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أقال نادي إشبيلية االسباني مدربه مانولو خيمينيز بسبب تردي نتائج 54
الفريق في اآلونة األخيرة وكان آخرها التعادل 1-1 مع خيريز متذيل ترتيب 
الدوري االسباني، وجاء في بيان للنادي: »أقال مجلس إدارة أشبيلية املدرب 
مانول����و خيمينيز«، ووصف املدير الرياضي في النادي رامون رودريغيز 
»مونتش����ي« قرار مجلس اإلدارة الذي اجتمع بعد اللقاء ب� »املؤلم«، لكنه 
أمل أن يكون حافزا للفريق لتقدمي نتائج أفضل في املستقبل. ورغم قيادة 
خيمنيز )46 عاما( اش����بيلية الى نهائي كأس امللك حيث سيواجه اتلتيكو 

مدريد في 26 مايو املقبل، إال ان احتمال عدم التأهل الى دوري أبطال أوروبا 
للموسم املقبل عجل في إقالة املدرب الشاب، ويتردد ان النادي قام باتصاالت 
مع مدرب منتخب اسبانيا بطل كأس اوروبا 2008 لويس أراغونيس، وان 
الدمناركي ميكايل الودروب هو اخليار الثاني، وعلق مونتشي: »ال ميكن ان 
نتحدث عن بدالء مبا اننا لم نتصل بأحد بعد«، وختم مونتش����ي: »لقد قام 
خيمينز بكل ش����يء ممكن في األسابيع املاضية إلعادة ترتيب الفريق، وال 

منلك سوى كلمات التقدير جتاه عمله، النه كان احترافيا للغاية«.

إشبيلية يقيل مدربه خيمينيز بعد التعادل مع خيريز

ريال مدريد لمواصلة انتصاراته أمام خيتافي.. وصراع بين يوڤنتوس ونابولي
ولڤرهامبتون يعمق جراح وست هام.. وڤيردر بريمن يتأهل لنهائي كأس ألمانيا.. وسان جيرمان لنصف النهائي

اكد االيطالي كارلو انشيلوتي مدرب تشلسي ثالث 
الدوري االجنليزي لكرة القدم امس انه باق في منصبه 
املوسم املقبل بغض النظر عن نتائج الفريق اللندني 
في املوسم احلالي. وقال انشيلوتي في حديث لصحيفة 
»س���تامبا« االيطالية »مستقبلي بالتأكيد في تشلسي 
املوسم املقبل بغض النظر عن النتائج«، مضيفا »لكن 
قبل كل شيء، أعتقد أننا نحقق شيئا جيدا هذا العام«. 
واوضح انشيلوتي »لدينا مجموعة جيدة سيتم تعديلها 
في املوسم املقبل«، مشيرا الى ان الدوري االجنليزي 

صعب جدا هذا العام.
وقال »تطور املستوى نحو القمة. اذا كانت املنافسة 
املوسم املاضي بني االربعة الكبار )مان يونايتد وتشلسي 
وارسنال وليڤربول( فإنه بامكاننا هذا املوسم اضافة 
فرق ايڤرتون وتوتنهام واس���تون ڤيال ومانشس���تر 

سيتي«.

يبدو النجم الفرنس���ي فرانك ريبيري العب وسط 
بايرن ميونيخ األملاني حائرا في البقاء مع ناديه الباڤاري 
أو االنتقال الى الدوري االس���باني بحسب ما جاء في 
الصحف األملانية، وبإفصاحه عن رغبته املستقبلية، 
يكون ريبيري قد استبعد إمكانية انتقاله الى تشلسي 
االجنليزي، وقال ريبيري الذي ينتهي عقده في يونيو 
2011 لصحيفة »بيلد« االملانية: »اذا لم أوافق على عرض 
التمديد مع بايرن، سأنتقل بالتأكيد الى أسبانيا، أؤكد 
لكم انني لم أقرر أي ش���يء حتى الس���اعة، رغم انني 

أميل الى وجهة معينة«.

