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قال حارس مرمى املنتخب األملاني السابق ينز ليمان، الذي 50
ينتهي عقده مع شتوتغارت بنهاية املوسم احلالي، إنه سيبقي 
اخليارات مفتوحة أمامه. وقال ليمان عقب هزمية شتوتغارت 
أمام ش����الكه 1 - 2 في الدوري األملاني )بوندسليغا( إنه ناقش 
بالفعل تلك املس����ألة »لكن النقاش لم ينته بعد«.ويعد االنتقال 
للعب في دوري ك����رة القدم بأميركا أحد اخليارات املتاحة أمام 

ليمان الذي انضم لشتوتغارت قادما من أرسنال اإلجنليزي.

خيارات ليمان مفتوحة
أعلنت شبكة قنوات »اجلزيرة 
الرياضية« امس تخصيص 5 
قنوات لنقل كأس العالم لكرة 
القدم التي تستضيفها جنوب 
أفريقيا في الفترة املمتدة بني 11 

يونيو إلى 11 يوليو املقبلني.
وقالت »اجلزيرة« في بيان 

حصلت وكالة األنباء األملانية 
على نسخة منه ان القنوات التي 
مت تخصيصها للبطولة هي »+9 
و+10« باللغ���ة العربية وقناة 
العالم«  بعنوان »قن���اة كأس 
إلى  باللغة االجنليزية إضافة 
قناة »اجلزيرة الرياضية إتش 

دي« وقناة البث بالنظام ثالثي 
األبعاد »ثري دي« خصوصا. 
وفيما يخص أسعار االشتراك 
اجلديدة، ذكر البيان انه بإمكان 
املشتركني متابعة املباريات على 
قنوات مخصص���ة له تضاف 

الشتراكهم مقابل 100 دوالر.

5 قنوات للجزيرة الرياضية لمونديال 2010

روبن »منقذ« بايرن ميونيخ أمام فرايبورغ.. وإشبيلية يُجْبَر على التعادل مع ديبورتيڤو.. ويوڤنتوس وروما يواصالن نزيف النقاط

ين لفوالم ويتصدر  وأرسنال يتخطى هال  مان يونايتد يرد الدَّ
 توريس يهدد بالرحيل

تحقيق في شغب 
جماهير هرتا برلين 

شدد مهاجم ليڤربول االسباني 
فرناندو توريس على ضرورة 
تعاقد النادي مع العبني من العيار 
الثقيل الصي���ف املقبل، إذا قرر 
إلى  النادي، مش���يرا  البقاء مع 
التراجع  الفريق س���يواصل  أن 
للوراء، إال في ح���ال تعاقد مع 
»أربع���ة أو خمس���ة العبني من 

الطراز العاملي«.

طالب االحت���اد األملاني لكرة 
الق���دم بصدور بي���ان من نادي 
هرتا برلني بعد اقتحام اجلماهير 
ملعب الستاد األوملبى عقب هزمية 

الفريق 1 -2 أمام نورمبرغ.
وس���تحدد جلنة االنضباط 
باحتاد الكرة األملاني مدى ضرورة 
حضور مس���ؤولي هرتا برلني 
أمام احملكم���ة الرياضية، حيث 

قد يتعرض النادي لعقوبات.

ألونسو »الحصان الجامح« بطاًل لفورموال واحد بالبحرينأنشيلوتي: لم ُأطاَلب بلقب »األبطال«
حقق السائق االسباني 
فرناندو الونسو بداية نارية 
مع فريق���ه اجلديد فيراري 
وقاد مع زميل���ه البرازيلي 
فيليب���ي ماس���ا »احلصان 
اجلام���ح« ألول ثنائية منذ 
يوني���و 2008 عندما احرزا 
املركزين األولني على التوالي 
امس خالل جائزة البحرين 
الكب���رى، املرحل���ة األولى 
من بطولة العالم لسباقات 

فورموال واحد.
واس���تفاد الونسو الذي 
انتقل هذا املوسم الى فيراري 
قادما م���ن رينو بعقد ميتد 
حتى 2012، من س���وء حظ 
األملاني سيباس���تيان فيتل 
سائق ريد بول-رينو الذي 
بدا في طريقه لتحقيقه فوزه 
السادس بعدما سيطر على 
البداية حتى  الس���باق من 
اللفة 35 من اصل 49، قبل 
ان يعاني من مشاكل سمحت 
لثنائي في���راري بتجاوزه 
ليمنحا »سكوديريا« الثنائية 
األولى منذ يونيو 2008 عندما 
احرز ماسا املركز األول خالل 
امام  الكبرى  جائزة فرنسا 
زميله السابق الفنلندي كيمي 
رايكونن الذي قرر االبتعاد 
عن سباقات الفئة األولى هذا 
املوسم واملشاركة في بطولة 

