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أع����رب مدرب ليڤربول االس����باني رافايل بنيتيز 50
عن سعادته بعد ساعات من اإلعالن عن نية املالكني 
االميركيني جورج جيليت وتوم هيكس بيع النادي، 
وقال »يبدو ان النادي يس����ير في االجتاه الصحيح. 
هذا أمر إيجابي وقد يكون النبأ سعيدا«. يذكر ان رجل 
األعمال السوري يحيى الكردي بلغ مرحلة متقدمة في 

مفاوضاته لشراء النادي االجنليزي العريق.

بيع ليڤربول ُيسعد بنيتيز
ذكرت صحيفة »صباح« التركية أمس ان رئيس 
الوزراء رجب طيب اردوغان، وجه دعوة للرئيس 
السوري بشار األسد حلضور املباراة النهائية 
لكرة القدم بني ناديي فنربغشة وطرابوزن سبور 
وس����تقام املباراة في 5 مايو املقبل، على ملعب 
مدينة شانلي اورفا، احدى مدن مشروع تنمية 
جنوب شرق األناضول »جاب« العمالق لتنمية 

منطقة جنوب شرق تركيا. واشارت الصحيفة 
الى ان األسد أبلغ اجلانب التركي قبوله الدعوة 
حلضور املباراة، الفتا الى ان الرئيس السوري، 
معجب بنادي فنربغشة، الذي زار سورية العام 
املاضي، ولعب مب����اراة ودية مع نادي االحتاد 
السوري، أثناء حفل افتتاح ستاد حلب بحضور 

رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

األسد سيحضر نهائي كأس تركيا بدعوة من أردوغان

سقوط تشلسي أشعل المنافسة ومان يونايتد »قتل« مانشستر وخلط األوراق

اش���تعل الص���راع على لقب 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم مجددا بعد ان حس���م مان 
يونايتد لقاء الدربي مع مضيفه 
مانشستر سيتي بهدف قاتل في 
الوقت بدل الضائع للمخضرم بول 
سكولز، في حني سقط تشلسي 
امام مضيفه توتنهام 1-2 أمس 
ف���ي افتتاح املرحلة اخلامس���ة 

والثالثني.
وبات تشلسي يتقدم بفارق 
نقطة واحدة ع���ن مان يونايتد 
)77 مقابل 76(، في حني يستطيع 
ارسنال ان يقترب منهما في حال 
فوزه عل���ى ويغان خارج ارضه 

اليوم االحد.
على ملعب مدينة مانشستر 
اخلاص بفريق مانشستر سيتي 
وأم���ام أكثر من 47 ألف متفرج، 
لم يتسم أداء مان يونايتد بالقوة 
املعروفة في الشوط االول، وبدا 
هدافه وين روني يصارع وحيدا 
فقام مبحاولتني للتهديف لم تشكال 
خطرا كبيرا على مرمى احلارس 
الدولي االيرلندي ش���اي غيڤن. 
في املقابل، أح���رج األرجنتيني 
كارلوس تيڤيز في عدة مناسبات 
زميله السابق حارس مان يونايتد 
الهولندي ادوين ڤان در سار وكان 

ينتقم من مدربه السابق اليكس 
فيرغس���ون، لكن احلظ احيانا 
والدفاع احيانا اخرى منعاه من 

حتقيق أهدافه.
وفي الش���وط الثاني، بقيت 
الس���يطرة في البداية ألصحاب 
األرض وشكل الثالثي املكون من 
تيڤيز والويل���زي كريغ بيالمي 
والتوغول���ي اميانويل اديبايور 
خطرا حقيقيا على ڤان در سار دون 
ان يصلوا الى النهاية السعيدة، 
قب���ل ان تنقلب احلال بعد نحو 
الذي  10 دقائق لصالح يونايتد 
هاجم العبوه بضراوة وحصلوا 

