فابيو كابيللو لتولي تدريب املنتخب االجنليزي وخيبة خروجهم من املونديال 
التي عاودتهم مجددا بعد التعادل مع سويسرا على ارض بريطانية في تصفيات »يورو 2012«، 
علما ان البريطانيني كانوا يعلقون آماال كبيرة على الفوز. وهاجمت الصحف البريطانية املدرب 
االيطالي وقالت ان كابيللو جلأ الى ذريعة معتادة لتبرير النتائج املخيبة وهي االجهاد.

اليونان تعزز فرصتها وتتصدر املجموعة السادسة في تصفيات »يورو 2012«

البرازيل تفشل في »رد االعتبار« بعد التعادل السلبي مع هولندا

البرتغال تشعل املنافسة بفوز صعب على النرويج

إسبانيا تثأر من أميركا برباعية نظيفة

خمس نقاط ولكنه ظل في املركز 
الرابع بفارق األهداف خلف نظيره 
السويسري. وانتهى الشوط األول 
من املباراة بالتعادل الس����لبي ثم 
تقدم منتخب مونتينغرو بهدف 
أحرزه رادومي����ر دالوڤيتش في 
الدقيقة 53، وتعادل إيفيلني بوبوڤ 
للمنتخب البلغ����اري في الدقيقة 
66. ويتصدر املنتخب اإلجنليزي 
الس����ابعة بالتصفيات  املجموعة 
برصيد 11 نقطة بفارق األهداف فقط 
أمام منتخب مونتينغرو )اجلبل 
األسود(. وتغلب املنتخب االيرلندي 
على مضيفه املقدوني 2 - 0 ليقتسم 
الروس����ي.  املنتخب  الصدارة مع 
وحافظ املنتخب السلوڤاكي على 
فرصته في التأهل للنهائيات بفوزه 
الصعب على ضيفه منتخب أندورا 
1 - 0، وسجل ميروسالف كاران 
جنم خط وسط ماينز األملاني الهدف 
الوحيد للمباراة في الدقيقة 63 بعد 
انتهاء الش����وط األول من املباراة 

بالتعادل السلبي.
من جانبه، أع����رب البرتغالي 
كريستيانو رونالدو عن سعادته 
بالفوز عل����ى النرويج للحصول 
على اجازة هادئة، واكد انه سعيد 
مبس����تواه على الصعيد الفردي، 
ولكن����ه كان يرغب ف����ي مزيد من 
البطوالت مع ناديه ريال مدريد هذا 
املوسم.وأعرب رونالدو )26 عاما( 
عن س����عادته بإحراز 40 هدفا في 
الدوري اإلسباني مع الريال، و54 
هدفا في مجمل مباريات وبطوالت 

املوسم.

)21(. وكرر املنتخب الهولندي 
السيناريو ولعب ڤان بيرسي كرة 
خلفية الى افالي خارج املنطقة 
فاطلقها قوية جنح جوليو سيزار 
في حتويلها الى ركنية حارما 
اخلصوم من فرصة هدف ايضا 
)29(. واطلق راميريش قذيفة 
قوية بعيدة املدى علت اخلشبات 
)35(، ونفذ كيفن ش����ترومتان 
ركلة حرة تابعها ڤان بيرس����ي 
برأسه انحرفت قليال عن القائم 
االمين )40(، وابعد الفيش برأسه 
الى ركنية تسديدة ديرك كاوت 
)42(.واستهل املنتخب البرازيلي 
الشوط الثاني كما االول بقوة 
وهدر نيمار فرصتني متتاليتني 
االولى بعد انفراد وتسديدة قريبة، 
لكن احلارس تيم كرول استطاع 
رد كرته بيديه )46(، ثم ثانية 
كان لها االخير باملرصاد )51(، 
وضاعت كرة اخرى لراميريش 
)55(. واستمر الضغط البرازيلي 
وتعددت الركنيات دون استغالل 
وسط يقظة دفاعية من جانب 
الهولنديني، وسدد لوسيو قذيفة 
بعيدة ارمت����ى لها كرول )58(، 
وانقذ املدافع اريك بيترز مرماه 
من هدف بابعاد كرة روبينيو 
)59(. واجرى املدربان تبديالت 
عدة، وتوالت الفرص الضائعة 
للبرازيل فأهدر روبينيو مجددا 
)63(، واخرى لنيمار تصدى لها 
كرول على دفعتني )69(، وطرد 
راميري����ش بالبطاقة الصفراء 
الثانية )79(، وانقذ كرول مرماه 
مجددا بإبطال مفعول تسديدة 

قوية وبعيدة )83(.

