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يبدو أن مس���تقبل حارس مرمى يوڤنتوس جان لويجي 50
بوفون يصبح أكثر بعدا عن الس���يدة العجوز، ففي إيطاليا 
يؤمن���ون متاما بأن عدم تأهل يوڤنتوس إلى دوري األبطال 

مما يعني رحيل »العنكبوت«.
وقالت صحيفة »توتو سبورت« إن يوڤنتوس سيستمع 
لعرض مان يونايتد في حال كان هذا العرض هو مبادلة مباشرة 

بني املدافع الصربي نيمانيا ڤيديتش باحلارس اإليطالي.

ذكرت صحيفه الريكورد البرتغالية أن ريال مدريد االسباني 
علم بالش����روط املطلوبة من قبل وكي����ل مدرب إنتر ميالن 
البرتغالي جوزيه مورينيو ليك����ون مدربا للنادي بدال من 
مانويل بلليغريني، وسيترتب على ريال مدريد دفع 8 ماليني 
يورو إلنهاء الصفقة الن عقد مورينيو مع انتر يبلغ 13 مليون 
يورو كراتب سنوي حيث سيدفع ريال مدريد 21 مليون يورو 

كمجموع املبالغ لضمان مورينيو في املوسم املقبل.

ڤيديتش مقابل بوفون ريال مدريد يفاوض مورينيو 

)أ.ف.پ( العب أرسنال ثيو والكوت يتعرض لعرقلة من العب ويغان تيتو برامبل  

ويغان يقضي على آمال أرسنال.. وسقوط ميالن أمام سمبدوريا 
وجه ويغان املهدد بالهبوط الى الدرجة االولى الضربة 
القاضية آلمال ضيفه ارسنال في الظفر باللقب للمرة االولى 
منذ 2004 بعدما ح���ول تخلفه امامه بهدفني نظيفني الى 
ف���وز 3-2 في الثواني االخيرة من اللقاء الذي اقيم امس 
على ملعب »جاي جاي بي ستاديوم« في املرحلة اخلامسة 

والثالثني من الدوري االجنليزي لكرة القدم.
واعتقد اجلميع ان ارسنال في طريقه لتعويض خسارته 
في املرحلة السابقة امام جاره توتنهام )1-2( والدخول 
مجددا في دائرة الصراع على اللقب خصوصا بعد ان جنح 
االخير في اسقاط جاره اللندني اآلخر تشلسي املتصدر 
)1-2(، بعد ان تقدم فريق املدرب الفرنسي ارسني فينغر 
بهدفني نظيفني حتى الدقائق العشر األخيرة قبل ان تهتز 
شباكه في ثالث مناسبات ليتلقى هزميته االولى في مواجهة 

ويغان منذ صعد االخير الى الدوري املمتاز عام 2005.

إيطاليا

تقلصت الى حد كبير آمال ميالن في الفوز بلقب الدوري 
االيطالي بعد هزميته أمام مضيفه سمبدوريا 1 � 2 بفضل 
هدف جيامباولو باتسيني في الوقت احملتسب بدل الضائع 

مبباراة الفريقني امس في املرحلة الرابعة والثالثني.
وضع ماركو بوريلو ميالن في املقدمة بضربة رأس في 
الدقيقة 20 لكن انطونيو كاسانو تعادل لسمبدوريا الذي 
يأمل في إنهاء الدوري في مركز يؤهله للعب بدوري أبطال 
أوروبا من ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد طرد دانييلي 
بونيرا العب ميالن، ويتبقى مليالن صاحب املركز الثالث 
)64 نقطة( اربع مباريات ويتأخر بفارق س���ت نقاط عن 
انتر ميالن املتصدر. وكان كييڤو فاز على ضيفه ليڤورنو 
2-0. وسجل سيرجيو بيليسييه )28( والفيس ابروسكاتو 
)88( الهدفني فارتفع رصيد كييڤو الى 41 نقطة مقابل 26 

نقطة لليڤورنو صاحب املركز األخير.