على عدة ركنيات لم تثمر.
امل���درب االيطالي  واضط���ر 
روبرتو مانشيني الذي عاش اول 
دربي بني الفريقني، امام الوضع 
القائم الى إجراء تبديل في وسط 
امليدان فدفع بالفرنسي باتريك 
ڤييرا بدال من آدم جونسون فقل 
الضغط من جانب الضيوف بشكل 

ملحوظ.
البرتغالي لويس ناني  وكاد 
الذي دخل بدال من دايرون غيبسون 
في الشوط الثاني، مينح التقدم 
ليونايتد بعد عرضية من اجلهة 
اليسرى من الويلزي راين غيغز 
لكن تسديدته ذهبت بجانب القائم 

مع ارس���نال، وبورتسموث مع 
استون ڤيال.

إسبانيا

يخوض ري���ال مدريد مباراة 
ال تخلو من صعوبة على ارضه 
ضد ڤالنسيا الثالث ضمن املرحلة 
الثالث���ة والثالثني م���ن بطولة 

اسبانيا.
وي���درك الفريق امللكي انه ال 
مجال للخطأ ويتعني عليه الفوز 
املتبقية  الس���ت  ف���ي مبارياته 

الستعادة اللقب من برشلونة.
وقال م���درب ري���ال مدريد 
التش���يلي مانويل بلليغريني، 
الذي يواجه االقالة نهاية املوسم 
احلالي بغض النظر عن النتيجة 
التي سيحققها فريقه، »قلت قبل 
الكالسيكو انه مهما كانت هوية 
الفائز به فإن اللقب لن يحس���م 
مبكرا، وبالتالي يجب علينا ان 
نتابع س���عينا من اج���ل احراز 

اللقب«.
وف���ي املباري���ات االخ���رى، 
الوليد،  يتقابل ملق���ة مع بل���د 
تينيريفي مع خيتافي، خيريز مع 
راسينغ سانتاندر، وديبورتيڤو 
الكورون���ا مع امليري���ا، اتلتيك 
بلباو مع سرقس���طة ومايوركا 

األمين )72(، وأوقف شاي غيڤن 
انفراد غيغز وحرمه من فرصة 
هدف محقق )74( قبل ان يخرج 
روني ويدخ���ل مكانه البلغاري 

دمييتار برباتوڤ )75(.
وجاء احلسم في الوقت بدل 
الضائ���ع بعدما رفع الفرنس���ي 
باتري���س ايفرا ك���رة من اجلهة 
اليس���رى قابلها سكولز برأسه 
فاستقرت في شباك شاي غيڤن 

وسط ذهول اجلميع.
وعلى ملعب »وايت هارت الين« 
اسدى توتنهام خدمة جليلة ملان 
يونايتد بإسقاطه جاره تشلسي 
2-1 في مب���اراة مثيرة بأحداثها 
الدقائق التسعني. وسجل  طوال 
أهداف توتنهام جيرمن ديفو من 
ضربة ج���زاء )15( وغاريث بال 
)44(، وس���جل لتشلسي فرانك 
المبارد )90(. وتابع ايڤرتون زحفه 
نحو املقاعد االوروبية بفوز ثمني 

على مضيفه بالكبيرن 2-3.
وسقط ستوك س���يتي على 
ارضه امام بولتون 1-2، وتغلب 
س���ندرالند عل���ى بيرنلي 1-2، 
وتع���ادل برمنغه���ام م���ع هال 
س���يتي 0-0، وايضا فوالم مع 

ولفرهامبتون 0-0.
الى ذلك، يلعب اليوم ويغان 

مع اوساسونا.

إيطاليا

اس���تعاد انتر مي���الن حامل 
اللقب الصدارة مؤقتا بعد فوزه 
على ضيفه ووصيفه في املوسم 
املاض���ي يوڤنت���وس 2 - 0 في 
افتتاح املرحلة الرابعة والثالثني 
من الدوري االيطالي. ورفع انتر 
ميالن، حامل اللقب في املواسم 
االربعة االخيرة، رصيده الى 70 

نقطة مقابل 68 لروما.
ووقف رصيد يوڤنتوس عند 
51 نقط���ة وبات مه���ددا بفقدان 
املركز السادس وابتعد نظريا عن 
املنافسة على احدى بطاقات التأهل 

الى دوري ابطال اوروبا.