أكد مدرب املنتخب األملان����ي لكرة القدم يواكيم لوف 
في حوار نشر امس أنه يدعم حارس مرماه رينيه ادلر، 
مشددا في الوقت نفسه على أن احلارس الدولي يجب عليه 
إثبات أنه محل ثقته إذا ما أراد أن يكون احلارس األساسي 

للمنتخب خالل بطولة كأس العالم 2010 املقبلة.
ووق����ع اختيار لوف وجهازه الفني على ادلر، حارس 
مرمى فريق باير ليڤركوزن، ليكون احلارس األساس����ي 
ملنتخب أملانيا خ����الل كأس العالم بجنوب أفريقيا الذي 
ستجرى منافساته في الفترة ما بني 11 يونيو و11 يوليو 
املقبلني، بينما س����يكون مانويل نيوير )حارس شالكه( 
وتيم فايسه )حارس ڤيردر برمين( احلارسني االحتياطيني 

للفريق.

»NBA« نيويورك يسقط دنڤر في الـ

ريهاغل يقرر مستقبله بعد المونديال

تغل����ب نيويورك نيكس على دنڤ����ر ناغتس متصدر 
مجموعة الشمال الغربي 109-104 في مباراة قوية ضمن 
دوري كرة الس����لة االميركي للمحترف����ني أول من أمس. 
وشهدت املباراة التي أقيمت على ملعب »ماديسون سكوير 
غاردن« أمام 19.763 متفرجا مواجهة ممتعة بني الثنائي 
كارميلو انطوني )36 نقطة( وااليطالي دانيلو غاليناري 
)28 نقطة(. ومتكن غاليناري بفضل تس����ديداته البعيدة 
من خارج القوس )5( من صنع الفارق لنيكس، وقال بعد 
املباراة: »قبلنا بالتحدي، ولعب كل واحد منا مباراة رائعة، 
وفي النهاية كان الفوز من نصيبنا«. وفي عيد ميالده ال� 37، 
قدم املوزع جايسون كيد مباراة خارقة، فسجل 26 نقطة 
و12 متريرة حاسمة، وقاد داالس مافريكس الى الفوز على 
ضيفه لوس اجنيليس كليبرز 106-96 ملعب »أميريكان 

ايرالينز سنتر« في تكساس أمام 19.705 متفرجني.

ذكرت تقارير إعالمية محلية ان املدير الفني للمنتخب 
اليوناني لكرة القدم، األملاني أوتو ريهاغل يرغب في 
حتديد مستقبله مع الفريق عقب املشاركة في بطولة 
كأس العالم 2010 التي تس���تضيفها جنوب أفريقيا 
صيف هذا العام. ويرغب االحتاد اليوناني في اإلبقاء 
على املدير الفني )71 عاما( حيث قدم له بالفعل عرضا 
جديدا، رغم أن راتبه س���يكون أقل بنسبة 30% نظرا 
للمشكالت املالية التي تعانيها البالد حاليا. وينتهي 
التعاق���د احلالي للمدير الفني بنهاي���ة كأس العالم. 
وس���يلعب بطل أوروبا 2004 ف���ي املجموعة الثانية 
في جنوب أفريقيا، إل���ى جانب منتخبات األرجنتني 

ونيجيريا وكوريا اجلنوبية.

إريكسون مدرباً لساحل العاج 
ذكرت الصحف السويدية أن املدير الفني السويدي زڤن 
غوران إريكسون سيتولى قيادة منتخب ساحل العاج في 
بطولة كأس العالم 2010 التي تستضيفها جنوب أفريقيا 
صيف هذا العام. وقال رئيس االحتاد العاجي لكرة القدم 
جاك أنوما في تصريحات لصحيفة »إكسبريس����ن« عن 
إريكس����ون »ميكننا القول إنه عاد من جديد مدربا ألحد 
املنتخبات«. وسبق إلريكسون أن تولى تدريب منتخبي 
إجنلترا واملكس����يك. ويعتقد أن إريكس����ون رمبا يحصل 
مقابل عمله لنحو ثالثة أش����هر مع منتخب ساحل العاج 
على خمسة ماليني كورون س����ويدية )674 ألف دوالر(. 
وتلعب ساحل العاج في املجموعة السابعة لبطولة كأس 
العالم التي يطلق عليها مجموعة املوت، حيث تضم أيضا 

منتخبات البرازيل والبرتغال وكوريا الشمالية.