العالم للراليات.
الثان���ي  الف���وز  وه���ذا 
والعشرون أللونسو لينال 
شرف ان يكون اول سائق 
ينال 25 نقطة مقابل فوزه 
بالسباق بعد التعديل الذي 
ادخ���ل على نظ���ام توزيع 

النقاط هذا املوسم.
وقطع الونس���و السباق 
الذي تكون من 49 لفة امتدت 
ملسافة 308.405 كلم بزمن 
2.01.101 ساعة، متقدما بفارق 
الذي  16 ثانية على ماس���ا 
سجل بدوره عودة موفقة الى 
احللبات بعدما ابتعد عنها في 

املراحل األخيرة من املوسم 
املاض���ي بس���بب تعرضه 
حلادث خطي���ر في جتارب 
املجر، و23.1 ثانية عن سائق 
ماكالرين البريطاني لويس 
هاميلتون الذي استفاد بدوره 
من مشاكل فيتل ليكمل منصة 
التتويج، فيما انهى االخير 
امام سائق  الس���باق رابعا 
مرس���يدس جي بي األملاني 
نيكو روزبرغ وزميل األخير 
ومواطن���ه ميكايل وماخر 
الذي سجل عودة مشجعة 
عن االعتزال الذي اعلنه عام 
2006 وفي جعبته الغالبية 
العظمى من االرقام القياسية 
وابرزها ع���دد األلقاب )7( 

واالنتصارات )91(.

ترتيب العشرة األوائل

االسباني فرناندو الونسو 
)فيراري( 2.01.101 ساعة

البرازيلي فيليبي ماسا 
)فيراري( بفارق 16 ث

البريطاني لوس هاميلتون 
)ماكالرين-مرسيدس( بفارق 

23.1 ث
األملاني سيباستيان فيتل 
)ريد بول-رينو( بفارق 38.7 

ث
األملاني نيك���و روزبرغ 
)مرسيدس جي بي( بفارق 

40.2 ث
األملاني ميكايل شوماخر 
)مرسيدس جي بي( بفارق 

44.1 ث
البريطاني جنسون باتون 
)ماكالرين-مرسيدس( بفارق 

45.2 ث
االسترالي مارك ويبر )ريد 
بول-رينو( بفارق 46.3 ث
فيتانتونيو  االيطال���ي 
انديا- ليوتزي )ف���ورس 

مرسيدس( بفارق 53 ث
البرازيلي روبنز باريكيللو 
)وليامس-كوزوورث( بفارق 

62.4 ث

»NBA« نيويورك يصدم داالس  في الـ

نفى مدرب تشلس���ي اإليطالي كارلو أنش���يلوتي 
التقارير التي تتحدث عن مطالب امللياردير الروس���ي 
رومان أبراموڤيتش مالك الن���ادي اإلجنليزي بالفوز 

بلقب دوري األبطال.
 وقال أنشيلوتي: »لم يقل يوما إنه يريد مني لقب 
دوري األبطال، بالنسبة له ليس هناك فرق بني الفوز 

بدوري األبطال والدوري احمللي«.
وأضاف: »أهم شيء هو أن نحاول الفوز بكل البطوالت 
التي نشارك بها، لكن أؤكد أن دوري األبطال ليس هو 

األولوية لديه«.

صدم نيويورك نيكس مضيفه داالس مافريكس 
وأحلق به اخلس���ارة االولى بعد 13 فوزا متتاليا في 

.)NBA( دوري كرة السلة االميركي للمحترفني
وقدم االرجنتيني لويس سكوال )30 عاما( مباراة 
خارقة عندما س���جل 44 نقطة وقاد فريقه هيوسنت 
روكتس الى الفوز عل���ى ضيفه نيوجيرزي نيتس 
116-108 على ملعبه »تويوتا سنتر«. وسجل سكوال 
20 سلة من أصل 25 محاولة ليحقق أعلى رصيد له 
هذا املوسم، كما التقط 12 متابعة ليتكبد نيتس اسوأ 
فرق الدوري خسارته الرابعة على التوالي والتاسعة 
واخلمسني هذا املوسم. وأضاف كيفن مارتن 20 نقطة 
للفائز، أرون بروكس 18 نقطة و7 متريرات حاسمة، 
وتريفور أريزا 12 نقطة و10 متابعات. وكان كورتني 
لي األفضل لدى اخلاسر مع 24 نقطة، وأضاف بروك 
لوبيز 22 نقطة و10 متابعات واملوزع ديفن هاريس 
19 نقطة و7 متريرات حاسمة. وهيمن العمالق دوايت 
هاورد عل���ى االجواء وقاد اورالندو ماجيك وصيف 
املنطقة الش���رقية الى الفوز على مضيفه واشنطن 

