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45 مليون من »السيتي« لرحيمالرياضية
دخل فريق مان سيتي بقوة في صفقة ضم النجم الشاب رحيم 
سترلينغ العب ليڤربول، والذي أعرب عن رغبته في الرحيل عقب 
نهاية املوسم.
صحيفة ديلي ميل البريطانية أكدت أن إدارة السيتيزينز ستتقدم 
بعرض رسمي يصل إلى 45 مليون جنيه استرليني للظفر بخدمات 
الالعب صاحب الـ )20 عاما( في يونيو املقبل، والذي يالقي اهتماما 
كبيرا من جانب ارسنال وتشلسي.

نادال يحلم بـ »العاشر«..  وسيرينا وشارابوڤا 
تبحثان عن »الثالث« في انطالق روالن غاروس اليوم

سيكون حلم اإلس����باني رافايل نادال صعبا 
لتحقيق لقبه العاش����ر »ال ديسيما« في بطولة 
فرنسا املفتوحة اليوم، ثاني البطوالت ال� 4 الكبرى 
للتنس، نظرا لتراجعه ف����ي تصنيف الالعبني 
مؤخرا ومواجهة محتملة مع املصنف اول عامليا 
في ربع النهائي. ومنذ تتويجه األول في باريس 
بعد أيام قليلة على عيده التاسع عشر، يهيمن 
اإلسباني بشكل رهيب على البطولة الفرنسية، 
إذ أحرز 9 ألقاب مع استثناء وحيد في 2009 راح 

للسويسري روجيه فيدرر.
ويواجه ن����ادال رحل����ة صعبة إذا م����ا أراد 
االحتفاظ بلقبه إذ يقف على مس����اره الصربي 
نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف أول عامليا الذي قد 

يواجهه في الدور ربع النهائي.
وكان ال مفر لنادال، حامل لقب 14 دورة كبرى، 
من مواجهة احد املنافس����ني الكبار قبل النهائي 
بس����بب تصنيفه في املركز السادس لتراجعه 

عامليا الى املركز السابع.
واحتفظ املاتادور باللقب العام املاضي بفوزه 
على ديوكوڤيت����ش بالذات في املباراة النهائية، 
رافعا رصيده في البطولة الفرنسية الى 5 القاب 
متتالية )رقم قياس����ي( و9 في مس����يرته )رقم 
قياسي ايضا(، متقدما بفارق كبير على األسطورة 

السويدية بيورن بورغ )6 ألقاب(.
وخرج نادال من نصف نهائي مونتي كارلو 
امام ديوكوڤيتش والدور الثالث في برش����لونة 
أمام اإليطالي فابيو فونييني وربع نهائي روما 
أمام السويسري ستانيس����الس فافرينكا، ولم 
يعد وصوله الى نهائي مدريد، حيث خسر أمام 

البريطاني اندي موراي ثقته الكاملة بنفسه.
ويبدأ ديوكوڤيتش الذي خس����ر نهائي 2012 

ايضا أمام نادال، مشواره في البطولة الفرنسية 
امام الفنلندي ياركو نيمينن، فيما يستهل نادال 
حملة الدفاع عن لقبه أمام الفرنسي كويننت هالي 

املشارك ببطاقة دعوة.
أما بالنسبة للسويسري روجيه فيدرر املصنف 
ثانيا وبطل 2009 فيبدأ مشواره ضد الكولومبي 
اليخاندرو فايا احد اخلاس����رين احملظوظني في 
التصفيات في طريقه الصطدام محتمل في ربع 
النهائي مع مواطنه فافرينكا، فيما يلعب البريطاني 
موراي الثالث ضد األرجنتيني فاكوندو ارغويو 
احد اخلاس����رين احملظوظني في التصفيات، في 
طريق����ه ملواجهة محتملة في رب����ع النهائي مع 
اإلسباني دافيد فيرر قبل االصطدام بديوكوڤيتش 
او نادال في دور ال� 4. ولدى السيدات، تبحث كل 
من األميركية سيرينا وليامس والروسية ماريا 
شارابوڤا عن إحراز لقبها الثالث بعد سيطرتهما 