تهديد للبرازيليين

وميثل االرجنتيني ليونيل 
ميسي التهديد الرئيسي ألحالم 
املنتخب البرازيلي في احلفاظ 
للمرة الثالثة على التوالي بلقب 
»كوبا اميركا«. واعترف جوليو 
سيزاز حارس منتخب السامبا 
وفريق انتر مي���الن االيطالي 
بأن ميسي العب خارق للعادة 
ومير مبرحلة رائعة وبالتأكيد 
سيس���بب لنا القلق في كوبا 
اميركا، كما اعتبر املدافع تياغو 
س���يلڤا انه بصرف النظر عن 
جنم برشلونة تبقى االرجنتني 
البطولة  »منتخبا قويا« وفي 
املقبلة س���تمثل خصما صعبا 
ألن لديها ميسي الذي يتألق في 
الوقت احلالي ويتمتع مبهارة 
كبيرة وس���يكون له احترامنا 
دوم���ا، واتفق العب الوس���ط 
راميريس في ان ميسي العب 
خارق للعادة، لذلك سيمثل دوما 
مصدر قلق، لكنه اكد ان البرازيل 
لديه���ا اس���باب جتعلها حتلم 
باللق���ب، موضحا ان البرازيل 
ايضا لديها العبون قادرون على 

قلب االمور.

15 دقيقة من نهاية املباراة.
وأهدر منتخ����ب مونتينغرو 
فرص����ة ذهبية النت����زاع صدارة 
املجموعة بسقوطه في فخ التعادل 
1 - 1 مع ضيفه البلغاري. ورفع 
إلى  البلغ����اري رصيده  املنتخب 

فحولت كرته الى ركنية )17(. 
الهولنديون بفرصة اولى  ورد 
هي االخطر بعد لعبة ثالثية من 
ديرك كاوت على رأس روبن ڤان 
بيرس����ي الى قدم افالي املنفرد 
فسدد بقدمي احلارس جوليو 
سيزار مفوتا فرصة هدف محقق 

ف����وزا ثمينا خارج أرضه وتغلب 
على مضيفه األيس����لندي 2 - 0، 
حيث افتتح السي شوني التسجيل 
للمنتخ����ب الدمناركي في الدقيقة 
60 ثم أضاف زميله كريس����تيان 
إريكسون الهدف الثاني للفريق قبل 

بداعي تسلل روبينيو صاحب 
التمريرة احلاسمة )12(. وضغط 
البرازيلي����ون بش����كل واضح 
خصوصا عبر راميريش وداڤيد 
لويز ونيمار، وكاد االخير يهدي 
البرازيل التقدم بعدما هرب في 
اجلهة اليسرى وحاول التسديد 

الدمنارك والنرويج. ويدين  أمام 
املنتخب البرتغالي بفضل كبير في 
فوزه إلى الالعب هيلدر بوستيغا 
الذي سجل هدف املباراة الوحيد 
بعد سبع دقائق من بداية الشوط 
الثاني. وحقق املنتخب الدمناركي 

بداي����ة الش����وط االول وطوال 
الشوط الثاني، لكن القائد لوسيو 
الذي خاض املباراة الدولية رقم 
100، ورفاقه لم ينجحوا في هز 
شباك احلارس الهولندي الشاب 
تيم كرول. وس����جل راميريش 
هدف����ا للبرازيل ألغ����اه احلكم 

