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اعتب����رت احدى الصح����ف العاجية 50
الصادرة في ابيدجان ان مهاجم منتخب 
ايطاليا  الكاميرون وانتر مي����ان بطل 
صامويل ايتو يستحق لقب افضل العب 
افريقي اكثر من مهاجم منتخب ساحل 
العاج وفريق تشلسي االجنليزي ديدييه 

دروغبا.

إيتو يستحق »األفضل« أفريقيًا

أك����د الهولن����دي غوس 
هيدينك في مقال في صحيفة 
هولندية امس انه لن يكون 
مدربا ملنتخب ساحل العاج 
في كأس العالم 2010 لكرة 

القدم في جنوب افريقيا.

هيدينك لن يدرب 
ساحل العاج يخوض منتخب البرازيل 

لكرة القدم معسكرا تدريبيا 
مدته اربعة ايام من 22 الى 
26 مايو املقبل قبل ان يتوجه 
الى جنوب افريقيا حيث من 
املتوقع ان يخوض مباراتني 

وديتني.

معسكر تدريبي للبرازيل
اجرى مدافع ميان االيطالي 
اليساندرو نستا الذي اصيب في 
ركبته اليمن���ى فحوصا معمقة 
اظهرت وجود قط���ع في الوتر 
اخللفي للركبة، واعتبر نس���تا 
ان اصابة من هذا النوع قد تبعده  
عن املاعب حتى نهاية املوسم.

اإلصابة قد تبعد نستا 

كاتانيا »مسخر« إنتر ميالن.. ومان يونايتد »المبهر« يسعى القتناص فوالم

احلق كاتانيا الهزمية الثالث 
هذا املوسم بضيفه انتر ميان 
اللقب في  املتص���در وحام���ل 
املواسم االربعة االخيرة عندما 
هزمه 3 � 1 في افتتاح املرحلة 
الثامنة والعشرين من الدوري 
االيطالي لك���رة القدم، وأوقف 
كاتانيا رصيد انتر ميان عند 
59 نقطة والف���ارق بينه وبني 
مطارده ميان الذي يس���تقبل 
الي���وم كييڤو، عن���د 4 نقاط، 
رافعا ف���ي الوقت ذاته رصيده 
ال���ى 31 نقط���ة، وانتظر انتر 
الدقيقة 54 لفك  ميان حت���ى 
اللغز وافتتاح التسجيل عندما 
ضرب الكاميروني صامويل ايتو 
مصيدة التسلل اثر ركلة حرة 
املدافعني ومرر  وانطلق خلف 
الكرة عرضية الى االرجنتيني 
البرتو دييغو ميليتو وضعها 
بس���هولة في ش���باك مواطنه 

ماريانو اندوخار.
وسجل ميليتو هدفه السادس 
عشر في البطولة عزز به موقعه 
الثان���ي في ترتيب  املركز  في 
الهدافني بفارق 3 اهداف خلف 
انطوني���و دي ناتال���ي مهاجم 

اودينيزي.
وادرك كاتانيا التعادل بعدما 
جنح االرجنتيني بابلو الفاريز 
اليمنى وارسل كرة  في اجلهة 
عرضية طويلة الى نقطة اجلزاء 
تابعها مباشرة وسريعة بيمناه 
مواطنه غاستون مكسي لوبيز 
الش���باك فاجأت احلارس  في 
البرازيل���ي جولي���و س���يزار 

.)74(
ووجه الغاني سولي مونتاري 
ضرب���ة قاضية لفريق���ه انتر 
ميان عندم���ا ملس الكرة بيده 
داخ���ل املنطق���ة احملرمة فنال 
البطاقة الصفراء الثانية وخرج 
واحتس���بت ركلة جزاء نفذها 

على مهاجمه املتألق واين روني 
الذي رفع رصيده الى 30 هدفا 
في مختل���ف املس���ابقات هذا 
املوسم بعد ان هز شباك ميان 
االيطالي مرت���ني ليقود فريقه 
الى فوز س���احق 4 � 0 وبلوغ 
ربع النهائ���ي في دوري ابطال 
اوروبا، ويلعب سندرالند مع 

مانشستر سيتي.