ويزاردز 109-95 على ملعب »فيريزون سنتر«.
وسجل هاورد 28 نقطة )11 من 13 محاولة( والتقط 
15 متابعة ومرر 5 كرات حاسمة، ليحقق ماجيك فوزه 
الثامن على التوالي. وقام الثالثي جاي جاي ريديك 
)18 نقط���ة(، براندون باس )16 نقطة و9 متابعات( 
وفنس كارتر )18 نقطة( مبجهود كبير لتقليص تأخر 
فريقهم الذي بل���غ 15 نقطة في الربع الثاني. ولدى 
واشنطن، كان اندريه بالتش االفضل مع 32 نقطة، 
واضاف شون ليفنغستون 18 نقطة وأل ثورنتون 

15 نقطة.
وفي باق���ي املباريات، فاز اتالنت���ا هوكس على 
ديتروي���ت بيس���تونز 112-99 ودنفر ناغتس على 
ممفيس غريزليز 125-108 وغولدن ستايت ووريرز 
عل���ى تورونتو رابتورز 124-112 وس���ان انطونيو 

االسباني فرناندو الونسو رافعا الكأس  )أ.ف.پ(سبيرز على لوس اجنيليس كليبرز 88-118.

أعرب العب ميالن االجنليزي املعار من غالكسي االميركي 
ديڤيد بيكام عن تخوفه من عدم حتقيق حلمه باملشاركة مع 
املنتخب اإلجنليزي في نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا.
وكان هناك توقعات كبيرة أن ينضم بيكام � الذي يعد أكثر 
الالعبني مشاركة مع املنتخب اإلجنليزي � لقائمة بالده التي 
تضم 23 العبا في املونديال. ويعتقد بيكام، الذي سيكمل عامه 
اخلامس والثالثني حني يستهل املنتخب مشواره في كأس 

العالم مبواجهة أميركا، أن مشاركته ليست مضمونة.

يواجه إنتر ميالن االيطالي منافسة شديدة من ريال 
مدريد االس���باني للتوقيع مع الظهير األيسر لالتسيو 
أليكس���اندر كوالروڤ في الصيف الق���ادم، وذلك بعدما 
ادعت صحيفة »كورييري ديللو سبورت« االيطالية أن 
النادي »امللكي« صعد من اهتمامه بالالعب وجهز عرضا 
مناسبا. ولطاملا كوالروڤ كان مطلبا ملدرب إنتر جوزيه 
مورينيو، وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن رئيس التسيو 
كالوديو لوتيتو رفض عرض���ا من النادي اللومباردي 

يناير املاضي.

ذكرت صحيفة »صنداي ميرور« االجنليزية ان مدرب 
انتر ميالن البرتغالي جوزيه مورينيو أكد انه ال ميانع من 
الرحيل في نهاية املوسم في حال وجد من يدفع 7 ماليني 

يورو تعويضا إلنتر لفسخ عقده كما تنص بنوده.
وارتبط اسم مدرب إنتر بأندية كثيرة مثل ليڤربول 

ومانشستر سيتي وريال مدريد.

لم يت����ردد مهاجم إنترميالن الكاميروني صامويل إيتو 
في قول احلقيقة حس����ب ما يراها معترفا بأن مان يونايتد 
االجنليزي األقوى في أوروبا. وأضاف: »من خالل ما نشاهده 
اآلن فإن مان يونايتد حطم ميالن االيطالي الذي يعد خصمنا 
املباش����ر واملنافس األقوى لنا، وهذا يجعلني أقول إن مان 

يونايتد هو الفريق األخطر في أوروبا«.