اعتلى املنتخب اليوناني صدارة 
املجموعة السادسة في التصفيات 
املؤهلة إل����ى نهائيات كأس األمم 
األوروبية لكرة القدم )يورو 2012( 
بعدما تغلب على ضيفه منتخب 
مالطة 3 - 1 مساء اول من امس، 
بينما أش����عل املنتخب البرتغالي 
املنافسة في املجموعة الثامنة بفوزه 
على ضيفه النرويجي 1 - 0، كما 
فازت سلوڤاكيا على أندورا 1 - 0 
والدمنارك على أيس����لندا 2 - 0 
وأيرلندا على مقدونيا 2 - 0، بينما 
تعادلت مونتينيغرو مع بلغاريا 

.1 - 1
ورفع املنتخب اليوناني رصيده 
إل����ى 14 نقطة ليحتل املركز األول 
باملجموعة السادسة بفارق نقطة 
واحدة أم����ام نظي����ره الكرواتي، 
بينما ظل منتخب مالطة من دون 
رصيد في املركز السادس واألخير. 
وتقدم املنتخب اليوناني بهدفني في 
الشوط األول سجلهما جيانيس 
فتفاتزيديس وأفرام بابادوبولوس 
في الدقيقتني 8 و26. وفي الشوط 
الثاني رد منتخ����ب مالطة بهدف 
لالعب مايكل ميفسد في الدقيقة 54 
ثم اختتم فتفاتزيديس التسجيل 
بالهدف الثاني له والثالث للفريق 
اليونان����ي في الدقيقة 64. وحقق 
املنتخب البرتغالي فوزا متواضعا 
على ضيفه النرويجي وتغلب عليه 
1 - 0 ضمن منافس����ات املجموعة 
الثامنة ليرفع املنتخب البرتغالي 
رصي����ده إلى عش����ر نق����اط في 
صدارة املجموعة بفارق األهداف 

املنتخب االسباني بطل  ثأر 
العال���م من مضيف���ه االميركي 
وس���حقه 4 - 0 اول من امس 
في مباراة دولية ودية في كرة 
اقيمت في فوكس���بورو  القدم 
)ماساشوستس(. وكانت املباراة 
التي تدخل ضمن اس���تعدادات 
لل���كأس  االرض  اصح���اب 
الكونكاكاف  الذهبية ملنتخبات 
التي انطلقت امس والضيوف 
لتصفي���ات كأس اوروبا 2012، 
االولى بني املنتخبني منذ الدور 
نصف النهائي لكأس القارات عام 
2009 عندما حقق االميركيون 
املفاجأة واطاحوا بابطال اوروبا 
من نصف النهائي بالفوز عليهم 
2 - 0. لكن رجال املدرب ڤيسنتي 
دل بوس���كي الذين يتواجهون 
الثالثاء مع ڤنزويال في مباراة 
ودي���ة اخرى، ثأروا لنفس���هم 
بافضل طريقة ممكنة وحسموا 
املواجهة في شوطها االول بعدما 
تقدم���وا بثالثية نظيفة بفضل 
هدفني من سانتياغو كازورال )28 
و41( وآخر من الفارو نيغريدو 
)32(، قبل ان يضيف فرناندو 
توريس الهدف الرابع في الشوط 
الثاني )73( خالل لقاء تسيده 
»ال فوريا روخا« وكان بامكانه 
ان يزيد غلته من االهداف لو لم 
تقف العارضة والقائم في وجه 
نيغري���دو وداڤيد ڤيا. وتعتبر 
القاس���ية ضربة  الهزمية  هذه 
ملعنويات االميركيني الذي يبدأون 
مش���وارهم في الكأس الذهبية 
االربعاء املقبل امام كندا ضمن 
املجموعة الثالثة، قبل مواجهة 
بنما ثم غوادالوب. اما بالنسبة 
السبانيا فستكون مباراتها املقبلة 
في تصفي���ات كأس اوروبا في 
السادس من سبتمبر املقبل ضد 
ليشتنشتاين املتواضعة، علما 
بان »ال فوريا روخا« يتربع على 
صدارة مجموعته التاسعة بفارق 
6 نقاط عن مالحقه التش���يكي 
وذلك بعدما خرج فائزا من جميع 
املباريات اخلمس التي خاضها 

حتى اآلن.