 إسبانيا

يسعى ريال مدريد صاحب 
املركز الثاني بفارق املواجهات 
املباشرة مع برشلونة املتصدر 
الى بلسمة جراحه محليا بعد 
خروج���ه الكارث���ي من دوري 
ابط���ال اوروبا عل���ى يد ليون 
منتصف االسبوع وذلك عندما 
يحل ضيفا على بلد الوليد احد 
فرق الذيل في املرحلة السادسة 
والعشرين من بطولة اسبانيا.
واعتب���ر حارس مرم���ى ريال 
ايكر كاسياس بان اخلروج من 
دور ال���� 16 مخزيا، لكن اكد ان 
العبي الفريق يدعمون املدرب 
وقال »يتعني عل���ى املدرب ان 
يحافظ على هدوئه، فهو يلقى 
الدعم من جميع الاعبني ونحن 
وراءه، دائم���ا ما يكون املدرب 
هو املسؤول االول عن الهزمية، 

جوزيبي ماسكارا بنجاح هدفا 
ثانيا الصحاب االرض )81(.

االوروغويان���ي  وقض���ى 
خورخي اندريس مارتينيز على 
امال الضيوف بتعديل النتيجة 
بعد ان س���جل اله���دف الثالث 
اثر ك���رة وصلته من احلارس 
اندوخار اطلقها بيمناه من داخل 
املنطقة في شباك جوليو سيزار 

.)90(
وفي مباريات اليوم، سيحاول 
ميان الثاني نس���يان هزميته 
أمام م���ان يونايتد  القاس���ية 
االجنليزي 0 � 4 في دوري ابطال 
اوروبا وخروجه من املسابقة، 
عندما يستقبل كييڤو احلادي 
عش���ر على ملعبه ف���ي ختام 

املرحلة.
وكان مي���ان حق���ق أربعة 
انتصارات متتالية الى ان تعادل 
في اجلولة املاضية س���لبا مع 
روما ثالث الترتيب، وسيحاول 
يوڤنتوس اخلامس الذي استعاد 
القليل من توازنه بفوزه في ثاث 
مباريات من أصل أربع، حتقيق 
نصر جديد عندما يستقبل سيينا 
األخير على ملعبه »ديللي ألبي« 
في تورينو، رغم صعوبة موقفه 
في عملية بحثه عن اللقب األول 

منذ عام 2003.

واعتبر العب وسط »يوفي« 
البرازيل���ي فيليب���ي ميلو انه 
على الن���ادي القيام بتعاقدات 
أراد  اذا  املقب���ل  مهمة الصيف 
تضيي���ق الهوة مع انتر ميان 
املتصدر. وقال الدولي البرازيلي 
الذي وصل مع مواطنه دييغو 
الصي���ف املاضي: »لق���د قدم 
مدرب ميلك خبرة كبيرة، وهو 
املدرب  يس���اعدنا كثيرا.يقوم 
ألبرتو زاكريوني مبش���اهدة 
املباري���ات معنا ويدلنا  أفام 
على اخطائنا، هذا ال يعني ان 
املدرب السابق تشيرو فيرارا كان 
سيئا، فأنا أحبه كثيرا. لكن عدا 
عن موضوع املدرب، نحن بحاجة 
لاعبني جدد قادرين على صنع 
الفارق مثل دييغو وأليساندرو 

دل بييرو«.
وفي باقي املباريات، يلعب 
بولونيا مع سمبدوريا وجنوى 
مع كالياري والتسيو مع باري 
وليفورن���و مع روم���ا وبارما 
م���ع اتاالنت���ا واودينيزي مع 

باليرمو.