والد ميسي: ال يوجد سوى مارادونا واحد

بالتر التقى الرئيس الفلسطيني.. وأشاد بملف »قطر 2022«

املديح  في أعقاب قصائ���د 
واإلط���راء الت���ي هطلت على 
ليونيل ميس���ي خ���الل األيام 
األخيرة، ق���ال خورخي، والد 
الالعب، إنه »ال يجب أن يكون 
هناك جدل« ح���ول إذا ما كان 
جنله أفضل من دييغو مارادونا، 

عندما كان العبا.
أكد خورخي في تصريحات 
ملوقع االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( تناقلتها العديد من وسائل 
اإلعالم األرجنتينية »ليونيل هو 
ليونيل، سيصنع مشواره ويقدم 

أفضل ما لديه.
اليوم هو العب يسعى إلى 
تقدمي أفضل ما لديه مع فريقه 

ومع املنتخب«.
وقال »إنها عصور مختلفة. 
ل���م يكن هناك س���وى دييغو 
مارادونا واحد، ولم يكن هناك 
سوى بيليه واحد وليو سيكون 
أيضا واح���دا فق���ط. إن هذه 
)املقارنة( أمر تصنعه الصحافة 

واص���ل اش���بيلية اخلامس 
مسلس���ل اهداره للنقاط وسقط 
ف���ي فخ التع���ادل أم���ام ضيفه 
خيريز متذي���ل الترتيب 1-1 في 
املرحلة الثامنة والعش���رين من 
بطولة اس���بانيا لكرة القدم اول 
من أمس، وعانى الفريق األندلسي 
املباراة من اصابات  قبل دخوله 
الفرنس���ي سيباستيان  العبيه 
سكيالتش���ي، دييغ���و كابي���ل، 
خيس���وس ناڤ���اس، البرازيلي 
لوي���س فابيان���و، األرجنتيني 
لوتارو أكوستا، الفرنسي عبداهلل 
كونكو، واألرجنتيني ألدو دوشر، 
وخسر العبني اضافيني على ملعب 
»سانشيز بيزخوان« أمام 35 ألف 
متفرج، هما املهاجم األرجنتيني 
دييغو بيروتي والعب الوس���ط 

العاجي ديدييه زوكورا.
ويعاني اش���بيلية في اآلونة 
األخيرة، فبعد خروجه من مسابقة 
دوري ابط���ال أوروبا، عجز عن 
حتقيق أي فوز في الدوري منذ 
20 فبراير املاضي )3-1 على ريال 
ماي���وركا( ونال 3 نقاط في آخر 
خمس مباري���ات، كما لم يعرف 

ادري���ان )65(. وكان���ت املباراة 
تس���ير نح���و التع���ادل قبل ان 
يحتسب احلكم ركلة جزاء ملصلحة 
سبورتينغ ويطرد املتسبب بها 
لوبو، فانبرى لها كاسترو بنجاح 
في الدقيقة 90 مانحا النقاط الثالث 

لفريقه.
ويحل اليوم ريال مدريد ضيفا 
على ج���اره خيتاف���ي في ختام 
املرحلة، ويس���عى ريال مدريد 
الى مواصلة انتصاراته املتتالية 
في الدوري والتي بلغت 9 حتى 
اآلن في سعيه الى الظفر باللقب 
احمللي الوحيد أمامه النقاذ موسمه 
الوفاض من  بعد خروجه خالي 
مسابقة الكأس احمللية ومسابقة 
دوري ابط���ال أوروبا التي تقام 
مباراتها النهائية على ملعبه في 

مايو املقبل.
 وميلك النادي امللكي األسلحة 
الالزمة لكسب النقاط الثالث في 
مقدمتها هدافه الدولي األرجنتيني 
غونزالو هيغوي���ن صاحب 20 
هدف���ا ف���ي املركز الثان���ي على 
الئحة الهدافني والدولي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو رابع الهدافني 

القدم بفوزه على اوغسبورغ من 
الدرجة الثانية 2-0، وسجل ماركو 
مارين )30(، والبيروفي كالوديو 
الهدفني، ويأمل  بيت���زارو )80( 
ڤيردر برمين في االحتفاظ باللقب 
النقاذ موسمه بعد خروجه خالي 
الوفاض من مسابقة يوروبا ليغ 
)كأس االحتاد األوروبي( والدوري 
احمللي حيث يحتل املركز اخلامس 
برصيد 45 نقطة بفارق 11 نقطة 
خلف باي���رن ميونيخ املتصدر، 
وتوج برمين بهذا اللقب 6 مرات 
اعوام 1961 و1991 و1994 و1999 

و2004 و2009.

كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان الى 
نصف نهائي كأس فرنسا بفوزه 
على مضيفه أوكس���ير بركالت 
الترجيح 6-5 بعد تعادلهما في 
الوقتني االصلي واالضافي 0-0 
على ملعب »أبي ديش���ان« داخل 
املباراة  أبواب موصدة، وأقيمت 
من دون جمهور اثر وفاة مشجع 
لنادي باريس سان جيرمان خالل 
شجار بني جمهور النادي الشهر 

طعم الفوز ف���ي آخر 7 مباريات 
في مختلف املس���ابقات، وحصل 
اشبيلية على فرصة التقدم بعدما 
عرقل املالي سيدي كيتا البرازيلي 
أدريانو داخل املنطقة، فاحتسب 
احلكم ركلة جزاء ترجمها بنجاح 
البديل املالي فريديريك كانوتيه 
)63(، وحقق خيريز املفاجأة في 
اللحظات األخي���رة عندما أدرك 
التعادل عبر األرجنتيني لياندرو 

غيودا )2+90(.
وفشل ديبورتيڤو ال كورونا 
في احتالل املركز اخلامس مؤقتا 
بخسارته امام مضيفه سبورتينغ 
خيح���ون 1-2 عل���ى ملعب »أل 
مولين���ون« أمام 21 ألف متفرج، 
وتع���رض ديبورتيڤ���و لضربة 
قوية في الدقيقة العاشرة عندما 
ط���رد له احلكم، ح���ارس مرماه 
ارانزوبيا ملخاشنته احد  دانيال 
الالعبني املنافسني، فأكمل فريقه 
املباراة بعشرة العبني، واستغل 
س���بورتينغ النقص العددي في 
صفوف منافسه وافتتح التسجيل 
عبر مات بيليتش )30(، بيد ان 
ديبورتيڤ���و أدرك التعادل عبر 

حيث جتمد رصيده عند 27 نقطة 
السابع عشر، والشك  املركز  في 
ان اخلسارة القاسية ستعجل في 
اقالة املدرب االيطالي جانفرانكو 
زوال بعد ان منحه مسؤولو النادي 
مباراتني إلعادة الفريق الى السكة 
الصحيح���ة لكن اخلطوة االولى 
ج���اءت متعث���رة، وتناوب على 
تسجيل اهداف ولڤرهامبتون كل 
من كيفن دويل )28( والفرنسي 
رونال���د زوب���ار )58( وماتي���و 
جارفيس )61(، في حني س���جل 
املهاجم املكس���يكي فرانكو هدف 
الشرف لوس���ت هام في الدقيقة 

األخيرة.

ايطاليا

تختتم املرحل���ة الثالثني من 
ال���دوري االيطالي الي���وم بلقاء 
نابولي الس���ابع )42 نقطة( مع 
يوڤنتوس صاحب املركز السادس 

)45 نقطة(.

كأس ألمانيا

بات ڤيردر برمين حامل اللقب 
اول ط���رف في كأس أملانيا لكرة 

من مواجهة خيتافي«.
اتلتيكو  اليوم ايضا  ويلتقي 

مدريد مع اتلتيك بلباو.