إسبانيا

منح اسبانيول فريق العاصمة ريال مدريد فرصة جديدة 
للمنافسة بتعادله س���لبا مع برشلونة املتصدر وحامل 
اللقب في دربي عاصمة كاتالونيا، وصعد اش���بيليةالى 
املركز الراب���ع مؤقتا اثر فوزه على ضيفه س���بورتينغ 
خيخ���ون 3-0 في افتتاح املرحل���ة الثالثة والثالثني من 

الدوري االسباني.
ف���ي املباراة االول���ى على ملع���ب »كورنيليا ال بارت 

كولومبيا« وأمام 40 ألف متفرج، 
حرم اسبانيول جاره برشلونة 
من االبتعاد بالصدارة بعد ان 
كان الطرف األفضل عموما في 

اللقاء.
ولم يقدم االرجنتيني ليونيل 
ميس���ي وزمالؤه املس���توى 
املعروف، وكان األداء متواضعا 
في معظم فت���رات اللقاء، ولم 

جتد نفعا التغييرات الثالثة التي اجراها املدرب جوسيب 
غوارديوال في الش���وط الثاني بإدخال املالي سيدو كيتا 
والفرنسي تييري هنري والسويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
بدال من العاجي يايا توريه واالرجنتيني غابرييلال ميليتو 
واالسباني بدرو. ولم يهدد العبو برشلونة مرمى احلارس 
الدولي الكاميروني كارلوس كاميني بشكل مباشر، وانقطعت 

معظم هجماتهم بأقدام املدافعني.
وصار رصيد برشلونة 84 نقطة مقابل 80 لريال مدريد 

الذي تنتظره مهمة صعبة مع ضيفه ڤالنسيا.
وفي املباراة الثانية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان 
وأمام 30 ألف متفرج، فاز اش���بيلية على خيخون 0-3. 
ودك املهاجم الدولي املالي شباك الضيوف مبكرا بتسديدة 

يسارية قوية من داخل املنطقة )8(.
وحصل العب وسط خيخون، الكرواتي ماتي بيليتش، 
على البطاقة الصفراء الثانية )32( بعد األولى )22( وخرج 

فسهل مهمة املضيف في حتقيق الفوز.
واستهل اشبيلية الشوط الثاني كما االول فعزز تقدمه 
بالهدف الثاني وحتديدا بعد مرور 8 دقائق أيضا بواسطة 
البرازيلي لويس فابيانو بعد عرضية من مواطنه ادريانو 
كوريا ووضعها برأس���ه في شباك خوان بابلو كوليناس 

.)53(
ونال العب خيخون خوس���يه انخل الصفراء الثانية 
وط���رد )79(، ونفذ الفارو نيغري���دو الركلة احلرة على 
رأس خوان توريس رويز »كاال« أنهاها في الشباك هدفا 

ثالثا )80(.
ورفع اش���بيلية رصيده الى 54 نقط���ة وتقدم بفارق 
نقطت���ني على مايوركا الذي يختتم املرحلة اليوم االثنني 

مع ضيفه اوساسونا.
وصعد ڤياريال مؤقتا الى املركز السادس بتغلبه على 
ضيفه أتلتيكو مدريد 2-1 على ملعبه »أل مادريغال« أمام 

12 ألف متفرج.
وس���جل لڤياريال االوروغوياني دييغو غودين )21( 
وااليطالي جوزيبي روسي )43( والتلتيكو االرجنتيني 

سيرخيو أغويرو )64(.

فرنسا

احتفظ مرس���يليا بالصدارة بعد ف���وزه على مضيفه 
بولون 2-1، وبقي اوكس���ير ثانيا بعد تغلبه على ضيفه 
لوريان 4-1 ف���ي افتتاح املرحلة الثالث���ة والثالثني من 
الدوري الفرنسي. وانتهت قمة 
املرحلة بني بوردو بطل املوسم 
املاض���ي وضيفه ليون، حامل 
اللقب 7 مواسم متتالية )2002 
ال���ى 2008(، بتعادلهما 2-2. 
وتعادل غرونوبل مع سوشو 
2-2. وتعادل س���لبا نيس مع 
لنس، ورين مع نانسي. وخسر 

ڤالنسيان امام لومان 1-0.