على املنافسات في اخر 3 سنوات.
وتواجه وليامس املصنفة أولى مسارا صعبا 
إذ هناك احتمال بأن تلتقي البيالروسية فيكتوريا 
ازارنكا وشقيقتها ڤينوس قبل ربع النهائي، على 
ان تبدأ بطلة 2002 و2013 مشوارها ضد التشيكية 

اندريا هالفاتسكوفا املتأهلة من التصفيات.
وفي املقابل، تبدو مهمة ش����ارابوڤا املصنفة 
ثانية وحاملة اللقب أسهل من سيرينا، حيث تبدأ 
مش����وارها ضد األستونية كايا كانيبي املصنفة 
49 عاملي����ا، والتي فازت عليها 4 مرات متتالية، 
في طريقها ملواجهة محتملة في ربع النهائي مع 
اإلسبانية كارال سانشيز نافارو املصنفة ثامنة 
واملميزة على املالعب الترابية، علما ان شارابوڤا 
أحرزت لقب دورة روما األحد املاضي على حساب 

نافارو بالذات 4-6 و7-5 و1-6.

روالن غاروس.. ملن؟

علي بن احلسني وڤان براغ تعرضا حملاوالت ابتزاز
من األمير علي وفان براغ قبل 
تسليمهما معلومات حول ما 
زعم����وا انها حملة تش����ويه 

سمعة نظمها بالتر.
وبحسب صحيفة »ذي نيو 
بيبر« فان االمير علي وفان 
براغ أكدا تلقي هذه االتصاالت 

من دون ان يقعا في الفخ.
ونقلت عن متحدث باسم 
االمي����ر علي: »جاء الينا عدد 
من األفراد مع ادعاءات مماثلة. 
كانت مقاربتنا محاولة اللقاء 
التي  بهم لنقي����م املعلومات 
ميلكونها«. وذكر احملتالون 
ان مدير شركة امن مقرها في 
الهند وضع تقريرا بعد مراقبة 
االمير علي لتقدميه الى ابنة 

بالتر كورين.
لكن لدى محاولة االتصال 
من قبل الصحيفة، نفى احملقق 

وكورين بالتر املعلومات.
ونكرت كورين بالتر هذه 

األخبار قائلة: »ال اعرف من 
يقف وراء ذلك، لكن هذا يهدف 
بالطبع الى تش����ويه سمعة 

والدي«.
الثالثة  وكان املرشحون 
ضد بالتر ينطلقون من قاعدة 
الى حد  األصوات األوروبية 
كبي����ر، ولذلك أمل����ح رئيس 
الفرنسي  االحتاد االوروبي، 
ميشال بالتيني، قبل فترة الى 
انه يعمل على توحيد اجلهود 
في اإلبقاء على مرشح واحد 

في مواجهة بالتر.
وبع����د تلق����ي املعس����كر 
املواج����ه لبالتر ضربة قوية 
بعزوف بالتيني نفس����ه عن 
خوض معركة رئاسة الفيفا، 
جاء ترشيح االمير علي الذي 
يحظى بدعم اساسي من القارة 
األوروبية، ثم اعلن فان براغ 
ترش����حه وتبعه فيغو قبل 

انسحابهما قبل يومني.

تعرض األمي����ر األردني 
عل����ي بن احلس����ني ورئيس 
االحتاد الهولندي ميكايل فان 
براغ حمل����اوالت ابتزاز خالل 
حملة الترش����ح احلالية ضد 
السويس����ري جوزيف بالتر 
على رئاس����ة االحتاد الدولي 
لكرة القدم بحسب ما ذكرت 

تقارير صحافية أمس.
وأشارت صحيفتا »ذي نيو 
بيبر« الس����نغافورية و»دي 
الهولندية  فولكس����كرانت« 
الى ان األمير علي بن احلسني 
املس����تمر في ترش����حه ضد 
الرئي����س احلالي بالتر وڤان 
املنس����حب قبل يومني  براغ 
من السباق، تلقيا اتصاالت 
احتيالية زعمت ان بالتر جمع 