انجلترا

عمق ولڤرهامبتون من جراح 
وس���ت هام وأحلق به خس���ارة 
قاسية في عقر داره ملعب ابتون 
بارك قوامها 3-1 في مباراة مؤجلة 
من الدوري االجنليزي، واقترب 
ولڤرهامبت���ون ايضا من منطقة 
االمان بعد ان رفع رصيده الى 31 
نقطة وصعد الى املركز اخلامس 
عشر، في حني بات وست هام مهددا 
فعليا بالسقوط الى الدرجة االولى 

حتى اآلن برصيد 15 هدفا، وأكد 
مدرب ريال مدريد التشيلي مانويل 
بيلليغريني على ضرورة كسب 
النقاط الثالث، مضيفا »على الورق 
نحن املرشحون للنقاط الثالث، 
لكن خيتافي ليس لديه ما يخسره 
وسيسعى من اجل حتقيق املفاجأة 
وأقلها التعادل«، ويحتل خيتافي 
املركز الثامن في الدوري برصيد 37 
نقطة بفارق 31 نقطة خلف النادي 
امللكي الذي ميلك أقوى خط هجوم 
في الدوري حتى اآلن برصيد 74 
هدفا، وحذر بيلليغريني العبيه 
»من االستهانة باملباراة والتركيز 
جيدا على املباريات املتبقية بدء 

املاض���ي. وأثر غي���اب اجلمهور 
وسوء أرضية امللعب على مستوى 
املباراة وبقيت النتيجة س���لبية 
حتى ركالت الترجيح التي حسمت 

املوقف لصالح سان جيرمان.
وترجم العب الوسط املخضرم 
الترجيح  كلود ماكاليل���ي ركلة 
األخيرة، علما بانه لم يسدد أي 
ركلة في »آخر ثالث���ة أو أربعة 
أعوام« على حد قوله بعد املباراة، 
ويأمل فريق العاصمة انقاذ موسمه 
السيئ اذ يحتل املركز الثاني عشر 
في الدوري، من خالل مس���ابقة 
الكأس التي أحرز لقبها عام 2006 
ومركز الوصيف فيها عام 2008، 
فبحال فوزه في اللقب سيتأهل 
الى مسابقة يوروبا ليغ للموسم 
املقب���ل. وتابع كوفي���ي املغمور 
مغامرته في مسابقة كأس فرنسا 
لكرة القدم بفوزه على بولون من 
الدرجة االولى 3-1، وكان كوفيي 
)درجة رابعة( اخرج فريقا آخر من 
الدرجة االولى في الدور السابق هو 
رين، وكوفيي هو أول ناد للهواة 
يخوض نصف نهائي الكأس منذ 

ثالثة أعوام.

ذكرت وكالة االنباء الفرنسية ان رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( السويسري 
جوزيف بالتر قام بزيارة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في منزله في عمان بحضور 
رئيس االحتاد الفلسطيني ورئيس اللجنة 

االوملبية جبريل الرجوب.
وتط����رق بالت����ر وابومازن ال����ى واقع 
ومس����تقبل كرة القدم الفلسطينية، ونقل 
الرجوب عن بالتر اعتزازه »باس����تقاللية 
االحتاد الفلسطيني على امل رؤية االستقرار 
السياسي القامة مباريات املنتخب واالندية 
الفلس����طينية على ارضها وبني جمهورها، 
خصوصا ان الظروف احلالية ال تس����مح 
بذلك«. في املقابل، شكر ابومازن بالتر على 
الفلسطينية، وامل  املتواصل للكرة  دعمه 
برؤية املس����ؤول الدولي يقوم بزيارة الى 

االراضي الفلسطينية.
من جانب آخر، قال بالتر انه فخور بلقائه 
االول مع امللك عبداهلل الثاني وانه ملس خالل 
لقائه امللك اهتماما خاصا من قبله للنهوض 

بكرة القدم في بالده وعلى كل املستويات، 
واشار بالتر الى أن »فيفا« فخور بهذا االهتمام 
الذي حتظى به كرة القدم ومؤسس����ته من 
قبل امللك عبداهلل وكذلك امللكة رانيا التي 
كشفت مؤخرا عن مبادرتها »هدف واحد« 
في الوقت الذي يتأهب فيه العالم ملتابعة 

كأس العالم في جنوب افريقيا 2010.
وكان بالتر أعلن خالل مؤمتره الصحافي 
املشترك مع األمير علي بن احلسني ان الفائض 
من ميزانية »فيفا« الذي مت الكش����ف عنه 
مؤخرا دفع فيفا لتقدمي مبلغ 200 ألف دوالر 
ينتظر أن يستفيد منه كذلك احتادات كروية 

أخرى.
 وردا على سؤال حول قرار »فيفا« وجلنته 
االنضباطية مبراجعة تداعيات مواجهة مصر 
واجلزائر في تصفي����ات املونديال، قال ان 
»فيفا« يقوم بواجبه ف����ي هذا اإلطار وأن 
ملف املباراة األولى الت����ي جرت بالقاهرة 
هو قيد الدراسة من جلنة االنضباط التخاذ 

القرارات املناسبة.