المانيا

فاز بايرن ميونيخ املتصدر 
ووصيف بطل املوس���م املاضي 
على ضيفه هانوڤر 7-0، وشالكه 
الثان���ي على ضيفه بوروس���يا 
مونش���نغالدباخ 3-1 أمس في 
املرحلة احلادي���ة والثالثني من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
وصار رصيد بايرن ميونيخ 
63 نقطة مقابل 61 لشالكه وبقي 
الصراع على اللقب على أشده قبل 

3 مراحل من نهاية البطولة.
واقت���رب في���ردر برمين من 
ابطال اوروبا  الى دوري  التأهل 
بتغلبه على مضيفه ڤولفسبورغ 
حامل اللقب 4-2. وصار فيردر 
برمين ثالثا مؤقتا برصيد 54 نقطة 
بفارق األهداف امام باير ليڤركوزن 
الذي س���قط على ارض مضيفه 
الذي حسن موقعه  شتوتغارت 
كثيرا عل���ى الئحة الترتيب بعد 
بداية موسم مأساوية 1-2. وتابع 
هامبورغ انح���داره في الدوري 
احمللي بعدما فضل التركيز على 
مسابقة يوروبا ليغ، وسقط على 
ارضه امام ماينتس 0-1. وحقق 
فرايبورغ فوزا مهما على ضيفه 
نورمب���رغ 2-1. وكانت املرحلة 
افتتحت امس االول بفوز كولن 
على بوخوم 2-0، وتختتم اليوم 
فيلعب بوروسيا دورمتوند مع 
هوفنهامي، واينتراخت فرانكفورت 

مع هرتا برلني.

فرنسا

يتقاب���ل لي���ل م���ع موناكو، 
ومونبلييه مع تولوز، وسانت 
اتيان مع باريس س���ان جرمان 
في املرحلة الثالثة والثالثني من 

بطولة فرنسا.

الصراع مستمر بين بايرن ميونيخ وشالكه.. وإنتر ميالن »السيدة الشابة«.. و»الملكي« في مهمة القبض على ڤالنسيا

شاب حامال مجموعة من التذاكر ملونديال 2010

)أ.ف.پ( السائق األملاني سيباستيان ڤيتل أول املنطلقني  

)رويترز( العب مان يونايتد بول سكولز يسجل برأسه الهدف القاتل في مرمى مانشستر سيتي  

بيع تذاكر االفتتاح والنهائي»فيفا« يتسلم القوائم األولية 

براڤو إلى تشيلي للعالج 

أعلن االحت����اد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
املبارات����ني االفتتاحية والنهائية  أن تذاكر 
ومباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس 
العالم بجنوب أفريقيا بيعت جميعها بعد 
24 س����اع����ة فقط من انطالق مرحلة بيع 
األخيرة لتذاكر البطولة والتي تتضمن 500 

ألف تذكرة.
ومت بيع تذاكر جميع املباريات التي تقام 
في كيب تاون وبورت سيتي، حسبما أعلن 
الفيف����ا في بيان له يتواك����ب مع ثاني أيام 
مرحلة البيع النهائي����ة للتذاكر في جميع 

أنحاء جنوب أفريقيا.

قال نادي ريال سوس���يداد االسباني إن 
كالوديو براڤو حارس مرمى منتخب تشيلي 
لكرة القدم سيواصل في بالده التعافي من 
إصابة في الركبة حتت إشراف أطباء املنتخب 

الوطني.
وقال سوس���يداد مبوقعه على االنترنت 
»سيسافر كالوديو براڤو إلى بالده ليواصل 
تعافيه من إصابة في الركبة س���تمنعه من 
اللعب مرة أخرى للفريق قبل االنضمام في 
منتصف مايو الى منتخب تشيلي الذي يستعد 

لنهائيات كأس العالم«. 
وأصيب براڤو في احد أربطة الركبة اليمنى 

الشهر املاضي.