معلومات حساسة عنهما.
وأضافت الصحيفتان ان 
احملتالني الذين يتخذون من 
كينيا مقرا لهم طلبوا األموال 
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انتخابات رئاسة الفيفا
تجري يف الجمعية العمومية لالتحاد الدويل لكرة القدم يف زيوريخ يف 29 مايو

ترسو الانتخابات على مرشحين هما�

 انسحبا من المنافسة في 21 مايو�

رئيس الفيفا منذ 1998،
ويتطلع لوالية خامسة

عىل رأس االتحاد

سويسرا
39 عاما79 عاما

جوزيف بالتر

رئيس االتحاد االردين لكرة القدم
نائب رئيس الفيفا الحايل

الاردن

االم� عيل
بن الحس�

رئيس االتحاد الهولندي لكرة القدم

هولندا
ميكايل فان براغ

قائد منتخب الربتغال سابقا

البرتغال
لويس فيغو

تصويت
209

رؤساء اتحادات
وطنية

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا »املرحلة 38«

5beIN SPORTS 5HDايڤرتون � توتنهام
5beIN SPORTS 6HDنيوكاسل - وستهام

5beIN SPORTS 8HDارسنال – وست بروميتش
5beIN SPORTS 1HDتشلسي – سندرالند

5beIN SPORTS 2HDهال سيتي – مان يونايتيد
5beIN SPORTS 4HDمان سيتي – ساوثهمبتون
5beIN SPORTS 7HDستوك سيتي – ليڤربول

إيطاليا »املرحلة 37«
1.30beIN SPORTS 1HDامبولي – سمبدوريا

4beIN SPORTS 1HDكييڤو – اتالنتا
4beIN SPORTS 1HDاودينيزي – ساسولو
4beIN SPORTS 3HDباليرمو – فيورنتيا

9.45beIN SPORTS 3HDميالن – تورينو

املنافسة تشتعل من جديد بني سائقي مرسيدس هاميلتون وروزبرغ

الهروب من الهبوط 
عنوان  املرحلة 

األخيرة في 
»البرميييرليغ«

هاميلتون أول املنطلقني 
في فورموال موناكو اليوم

البريطاني  سينطلق 
هاميلت���ون  لوي���س 
)مرسيدس( بطل العالم 
من املركز األول في جائزة 
موناكو الكبرى، املرحلة 
السادسة من بطولة العالم 
لسباقات فورموال 1 اليوم 
بعد حتقيقه أسرع زمن 
في التجارب الرس���مية 

أمس.
وتق���دم هاميلت���ون 
عل���ى زميل���ه األملاني 
نيكو روزبرغ واألملاني 
فيت���ل  سيباس���تيان 

)فيراري(.

العبو بايرن ميونيخ يحتفلون باحلصول على درع الدوري األملاني                                                       )أ.ف.پ( قائد برشلونة تشافي هرنانديز يرفع آخر كؤوس الدوري االسباني في مسيرته  فرحة العبي يوڤنتوس في التتويج باللقب رسميا أمس 

ديبورتيڤو باقٍ مع الكبار.. وهامبورغ يتفادى الهبوط املباشر ويخوض امللحق

ليلة تتويج األبطال في إيطاليا وأسبانيا وأملانيا 
أفلت ديبورتيڤو الكورونا 
بأعجوبة من الهبوط إلى الدرجة 
الثانية بعدما حقق تعادال مثيرا 
مع مضيفه برش���لونة البطل 
2-2 أمس في املرحلة الثامنة 
والثالثني األخيرة من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وحصد ديبورتيڤو النقطة 
املطلوبة للبق���اء في الدرجة 
األولى حيث تفوق في نتيجة 
املواجهات املباشرة على إيبار 
الذي حسم هبوطه وأمليريا إلى 
دوري الدرجة الثانية مع قرطبة 