وحول ملف قطر الستضافة كأس العالم 
عام 2022، قال بالتر »نحن سعداء في فيفا 
بهذا احلماس من قب����ل معظم دول العالم 

الستضافة املونديال.
قطر قدمت ملفا متكامال في هذا اجلانب 
وهذا م����ن حقها لكن م����ازال الوقت مبكرا 
للحديث عن هذا املوضوع«، مؤكدا أن من 
حق قطر التطلع بتف����اؤل كما باقي الدول 

املرشحة لالستضافة عام 2022.
الكرة  انتخابات احتاد  وحول تداعيات 
العراقي، قال بالتر لقد س����عدنا بالتوصل 
إلى اتفاق عراقي لتعليق قرار حل االحتاد 
من قبل اللجنة االوملبية العراقية وهذا ما 

شجعنا إلعادة عضوية الكرة العراقية.
وختم بالتر حديثه عن استضافة جنوب 
افريقيا 2010 مؤكدا ثقته العالية بقدرة جنوب 
افريقيا على استضافة احلدث وثقته بامللف 
األمني وباقي التسهيالت األخرى، متوقعا 
جناحا كبي����را للمونديال الذي يقام للمرة 

األولى في القارة االفريقية.

النجم »هناك صحافيون زائفون 
والعبون سابقون لم يحققوا 
أنه ال يقصد  شيئا«، موضحا 
بكالمه هذا أوسكار روجيري، 
الذي قال قبل أيام إن ميس���ي 

»حزين في املنتخب«.
وقال خورخي »أوسكار ال، 
ألن أوسكار يعرفه جيدا ودائما 
ما أشاد به، لكن ستكون لديه 

أسبابه.
رمبا كان يقصد أن ليونيل 
غير سعيد ألن األمور ال متضي 

معه على نحو طيب«.
وأبرز خورخي ان جنله مير 
بلحظة رائعة وأن األمور متضي 
معه بصورة طيبة للغاية«، في 
الوقت الذي حاول فيه التقليل 
من حالة االفتتان التي تعيشها 

إسبانيا جتاه ميسي.
وقال خورخي »إنهم يعيشون 
كرة القدم بطريقة مختلفة عما 
يحدث في األرجنتني ويبالغون 

قليال في كافة األمور«.

كي تبيع«.
وقال خورخي إنه »يحترم« 
التصريحات التي أدلى بها زمالء 
ميسي، وقالوا فيها إنه »األفضل 

على مر العصور«. 
وأضاف »اآلراء جزء من عالم 

الكرة، ألن العالم كله يفكر«.
الدائر حول  ووسط اجلدل 
اختالف مس���توى ميسي مع 
برش���لونة عن مس���تواه مع 

املنتخ���ب، أوضح خورخي ان 
ليونيل »ليس محل شك ألنه بدأ 
مشواره من فترة قريبة وعمره 
22 عاما، وهناك مشوار طويل 

ينتظره«.
ويعتق���د قط���اع كبير من 
واجلماهي���ر  الصحافي���ني 
األرجنتينية ان جنم برشلونة 
لم يقدم بعد مس���تواه املأمول 
مع منتخب ب���الده. وقال والد 

مهاجم يوڤنتوس دل بييرو متخطيا مدافع نابولي ماريانو تشينو في مباراة سابقة

ميسي مع مدربه ومثله األعلى مارادونا

أنشيلوتي باقٍ في منصبه العام المقبل

ريبيري حائر بين البقاء أو الرحيل 

لوف يؤكد ثقته في إدلر 

أخبار األندية والنجوم

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
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