 نيمار البرازيلي سيكون »الطفل المعجزة« ومفاجأة جنوب أفريقيا
فيما ينظر إليه على أنه »الطفل 
املعجزة« في كرة القدم البرازيلية، 
اعترف نيمار مهاجم فريق سانتوس 
بأن����ه يأمل في أن يك����ون أحد أفراد 
قائمة منتخب السامبا املشاركة في 
كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، 
التي سيعلنها املدير الفني كارلوس 

دونغا الشهر املقبل.
وقال الالعب )18 عاما( الذي أحرز 
خمسة أهداف في فوز فريقه 8-1 على 

غواراني ف����ي بطولة كأس البرازيل 
»أمتنى أن يكون ق����د رآني دونغا. 

حلمي لم ميت«.
وأض����اف »اللعب ف����ي املنتخب 
البرازيلي حلم جلميع الالعبني. في 
كل دقيقة، في كل ثانية أرى نفسي 
وأنا أرتدى قميص املنتخب. ولتحقيق 
ذل����ك، أحاول اللعب جي����دا وإحراز 

األهداف ومساعدة فريقي«.
ومنذ انطالق املوسم، أحرز نيمار 

19 هدفا وبات النجم األول لسانتوس، 
ساحبا البساط من حتت قدمي شريكه 
في خط الهجوم روبينيو، الذي يظهر 

اسمه دوما في قوائم دونغا.
وتس����بب تألق املهاج����م � الذي 
متت مقارنت����ه بالنجم األرجنتيني 
ليونيل ميس����ي بسبب طريقته في 
اللعب ورشاقته في األداء وحاسته 
التهديفية � في موجة من التصريحات 
خالل األسابيع األخيرة دفاعا عن ضمه 

إلى احلملة التي ستسعى إلحراز اللقب 
العاملي السادس لراقصي السامبا في 

جنوب أفريقيا.
وب����دأت تلك احلمل����ة عند »ملك 
الكرة«، بيليه اجلوهرة السوداء الذي 
ق����ال في مارس املاضي »لو كنت أنا 
املدير الفني للمنتخب حلملته معي 
)إلى كأس العالم(. البعض يقولون إنه 
صغير السن، لكنني كنت في املنتخب 

في سن السادسة عشرة«.

أكد االحت����اد الدولي لكرة الق����دم )فيفا( أنه 
س����يتعني على جميع الفرق املش����اركة في كأس 
العالم بجنوب أفريقيا إرسال قائمة أولية تضم 
30 العبا قبل ش����هر من البطولة. وأوضح الفيفا 
أنه سيتم السماح للمدربني باإلعالن عن أسماء 30 
العبا فقط وليس 35 العبا كما قيل في ديسمبر 
املاضي. وأشار الفيفا إلى أنه سيعلن عن قوائم 
الفرق املش����اركة في كأس العالم بعد أيام قليلة 
من تسلمها. وقبل عشرة أيام على انطالق املباراة 
االفتتاحية لكأس العالم والتي جتمع بني جنوب 
أفريقيا واملكسيك في ملعب سوكر سيتي مبدينة 
سويتو، على مشارف جوهانسبرغ، سيتم اإلعالن 
عن القائم����ة النهائية للمنتخبات التي تضم 23 
العبا، وأعلن الفيفا أن س����يبث هذه القوائم عبر 
موقعه االلكتروني في الرابع من يونيو، أي في 

اليوم السابق للتاريخ الذي أعلن عنه من قبل.