صاحب املركز األخير.
وشهدت مباريات املرحلة 
األخيرة انتصارا بطعم الهزمية 
إليبار على قرطبة 3-0 وفوز 
أمليريا  ڤالنسيا على مضيفه 
3-2 وأتلتي���ك بلب���او على 
ڤياريال 4-0 وس���لتا فيغو 
على إس���بانيول وإش���بيلية 
على مضيفه ملقة 3-2 وريال 
سوسييداد على مضيفه رايو 

فايكانو 2-4.
وس���قط أتلتيك���و مدريد 
في فخ التعادل الس���لبي أمام 
مضيف���ه غرناط���ة، ليحرز 
أتلتيكو املركز الثالث وبطاقة 
التأهل املباش���ر إل���ى دوري 
أبطال أوروبا ويتفادى غرناطة 

الهبوط، كما تعادل ليفانتي مع 
إلتشي 0-0.

ألمانيا

ودع بوروس����يا دورمتوند 
مدربه يورغن كلوب بفوز على 
ضيفه فيردر برمين 3-2 أمس 
في املرحل����ة الرابعة والثالثني 

األخيرة من الدوري األملاني.
الف����وز مجديا  ولم يك����ن 
لبوروس����يا دورمتوند حلجز 
الدوري  ف����ي مس����ابقة  مقعد 
األوروبي املوس����م املقبل عبر 
ال����دوري، بيد انه ميلك فرصة 

حتقيق ذلك في حال تتويجه 
بلقب مس����ابقة الكأس السبت 
املقبل عندما يالقي ڤولڤسبورغ 

في املباراة النهائية.
وتأهلت فرق بايرن ميونيخ 
البطل وڤولڤسبورغ وبوروسيا 
مونشنغالدباخ الثالث مباشرة 
الى دوري ابطال اوروبا، وباير 
ليڤركوزن الى األدوار التمهيدية 
من املسابقة. في املقابل، تأهل 
فريقا ش����الكه واوغس����بورغ 
الى مسابقة الدوري االوروبي 
لي����غ(. وهبط ناديا  )يوروبا 
بادربورن وفرايبورغ الى الدرجة 
الثانية، فيما يخوض هامبورغ 
للموس����م الثاني على التوالي 
ملحقا مع ثالث الدرجة الثانية 

لتفادي هبوط تاريخي.
الرابعة  وتق����ام املرحل����ة 
والثالث����ني األخيرة من دوري 
الدرجة الثانية اليوم األحد، ولم 
يتأهل منها بعد س����وى البطل 
انغولش����تادت، فيما الصراع 
مستمر حتى اللحظة األخيرة 
بني 3 اندية هي دارمش����تادت 
وكارلس����روه  نقط����ة(   56(
وكايزرسالوترن )55 لكل منهما( 
على املركزين الثاني والثالث.

بوروس����يا  وس����قط 
امام ضيفه  مونش����نغالدباخ 

االجنليزي املمتاز لكرة القدم 
اليوم عل���ى متوضع بعض 
االندية للمشاركة في الدوري 
االوروبي ومقعد اخير للهبوط 
ينحص���ر ب���ني هال س���يتي 

ونيوكاسل يونايتد.
الصراع على املركز اخلامس 
يبدو قويا بني اندية ليڤربول 
)62 نقط���ة( وتوتنهام )61( 

وساوثمبتون )60(.
تشلس����ي املت����وج بلقب����ه 
اخلامس حث مدربه البرتغالي 
جوزيه مورينيو العبيه على 
انهاء الدوري بالفوز على ضيفه 
سندرالند على ملعب »ستامفورد 
بريدج« الذي سيشهد احتفاال 
ناريا لتتويج البلوز االول منذ 

.2010
وس���تتركز االنظار على 
مب���اراة مان س���يتي الثاني 
بف���ارق 8 نقاط ع���ن البلوز 
السابع  وضيفه ساوثمبتون 
الذي يبحث عن فوز يرفع من 
حظوظ مشاركته في الدوري 

االوروبي.
ويتأه���ل اول ثالثة اندية 
مباش���رة الى دوري االبطال 
ويخوض الرابع امللحق وهي 
مراكز انحصرت بني تشلسي 
وسيتي وارسنال ومان يونايتد. 