إنجلترا

اس���تعاد تشلس���ي صدارة 
بطول���ة اجنلترا لك���رة القدم 
مؤقت���ا اثر ف���وزه على جاره 

وست هام 4-1 في مباراة الدربي 
التي اقيمت بينهما على ملعب 
س���تانفورد بريدج في افتتاح 

املرحلة الثاثني أمس.
البرازيلي  س���جل للفائ���ز 
اليكس داكوستا )16( والعاجي 
ديدييه دروغبا هدفني )56و90( 
والفرنسي فلوران مالودا )77(، 
وللخاسر سكوت باركر )30(.

الى  ورفع تشلسي رصيده 
64 نقط���ة بفارق نقطة واحدة 
عن مان يونايتد الذي يستقبل 
فولهام اليوم. وحقق توتنهام 
فوزا كبيرا على ضيفه باكبيرن 
آمال���ه في احتال  3-1 معززا 
املركز الرابع املؤهل الى دوري 

ابطال اوروبا املوسم املقبل.
واقترب بولتون من املنطقة 
الدافئة بفوزه على ويغان 0-4. 
وتع���ادل برمنغهام مع ضيفه 

ايڤرتون 2-2.
وتعادل س���توك سيتي مع 
استون ڤيا سلبا. وفي مباراة 
جمعت بني فريقني يكافحان من 
اجل البقاء، تغلب ولفرهامبتون 

على بيرنلي 1-2.
وفي مباريات اليوم، يدخل 
مان يونايتد »املبهر« مباراته 
ضد ف���والم، مرش���حا الحراز 
النقاط الثاث، وسيعتمد مجددا 

لكن نح���ن ايضا نتحمل جزءا 
منها ايضا«.

في املقابل، يخوض برشلونة 
امتحانا صعبا عندما يستقبل 
ڤالنس���يا الثال���ث على ملعب 
نوكامب، وفي املباريات االخرى 
يلتق���ي ڤياريال م���ع خيريز، 
وتينيريف���ي مع اس���بانيول، 
وراسينغ سانتاندر مع سرقسطة، 
وامليريا مع ملق���ة، واتلتيكو 

مدريد مع اوساسونا.

ألمانيا

فاز بوروس���يا دورمتوند 
عل���ى مضيفه بوخ���وم 1-4، 
وڤولفسبورغ حامل اللقب على 
مضيفه بوروسيا مونشنغادباخ 
4-0 أمس في املرحلة السادسة 
والعشرين من الدوري االملاني 
لكرة القدم التي حس���م شالكه 
قمتها االولى امس االول بفوزه 
على ضيفه ش���توتغارت 1-2 

وتصدر الترتيب مؤقتا.
وفاز ماينتس على كولن 0-1. 
وتغلب هانوڤر على اينتراخت 
فرانكفورت 2-1. وسقط هرتا 
برلني على ارضه امام نورنبرغ 

.2-1
وفي مواجهات اليوم، ستكون 
مباراة ليڤركوزن مع هامبورغ 
األق���وى في ختام هذه املرحلة 
على ملعب األول »باي أرينا«، 
حيث سيس���عى العبو املدرب 
الى  الع���ودة  ي���وب هاينكس 
اقتنصها بايرن  التي  الصدارة 
ميونيخ منه، ويلعب هوفنهامي 

مع فيردر برمين.

فرنسا

يلتقي ڤالنس���يان مع رين، 
وليل م���ع غرونوبل، وتولوز 
مع مرسيليا في املرحلة الثامنة 
والعشرين من بطولة فرنسا.

تشلسي يتصدر الدوري اإلنجليزي مؤقتًا.. وريال مدريد للوالدة من جديد أمام بلد الوليد واختبار صعب لبرشلونة مع ڤالنسيا

)ا.ف.پ(البرازيلي أليكس يحرز برأسه هدف السبق لفريقه تشلسي في مرمى وست هام)أ.پ(العب انتر ميالن سولي مونتاري حلظة ارتطام الكرة بيده وتسببه في ركلة جزاء 

أفصح مهاجم مان يونايتد االجنليزي الدولي واين روني 
عن رغبته بالدخول مع فريقه تاريخ الدوري االجنليزي 

لكرة القدم، بإحرازه اللقب الرابع على التوالي.