ڤيتل أول المنطلقين في سباق الصين
 سيكون س���ائق ريد بول رينو االملاني سيباستيان ڤيتل اول 
املنطلقني في س���باق جائزة الصني الكب���رى، املرحلة الرابعة من 
بطولة العالم لس���باقات فورموال بعد ان سجل افضل توقيت في 
التجارب الرس���مية امس. وحل ثانيا زميله في الفريق االسترالي 
مارك ويبر، وثالثا بطل العالم مرتني االس���باني فرناندو الونسو 

)فيراري(.
وهي املرة الثالثة في أربعة س���باقات التي ينطلق فيها سائق 
من ريد بول من املركز االول، بعد ان تصدر ڤيتل انطالق س���باق 
البحرين، وويبر س���باق ماليزيا الكبرى، في حني كان هاميلتون 

اول املنطلقني في سباق جائزة استراليا الكبرى.
وخالفا لليوم االول من التصفيات حيث حققت ماكالرين مرسيدس 
نتائج الفت���ة، فإنها خيبت اآلمال بحلول س���ائقيها البريطانيني 
جنسون باتون ولويس هاميلتون في املركزين اخلامس والسادس 

على التوالي.
اما بطل العالم سبع مرات )رقم قياسي( االملاني ميكايل شوماخر 

فاكتفى باملركز التاسع.

انتهاء موسم كرونيكار 

 غريغوريتش موهبة  النمسا المقبلة

كشف مدرب فريق توتنهام االجنليزي لكرة القدم هاري 
ريدناب ان موس����م العب الوس����ط الدولي الكرواتي نيكو 
كرونيكار انتهى بعد إصابة بالغة في الركبة. وأوضح ريدناب 
ان كرونيكار تعرض لقط����ع في الرباط خالل املباراة التي 
خسرها فريقه امام بورتسموث 0-2 في نصف نهائي مسابقة 
كأس اجنلترا على ستاد وميبلي، ويحتاج لعملية جراحية 

ستبعده عن فريقه في املراحل االخيرة من البطولة.

 بات مايكل غريغوريتش على بعد دقيقتني فقط وثالث 
ملسات للكرة لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في كتب تاريخ 
كرة القدم. وس����جل الصاعد غريغوريتش، الهدف الوحيد 
لفريق كابفنبرغر في املب����اراة التي انتهت بتعادل الفريق 
مع اوس����تريا ڤيينا 1-1 في الدوري النمساوي لكرة القدم، 
برغم عدم بلوغه السادسة عش����رة من عمره. وخصصت 
الصحف النمساوية مساحات كبيرة لإلشادة بغريغوريتش، 
حيث ذكرت صحيفة »كرونني زيتونغ« ابن ستيريا يجعل 
دييغو يبدو عجوزا. ويعتبر غريغوريتش، الذي س����جل 
هدف فريق كابفنبرغر وه����و يبلغ من العمر 15عاما و361 
يوما أحد أصغر الهدافني ف����ي تاريخ الدوريات األوروبية، 
متفوقا على بعض أباط����رة كرة القدم أمثال األرجنتينيني 

دييغو مارادونا وليونيل ميسي.

المونديالأخبار

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الخامسة والثالثون(

شو سبورت 3:301ويغان – ارسنال
شو سبورت 61بورتسموث – استون ڤيال

اسبانيا )المرحلة الثالثة والثالثون(
6ملقة – بلد الوليد

6تينيريفي – خيتافي
اجلزيرة +64خيريز – راسينغ

6ديبورتيڤو – امليريا
اجلزيرة +82اتلتيك بلباو – سرقسطة
اجلزيرة +102ريال مدريد – ڤالنسيا

ايطاليا )المرحلة الرابعة والثالثون(
4اتاالنتا – فيورنتينا

4بارما – جنوى
4اودينيزي – بولونيا
اجلزيرة +412سمبدوريا – ميالن

اجلزيرة +47باري – نابولي
اجلزيرة +44كالياري – باليرمو
4كاتانيا – سيينا
اجلزيرة +7:301التسيو – روما

المانيا )المرحلة الحادية والثالثون(
دبي الرياضية 4:301دورمتوند – هوفنهامي

دبي الرياضية 6:301فرانكفورت – هرتا برلني

فرنسا )المرحلة الثالثة والثالثون(
6ليل – موناكو

6مونبيلييه – تولوز
اجلزيرة الرياضية +104سانت اتيان – سان جرمان