تعادل سلبي

فشل املنتخب البرازيلي في 
الثأر من نظيره الهولندي وتعادل 
معه س����لبا في املباراة الدولية 
الودية التي اقيمت اول من امس 
في غويانيا امام اكثر من 50 الف 
متفرج في اطار استعدادات االول 
خلوض كأس كوبا اميركا من 1 
الى 24 يولي����و في االرجنتني. 
وكانت البرازي����ل تأمل بقيادة 
مدربها اجلديد مانو مينيزيس 
بالثأر خلسارتها بقيادة كارلوس 
دونغا امام املنتخب »البرتقالي« 
1 - 2 ف����ي ربع نهائي مونديال 
2010 في جنوب افريقيا. وسيطر 
البرازيليون بشكل واضح في 

)أ.ف.پ( فرحة البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفوز وحسرة نرويجية على اخلسارة 

)رويترز( البرازيلي نيمار محاصرا وسط مدافعي هولندا 

)أ.ف.پ( حارس مرمى أميركا تيم هاورد ينقذ فرصة خطرة ملهاجم إسبانيا فرناندو توريس 

لن يحصل ليونيل ميسي على إجازة بسبب بطولة أمم 
أميركا اجلنوبية )كوبا أميركا(، وهو ما يعكس ثالث حقائق: 
رغبته في اللعب، وحب���ه لألرجنتني، وتطلعه إلى حتقيق 
اللقب االول مع منتخب بالده. وحصل ميس���ي على 10 ايام 
من الراحة قبل أن ينضم ملعس���كر املنتخب استعدادا لكوبا 
أميركا، الت���ي تنطلق في األول 
من يوليو املقب���ل. فلو متكنت 
األرجنتني من التأهل إلى املباراة 
النهائية للبطولة في 24 يوليو 
فلن يحصل النجم األشهر في عالم 
الكرة اال على عشرة أيام قبل بدء 
االستعدادات مع برشلونة للموسم 
اجلديد.ورغم احتمالية أن يقوم 
برشلونة بإرساله بادر إلى العبه 
األبرز واملفضل ملدربه جوسيب 
غوارديوال، مبنحه املزيد من أيام 
الراحة، فإن ذلك قد يتعارض مع 
أن برشلونة سيخوض أول مباراة 
رسمية في املوسم اجلديد يوم 14 أغسطس املقبل أمام ريال 
مدريد في ذهاب كأس السوبر االسباني.يذكر أن ميسي تعرض 
العتداء أثناء خروجه من مطعم مبدينة روزاريو االرجنتينية 
مسقط رأسه فكان ميسي يتناول العشاء برفقة صديقني له 
وعندما خرج من املطعم إلى الش���ارع فوجئ بشاب يقترب 
من���ه ويحاول صفعه بينما كان بع���ض معجبيه يلتقطون 
مع���ه صورا تذكارية اال ان الالعب صرح بأنه بخير وبحالة 

طيبة عقب االعتداء.

ليونيل ميسي

لقب »كوبا أميركا« يعوض ميسي 
عدم حصوله على راحة

تأجيل مباراة في األرجنتني بسبب 
إطالق الرصاص بني املشجعني

احلكير ينفي شراء باليرمو

الصحافة الفرنسية تنتقد ريبيري

اضطر املسؤولون عن الدوري األرجنتيني لكرة القدم إلى 
إلغاء املباراة بني فريقي نيولز أولد بويز وسان لورنزو في 
املرحلة السابعة عشرة من الدور الثاني بالدور األرجنتيني 
نتيجة حادث إطالق نار من بعض املشجعني مثيري الشغب 
أس���فر عن إصابة أحد رجال الش���رطة، وأطلق مشجعون 
متعصبون لنادي نيولز أول���د بويز يقودون دراجة نارية 
الرصاص في اجتاه بعض مشجعي سان لورنزو خارج الستاد 
مبدينة روزاريو األرجنتينية مما أسفر عن إصابة أحد رجال 

الشرطة مما دفع املسؤولني واحلكام إلى تأجيل املباراة.