اليزال مدرب ليڤربول االسباني رفائيل بنيتيز واثقا 
من قدرة فريقه على التأهل لدور الثمانية في »يوروبا 

ليغ« رغم خسارته بهدف نظيف أمام مضيفه ليل.

حظر مان يونايتد اإلجنليزي على الاعبني مناقشة 
احتجاج���ات اجلماهير ضد عائلة غايزر التي متتلك 

النادي من الديون املتراكمة على النادي.

ذكرت صحيفة »سبورت« االسبانية ان برشلونة وضع 
على رأس االولويات للموس����م املقب����ل التعاقد مع العب 
وسط ارسنال االجنليزي سيس����ك فابريغاس، ومهاجم 

ڤالنسيا داڤيد ڤيا.

استقال بيتر ستوري من منصب الرئيس التنفيذي 
بورتسموث اإلجنليزي الذي اليزال يخضع للحراسة 
القضائية. وقال احلارس القضائي إن ستوري رحل.

أعل���ن كارلو أنش���يلوتي املدير الفني لتشلس���ي 
اإلجنليزي أن حارس املرمى روس تيرنبال سيشارك 

للمرة األولى مع الفريق أمام وست هام.

قضت محكمة في ايطاليا بس���جن رجل ملدة ثاث 
سنوات وأربعة أشهر النه حاول ابتزاز الفرنسي ديڤيد 

تريزيغيه العب يوڤنتوس االيطالي.

حصل ثيو تسفانش���تايغر رئيس االحتاد األملاني 
لك���رة القدم على تصويت الثقة من قبل مجلس إدارة 
االحتاد بعدما وقع حتت ضغوط هائلة بسبب فضيحة 
حتكيمية. وقال تسفانشتايغر عقب االجتماع الذي عقد 
في فرانكفورت »إنني راض للغاية وسعيد بالثقة التي 

منحني مجلس اإلدارة إياها«.

روني لتحقيق اللقب الرابع

بنيتيز متفائل رغم الخسارة 

ُسْخط على ديون غاليزر 

فابريغاس وڤيا مطلوبان في برشلونة

ستوري يترك منصبه في بورتسموث 

تشلسي يمنح تيرنبال فرصة اللعب 

سجن رجل حاول ابتزاز تريزيغيه 

تسفانشتايغر ينال تصويت الثقة 

ڤيتل أول المنطلقين اليوم وشوماخر 
سابعًا في فورموال واحد بالبحرين

سيكون األملاني سيباستيان ڤيتل 
سائ��ق فريق رد بول أول املنطلقني 
ف��ي سب��اق جائ��زة البحري��ن الكبرى 
اليوم بعدما تف�����وق عل��ى جمي��ع 
أقرانه ف���ي التجارب التأهيلية ألول 
سباقات املوسم اجلديد ببطولة العالم 
لسباقات فورموال واحد للسيارات 

امس.
وجاء مايكل شوماخر )41 عاما( 
بطل العالم 7 مرات والعائد للمشاركة 
بعد غياب 3 سنوات في املركز السابع 
مع فريق مرس���يدس فيما س���يبدأ 
جنس���ون باتون حام���ل اللقب من 
املركز الثامن بجوار السائق األملاني 

املخضرم.
واحتل البرازيلي فيليبي ماس���ا 
س���ائق فيراري العائد بعد معاناته 
من إصاب��ة خطيرة في الرأس املركز 
الثان�����ي ف��ي التج���ارب التأهيلية 
للسباق فيما سيكون زميله االسباني 
اجلديد فرناندو الونس���و في املركز 
الثالث وس���يبدأ البريطاني لويس 
هاميلتون سائق مكارين من املركز 

الرابع.