بيكام: مشاركتي بالمونديال غير مضمونة

ريال مدريد مهتم بكوالروڤ

 مورينيو بين »الملكي« وليڤربول

 إيتو: مان يونايتد األفضل أوروبيًا

أخبار األندية والنجوم

بنيتيز على حافة الهاوية
 يبدو أن ليڤربول اإلجنليزي 
بدأ يستعد ملواصلة مسيرته دون 

مدربه االسباني رافاييل بنيتيز.
ويدخل بنيتيز مباراة اليوم أمام 
بورتس����موث في حالة من الدمار 
مع انهيار دعم مجلس اإلدارة له، 
بعدما خسر ليڤربول في 15 مباراة 
على مستوى جميع املسابقات في 

املوسم احلالي.
ويفضل النادي اإلجنليزي فسخ 
التعاق����د بالتراضي بني الطرفني، 
لينهي مهمة املدرب االسباني مع 
الفريق بعد فترة والية امتدت لستة 
أعوام. وأشارت التقارير الصحافية 
إل����ى أن ري����ال مدريد االس����باني 
ويوڤنتوس اإليطالي يرغبان في 
احلصول على خدمات بنيتيز، في 
الوقت الذي قد يلجأ فيه إنتر ميالن 
له في حال رحيل مدربه البرتغالي 

جوزيه مورينيو. جنم مان يونايتد واين روني يسجل في مرمى فوالم  )أ.پ(

رّد مان يونايتد حامل اللقب في املواس����م الثالثة 
املاضية الدين لضيفه فوالم حني هزمه 3 - 0 واستعاد 
الصدارة امس في املرحلة الثالثني من الدوري االجنليزي 
لكرة القدم. فعل����ى ملعب »اولدترافورد« وامام اكثر 
من 75 الف متفرج، ثأر مان يونايتد خلسارته ذهابا 
في لندن بالنتيجة ذاتها ورفع رصيده الى 66 نقطة 
وتقدم بفارق نقطتني على تشلسي � الذي ميلك مباراة 
مؤجلة � وارسنال. ومرر البلغاري دمييتار برباتوڤ 
كرة الى واين روني ومنه الى البرتغالي لويس ناني 
في اجلهة اليس����رى فأعادها االخير عرضية من بني 
خطي دفاع يتألف كل منهما من 3 العبني ووصلت الى 
روني الذي تابعها مباش����رة في الشباك بعد اقل من 

دقيقة على صافرة بداية الشوط الثاني )46(.
وحرم احلارس الدولي االسترالي مارك شفارتسر 
»الش����ياطني احلمر« من هدف ثان بتحويله باقتدار 
كبير تسديدة االسكوتلندي دارين فليتشر الى ركنية 
)82(، وعوض برباتوڤ بعد دقيقتني عندما وصلته 
كرة طويلة في اجلهة اليس����رى فقام مبجهود فردي 
وتخلص من 3 العبني وعكس����ها عرضية خلفية الى 
روني الذي تابعها ارضية زاحفة في اقصى الزاوية 
اليمنى )84( رافعا رصيده الى 25 هدفا في البطولة 
و32 هدفا في مختلف املسابقات هذا املوسم. وتلقى 
برباتوڤ كرة عرضية مركزة من جي سونغ من اجلهة 
اليمنى تابعها االول برأسه في الزاوية اليسرى ملرمى 
شفارتس����ر مسجال هدفا ثالثا لفريقه وعاشرا له في 
الدوري )89(. وكان ارسنال تغلب على مضيفه هال 
س����يتي 2-1، ورفع رصيده ال����ى 64 نقطة، وافتتح 
ارسنال التسجيل بعدما قام الروسي اندري ارشافني 
بفاصل مهاري تخطى على اثره الفرنسي برنار مندي 
والهولندي جورج بواتين����غ ووضع الكرة بطريقة 
رائعة في اقصى الزاوية البعيدة عن متناول احلارس 
االميركي بواز ميهيل )14(.وادرك هال سيتي التعادل 
بعد متريرة رائعة م����ن الهولندي يان فينيغر اوف 
هيسيلينك الى دين مارني فارتكب سول كامبل خطأ 
ضد االخير واس����قطه داخل املنطقة احتسبت ركلة 

جزاء ونفذها جيمي بوالرد بنجاح )29(.
ولم يستطع ارسنال في الشوط الثاني زيادة غلته 
رغم النقص العددي في صفوف صاحب االرض، وبقي 
حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خلطف 
النقاط الثالث عبر الدمناركي نيكمالس بندتنر الذي 
تابع كرة س����ددها البرازيلي دنيلسون وارتدت اليه 
فأعادها الى الشباك )93(، وتختتم املرحلة اليوم االثنني 

بلقاء ليڤربول مع بورتسموث قبل االخير.
وفي إسبانيا أهدر إشبيلية نقطتني ثمينتني عندما 
س����قط في فخ التعادل على أرض����ه أمام ديبورتيڤو 
الكورونا 1-1 في املرحلة السادس����ة والعشرين من 

االسباني.  الدوري 
واوق����ف خيتاف����ي 
زحف ضيفه مايوركا 
صاحب املركز الرابع 
بالفوز عليه 0-3، 
وتعادل سبورتينغ 
خيخون مع ضيفه 
اتلتيك بلباو 0-0، 

وتختت����م املرحلة اليوم االثنني بلقاء اتلتيكو مدريد 
مع اوساسونا.