نف���ى رجل األعمال الس���عودي عبداحملس���ن احلكير ما 
أوردته وس���ائل إعالم سعودية عن ش���رائه نادي باليرمو 
االيطالي. وأوضح احلكير في تصريح نشرته صحيفة »سبق« 
اإللكترونية انه دخل في ش���راكة مع النادي اإليطالي بهدف 
إنشاء أكادميية للشباب بالسعودية، بإشراف النادي اإليطالي 
وإدارت���ه، وأضاف انه اتفق مع نادي باليرمو، الذي يعد من 
أش���هر األندية في إيطاليا وذلك إلفادة الشباب السعودي، 
الذين تتراوح أعمارهم بني الثامنة والثامنة عشرة، وإعدادهم 
لالنضمام لألندية السعودية.،  أشار إلى أن األكادميية املقترحة 
س���تكون واحدة من األكادمييات املتطورة في العالم خلدمة 
الش���باب السعودي، وأنها س���تبدأ في الرياض، ثم تتوسع 
في كل من جدة والدمام وجيزان والقصيم لتكون مدرس���ة 

للكرة السعودية.

انتقدت الصحافة الفرنسية جنم املنتخب الفرنسي ونادي 
بايرن ميونخ فرانك ريبيري بعد تعادل املنتخب الفرنسي 
1 - 1 أمام منتخب بيالروسيا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2012، 
ورغم أن املنتخب الفرنس���ي أنهى آخر ثمان لقاءات له من 
دون هزمية، فان الصحافة الفرنسية رمبا ترغب في تقدمي 
أداء أفض���ل وخصوصا ريبيري. وذكرت صحيفة »ليكيب« 
الفرنس���ية أن أداء ريبيري لم يكن جيدا واتهمته باألنانية 
)ريبيري خاض 15 مباراة دولية لم يسجل فيها، حيث كان 
آخر لقاء سجل فيه قبل عامني في 1 ابريل 2009 أمام ليتوانيا 
1 – 0(، أما بالنسبة لتقارير صحافية أخرى فرأت »ال مكان 
لريبيري في املنتخ���ب حتى اآلن، حيث لم نراه منذ زمن«، 
األم���ر الذي برره مدرب املنتخب الفرنس���ي لوالن بالن بأن 

ضعف األداء سببه املوسم الطويل.

متفرقات عاملية
٭ خسر املنتخب البوليڤي امام ضيفه الباراغوياني 0 - 2 
في مب����اراة دولية في كرة القدم تدخل ضمن اس����تعدادات 
املنتخبني لبطولة كوبا اميركا التي تقام الشهر املقبل، وسجل 
لوكاس باريوس )34( وجوناثان سانتانا )73( هدفي املباراة، 

وسيتواجه املنتخبان مجددا غدا الثالثاء.
٭ فازت استراليا على ضيفتها وجارتها نيوزيلندا 3 - 0 في 
مباراة دولية ودية في كرة القدم. وسجل جوش كينيدي )15 
و59( وجيمس ترويزي )93 من ركلة جزاء( اهداف املباراة، 

وتخوض استراليا مباراة ودية اخرى غدا امام صربيا.
٭ اكد رئيس نادي جنوى االيطالي انريكو بريتس����يوزي 
اقالة املدرب دافيدي باالرديني قبل عام من انتهاء عقده. وقال 
بريتسوزي في تصريح الحدى االذاعات احمللية »بدل ان يبقى 

باالرديني عاما آخر من الفريق، اصبح حرا من اليوم«.
٭ ذكر نادي تشيزينا االيطالي انه عني ماركو جانباولو مدربا 

جديدا لفريقه، ويخلف جانباولو في هذا املركز ماسيمو 
فيكادينتي الذي جنح في ابقاء تشيزنيا ضمن اندية الدرجة 

االولى بعد ان صعد به الى دوري االضواء.
٭ واصل العداء اجلامايكي س����تيف مولينغز تألقه واحرز 
املركز االول في س����باق 100م، فيما كان الس����وداني ابو بكر 
كاكي خميس بطال لس����باق 800م في لقاء يوجني االميركي 

الدولي، املرحلة الرابعة من الدوري املاسي.
٭ انضم رئيس االحتاد الدولي للسيارات السابق ماكس 

موسلي الى االصوات املعارضة القامة سباق جائزة البحرين 
الكبرى في فورموال 1 هذا املوسم محذرا ان اللعبة ستدفع 

ثمنا باهظا لهذا القرار.