الى ذلك، ينطلق موسم 2010 وسط 
تعديات باجلملة على صعيد السائقني 
والفرق والقوانني، وهناك جديد آخر 
سيسجل بدايته في السباق االفتتاحي 
اليوم في البحرين متمثل بس���يارة 
األمان مرسيدس � بنز »اس ال اس � 
اي ام جي«. وستحل السيارة اجلديدة 
التي ستطرح رسميا في االسواق في 
27 احلالي بدال من مرسيدس »اس ال 
63 � اي ام جي« التي كانت س���يارة 

األمان ملوسمي 2008 و2009.
وتعتبر »اس ال اس � اي ام دي« 
أسرع سيارة أمان عرفتها احللبات 
حتى اآلن، وتبلغ سعة محركها 6.3 
ليت���رات، مكون من 8 اس���طوانات 
ويولد 571 حصانا، ما يسمح للسيارة 
باالنطاق من صفر الى 100 كلم في 

3.8 ثوان.
أما بالنسبة لسيارة الطاقم الطبي 
فستبقى مرسيدس »سي 63 � اي ام 
جي« كما كانت احل���ال عامي 2008 
و2009، وتبلغ س���عة محركها 6.3 
ليترات من 8 اسطوانات، ويولد 457 

حصانا.

سائق »ريد بل« األلماني 
سيباستيان ڤيتل فرحا بتصدره 
التجارب الرسمية         )أ.ف.پ(

أخبار األندية والنجوم

توتنهام يفتقد وودجيت كاكا يغيب أمام بلد الوليد
أعلن ريال مدريد األسباني امس أنه سيفتقد جهود العب 
خط وسطه، البرازيلي كاكا أمام مضيفه بلد الوليد. وأصيب 
صانع األلعاب البرازيلي في عضات فخذ الساق اليسرى 
خال التدريبات امس، وسيغيب عن املاعب نحو أسبوع. 
وكان كاكا اعتذر ملدربه مانويل بلليغريني عما بدر منه حلظة 
تبديله اما ليون الفرنسي في الدور ال� 16 من أبطال أوروبا، 

وقال إنه يتمتع بعاقات ممتازة مع املدرب التشيلي.

أعل���ن توتنهام اإلجنلي�����زي أن مدافعه جوناثان 
وودجي��ت سيغيب ع��ن املاعب حتى نهاية املوسم 

بعد خضوعه لعملية جراحية في أستراليا.
وك��ان وودجي��ت يع��اني م��ن إصاب��ة ف��ي الفخ��ذ 
م��ن فت��رة طويل��ة، ول��م يش�����ارك ف��ي أي مب��اراة 
من��ذ الفوز الس���احق على ويغ���ان 1-9 في نوفمبر 

املاض�ي.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثالثون(

شو سبورت 4:301مان يونايتد � فوالم

شو سبورت 72سندرالند � مانشستر سيتي

إيطاليا )المرحلة الثامنة والعشرون(
5بولونيا � سمبدوريا

5جنوى � كالياري

اجلزيرة الرياضية + 51يوڤنتوس � سيينا

5التسيو � باري

اجلزيرة الرياضية + 57ليڤورنو � روما

5بارما � أتانتا

اجلزيرة الرياضية + 55أودينيزي � باليرمو

اجلزيرة الرياضية + 10:451ميان � كييڤو

ألمانيا )المرحلة السادسة والعشرون(
دبي الرياضية 5:302هوفنهامي � ڤيردر برمين

دبي الرياضية 7:302باير ليڤركوزن � هامبورغ

إسبانيا )المرحلة السادسة والعشرون(
7ڤياريال � خيريز

7تينيريفي � اسبانيول

اجلزيرة الرياضية + 75راسينغ � سرقسطة

اجلزيرة الرياضية + 77امليريا � ملقة

اجلزيرة الرياضية + 92برشلونة � ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية + 112بلد الوليد � ريال مدريد

فرنسا )المرحلة الثامنة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية + 84ڤالنسيان � رين

8ليل � غرونوبل

اجلزيرة الرياضية + 124تولوز � مرسيليا