وفي إيطاليا رفض يوڤنتوس وصيف بطل املوسم 
املاض����ي وروما صاحب املركز الثال����ث في الترتيب 
احلالي الفوز وفرطا في النقاط الثالث فتعادل االول 
مع ضيفه سيينا 3-3، والثاني مع مضيفه ليفورنو 
بالنتيجة ذاتها امس في املرحلة الثامنة والعشرين من 
الدوري االيطالي. في املباراة االولى، حسم يوڤنتوس 
النتيجة عمليا في الدقائق العشر االولى بعد ان تقدم 
3-0، لكن من الغرابة انه لم يستطع احلفاظ على هذا 
التقدم امام صاحب املركز االخير على الئحة الترتيب. 
وافتتح يوڤنتوس التسجيل بعد تسديدة من املالي 
محمد سيسوكو وارتدت الكرة الى اليساندرو دل بييرو 
الذي اعادها الى الشباك )2(. واضاف قائد يوڤنتوس 
الهدف الثاني بالطريقة ذاتها بعد كرة مرتدة سددها 
كالودي����و ماركيزيو واعادها دل بيي����رو الى املرمى 
)7(. وع����زز انطونيو كاندريفا بالهدف الثالث )10(. 
وقلص ماسيمو ماكاروني الفارق)16(. وقام املهاجم 
الدولي اجلزائري عبدالقادر غزال بدور املنقذ وسجل 
الهدفني االخيرين للضيوف )46 و74(. وفي املباراة 
الثانية، لم تكن حال روما افضل من يوڤنتوس بعد 
ان فاجأه صاحب االرض في البداية بهدف مبكر لهدافه 
كريستيانو لوكاريللي )9(. وجاء رد الفريق الزائر 
على الفور ودومنا ابطاء عبر سيموني بيروتا )10(. 
ووضع لوكا طوني العائد من بايرن ميونيخ االملاني، 
فريقه روما في املقدمة بعدما سجل له الهدف الثاني 
بتس����ديدة رأس����ية )19(. وادرك لوكاريللي التعادل 
الصحاب االرض )26(، لكن التشيلي دافيد بيتزارو 
اعاد التقدم للضيوف )28(. واكمل لوكاريللي الثالثية 
وادرك التعادل من ركلة ج����زاء )71(. وصار رصيد 
روما 53 نقطة، ورصيد يوڤنتوس 45 نقطة ففش����ل 
في انتزاع املركز الرابع من باليرمو )46( الذي سقط 
امام ضيفه اودينيزي 2-3 وتعرض التسيو لسقطة 
غير متوقعة على امللعب االوملبي في روما امام ضيفه 
باري بهدفني نظيفني. وحقق جنوى فوزا كبيرا على 
ضيفه كالياري 5-3. وفاز بارما على اتاالنتا بهدف 
يتيم سجله البلغاري فاليري بويينوف )71(. وتعادل 
بولونيا مع سمبدوريا 1-0. وعاد فيورنتينا من بعيد 
وجتنب اخلس����ارة امام عمق مضيفه نابولي عندما 
حول تخلفه الى فوز 3-1، ورفع فيورنتينا رصيده 

الى 38 نقطة مقابل 41 لنابولي.
وفي أملانيا اس����تعاد بايرن ميونيخ وصيف بطل 
املوسم املاضي الصدارة اثر فوزه على فرايبورغ 1-2، 
في املرحلة السادسة والعشرين من الدوري االملاني. 
وعلى ملعب اليانتس ارين����ا وامام 69 الف متفرج، 
حقق بايرن ميونيخ فوزا صعبا 2 � 1 رفع به رصيده 
الى 56 نقطة اعادته 
الى الصدارة بفارق 
نقطتني عن مطارده 
ش����الكه فيما وقف 
رصي����د فرايبورغ 
صاحب املركز قبل 
االخي����ر عن����د 20 

نقطة.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الـ 30(

شو سبورت 111ليڤربول � بورتسموث

إسبانيا )المرحلة الـ 26(
اجلزيرة الرياضية +112اتلتيكو مدريد � اوساسونا