ليڤربول لعدم التفريط في الفوز أمام وست هام.. وإسبانيول خدم »الملكي« بإيقاف برشلونة

كليڤالند تخطى شيكاغو في »بالي أوف«

ليمان يشكك في قدرة أدلر

 كول يرفع معنويات إنجلترا

أعرب ينز ليمان حارس مرمى ش���توتغارت األملاني عن ش���كوكه في قدرة رينيه أدلر 
على حراس���ة مرمى أملانيا خالل نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها جنوب 

أفريقيا خالل صيف هذا العام.
وقال ليمان احلارس الدولي الس���ابق ملنتخب املاكينات ف���ي مقابلة مع القناة الثانية 
ف���ي التلفزيون األملاني إن أدلر حارس باير ليڤركوزن وزميله مانويل نوير حارس مرمى 
شالكه لن ميكنهما الدفاع عن العرين األملاني في املونديال بسبب تذبذب مستواهما وغياب 

عامل اخلبرة.

انتعش���ت آمال املنتخب اإلجنليزي قبل خوض النهائيات بعدما أعلن أن آش���لي كول 
تعافى من إصابة في الكاحل وأنه سيعود إلى صفوف تشلسي.

وتعرض الظهير األيسر كول لإلصابة خالل املباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه 
إيڤرتون 1- 2 في فبراير املاضي، وحامت الش���كوك في البداية حول مش���اركته في كأس 
العالم، وقال كارلو أنش���يلوتي املدير الفني لتشلس���ي »آشلي لم يلعب لكنه الئق بشكل 

كبير وشارك في تدريباتنا طوال األسبوع«.

حقق كليڤالند كاڤالييرز 
بداي���ة متوقع���ة وتخط���ى 
شيكاغو بولز 96 - 83 ضمن 
الدور االول من »بالي اوف« 
الدوري االميركي للمحترفني 
في كرة الس���لة، الذي شهد 
اتالنتا  ل���كل من  انتصارات 
هوكس، بوسطن سلتيكس 

ودنڤر ناغتس.
ولم تنف���ع نقاط الروكي 
براندون جينينغز ال� 34 في 
انقاذ ميلووك���ي باكس من 
اخلسارة أمام مضيفه اتالنتا 

هوكس 102 - 92.
وس���لك هوك���س طريق 
الف����وز بس���هولة مستغال 
غي����اب عم���الق ميلووكي 
االس���ترالي أن���درو بوغوت 
املص���اب، فتق���دم بفارق 22 
نقطة بني الش���وطني )62 - 
40( وحتكم في النتيجة حتى 

نهاية املباراة. 
وكان جو جونسون أفضل 
مس���جل لدى اتالنتا مع 22 
نقطة، وأضاف املوزع مايك 
بيبي 19 نقطة والبديل جمال 

العب دنڤر نني يحاول التسجيل في سلة يوتا  )أ.پ(كروفورد 17 نقطة.

 باتون بطل سباق 
الفورموال واحد في الصين

أحرز بطل العالم البريطاني جنسون باتون 
سائق ماكالرين مرسيدس، املركز االول في جائزة 
الصني الكبرى، املرحلة الرابعة من بطولة العالم 
لسباقات فورموال واحد على حلبة شنغهاي امس، 
متقدما على زميل���ه ومواطنه لويس هاميلتون 

واالملاني نيكو روزبرغ سائق مرسيدس.
وشهد السباق الذي تضمن 56 لفة هطول أمطار 
غزيرة، عكرت اس���تراتيجية معظم الفرق وشهد 
تبدالت عدة في املواقع، الى ان فرض باتون سطوته 
على الس���باق في نصفه الثاني، ليحصد وزميله 
هاميلتون بطل العالم السابق أول ثنائية لفريقه 

اجلديد، منذ جائزة مونزا الكبرى عام 2001.
وارتقى باتون من املركز الرابع الى صدارة بطولة 
العالم للسائقني برصيد 60 نقطة بفارق10 نقاط 
عن روزبرغ، و11 نقطة عن ألونسو وهاميلتون، 
في حني تراجع املتصدر السابق البرازيلي فيليبي 
ماسا الى املركز السادس. ولدى الصانعني صعدت 

ماكالرين مرسيدس الى املركز االول مع 109 نقاط 
بدال من فيراري التي تراجعت الى الثاني مع 90 

نقطة. 
وكان ثنائي ريد بول االملاني سيباستيان فيتيل 
وزميله االس���ترالي مارك ويبر أكبر اخلاسرين 
بحلول االول سادسا رغم انطالقه من املركز االول، 