اوغس����بورغ 1-3. وحاف����ظ 
ڤولڤس����بورغ عل����ى مرك����ز 
الوصيف بتعادله مع مضيفه 

كولن 2-2.
وتغلب اينتراخت فرانكفورت 
باي����ر ليڤركوزن  على ضيفه 
ال����ذي لم يكن مه����ددا من احد 
الرابع 2-1. وأنهى  في مركزه 
بايرن ميونيخ املوسم بفوزه 

على ضيفه ماينتس 0-2.
وتغلب هانوڤر على ضيفه 
فرايبورغ 2-1 وانزله من املركز 
السابع عشر  الى  الرابع عشر 
قبل األخير وبالتالي الى الدرجة 

الثانية.
وف����از هوفنهامي على هرتا 
برلني 2-1 وأوقف رصيده عند 
35 نقطة لكنه بقي متقدما بفارق 

األهداف على هامبورغ.
وحقق هامبورغ فوزا ثمينا 
على حساب ضيفه شالكه 0-2 
لكنه لم يجنبه خوض امللحق 
للموس����م الثاني على التوالي 
تفادي����ا للهبوط ال����ى الدرجة 
الثانية. وسقط بادربورن األخير 

امام شتوتغارت 2-1.

 إنجلترا

الثامنة  تقتصر املرحل���ة 
والثالثون االخيرة من الدوري 

ويتأهل اخلامس الى الدوري 
السادس  االوروبي ويخوض 
الذي  امللحق بفضل تشلسي 
احرز مس���ابقة كأس الرابطة 
والذي ضم���ن خوض دوري 

االبطال.
ويتأهل الفائز مبس���ابقة 
الكأس الى الدوري االوروبي 
علما بان ارس���نال واستون 
النهائي في  فيال يخوض���ان 
30 اجلاري، وفي حال تتويج 
ارسنال، فان سادس الترتيب 
يتأهل مباش���رة الى الدوري 
االوروبي ويخوض الس���ابع 

امللحق.
من جهته، يستعد مدرب 
ساوثمبتون الهولندي رونالد 
كومان النهاء احد افضل املواسم 
في تاريخ النادي، لكنه بحاجة 
لنتيجة ايجابي���ة وتعرض 
ليڤربول وتوتنهام للعرقلة 
على ارض ستوك وايفرتون 
على التوالي.  ويستقبل ارسنال 
الثالث في العاصمة لندن وست 
بروميتش البيون الثالث عشر 
في مباراة استعدادية لنهائي 
ال���كأس الس���بت املقبل امام 

استون فيال.
ويبلغ الفارق 3 نقاط بني 
ارسنال ويونايتد الرابع كما 

يتقدم املدفعجية بفارق سبعة 
اهداف، لذا يحتاج الشياطني 
احلمر الى نتيجة كبرى على 
ارض هال سيتي احلالم بحبل 
النجاة وخسارة ارسنال لينتزع 

منه املركز الثالث.
ويحلم هال الثامن عش���ر 
بالفوز على يونايتد وفش���ل 
نيوكاس���ل الس���ابع عش���ر، 
والباحث عن فوزه االول في 
11 مباراة، بالفوز على ضيفه 
وست هام، كي ال يرافق بيرنلي 
وكوينز بارك رينجرز الهابطني 

سابقا.

إيطاليا

انت����زع يوڤنت����وس فوزا 
صعبا من ضيفه نابولي 1-3 
في افتتاح مباريات املرحلة ال�37 

من الدوري اإليطالي.
وبهذا الفوز عزز »اليوڤي« 
صدارت����ه في ص����دارة جدول 
الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 
86 نقط����ة، بينما جتمد رصيد 
نابولي عند 63 نقطة في املركز 

الرابع مؤقتا.
وكان يوڤنتوس توج بلقب 
الدوري هذا املوسم، في وقت 
س����ابق، للم����رة الرابعة على 

التوالي.