والثاني في املركز الثامن.
وقطع باتون مسافة 305.066كلم )56 لفة( بزمن 
1.46.42.163 س���اعة ومبعدل سرعة بلغ 171.542 
كلم/ساعة. وهو الفوز التاسع في مسيرة باتون 
)30 عاما( والثاني هذا املوسم بعد جائزة ملبورن، 
والفوز 166 ملاكالرين في تاريخ مشاركاتها. وجاء 
ترتيب بطولة السائقني كاالتي: باتون 60 نقطة، 
روزبرغ 50 نقطة، الونسو 49 نقطة، هاميلتون 49 
نقطة، فيتيل 45 نقطة، ماسا41 نقطة، كوبيتسا 40 
نقطة، ويبر 28نقطة، سوتيل 10 نقاط، شوماخر10 

نقاط.

)أ.پ( البريطاني جنسون باتون رافعا كأس بطولة الصني  

المونديالأخبار

أخبار األندية والنجوم

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الخامسة والثالثون(

شوسبورت101ليڤربول � وست هام

إسبانيا )المرحلة الثالثة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +102مايوركا - اوساسونا

بتروڤ يبتعد 4 مباريات
قال اجلناح البلغاري مارتن بتروڤ لوس���ائل اعالم 
محلية امس انه س���يغيب عن املباريات االربع املتبقية 
لفريقه مانشستر سيتي في الدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم بسبب إصابة في الركبة.

بالوتيلي مشتت الذهن بسبب عارضة أزياء
أطلقت صحيفة سبورت االس����بانية القريبة من نادي 
برشلونة االس����باني الرصاصة األولى في احلرب الكروية 
املنتظرة هذا األسبوع بني إنترميالن وبرشلونة، وكان هدف 
 هذه الرصاصة الالعب اإليطالي الش����اب ماريو بالوتيلي.
صحيفة سبورت قالت إنه بالرغم من حل مشاكل مورينيو 
مع بالوتيلي، وذلك عبر اعتذار األخير ملدربه وفريقه بشكل 
علني لكنه لم يعد ملس����تواه املعروف وذلك بس����بب قصة 
عاطفي����ة بعيدة عن رياضة كرة الق����دم. فهو دخل بعملية 
تش����تيت ذهني جديدة قائمة عل����ى عالقته بعارضة أزياء 
يونانية وهي كوراك����و بيتي كبديلة لعارضة أزياء أخرى 

انفصل عنها قبل شهر واحد فقط.

 فيرغسون يرقص.. ونيڤيل سعيد
 تس����ببت أهمية الهدف الذي سجله العب مان يونايتد 
بول سكولز في اللحظات األخيرة في قمة مدينة مانشستر 
بالدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم في احتفاالت صاخبة 
بني زمالئه واملدرب اليكس فيرغس����ون الذي رقص خارج 
خطوط امللعب. وقال غ����اري نيڤيل قائد مان يونايتد »لم 
جترفنا احلماسة في النهاية. سيشعر املرء باإلثارة بالتأكيد 

إذا فاز مبباراة قمة بهذه الطريقة.

برشلونة يبّكر موعد الرحيل إلى ميالنو
قرر برشلونة االسباني تبكير موعد رحلته إلى مدينة 
ميالنو اإليطالية الى »أمس« بدال من اليوم االثنني نظرا 
لالضطربات التي تسود رحالت الطيران في أغلب البلدان 
األوروبية، بس���بب الرماد البركاني في ايسلندا. وكان 
من املقرر أن يسافر برشلونة إلى ميالنو، ملواجهة إنتر 
مي���الن اإليطالي في ذهاب الدور قب���ل النهائي لبطولة 

دوري أبطال أوروبا.

بقاء كاكاو في شتوتغارت وارد
ارتفعت احتماالت بقاء الدولي األملاني كاكاو في ناديه 
ش���توتغارت بعد التقارير التي حتدثت عن رغبته في 
الرحيل في ظل تهافت أندية عريقة على ضمه اليها. وقال 
هورست هيلدت مدير النشاط الرياضي بنادي شتوتغارت 
»أمتنى مع مدرب الفريق بقاء كاكاو في ش���توتغارت«. 
من جانبه، أعرب املهاجم الذي ينحدر من أصل برازيلي 
عن استعداده الستئناف املفاوضات مع إدارة شتوتغارت 
حول متديد العقد على الرغم من فشل املفاوضات السابقة. 

وقال »لم أحسم مصيري حتى اآلن«.


