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قوة المنافسة على اللقب »عصرت« الكرة بين العب 
تشلسي اليكس  والعب ليڤربول ديريك كويت   
)أ.پ(

جدد مهاجم شتوتغارت األملاني كاكاو 
عقده مع ناديه لينهي بذلك التقارير حول 
رغبته في الرحيل عن النادي.وذكرت مصادر 
نادي شتوتغارت أن الالعب الذي ينحدر من 
أصل برازيلي وقع عقدا ملدة ثالثة مواسم 
مقبلة.وكان الالعب )29 عاما( قد طالب قبل 
أسابيع بتحس����ن راتبه وأعلن عزمه ترك 

النادي واتهم اإلدارة بعدم تقدير ادائه بعد 
تألقه على املستوين احمللي واألوروبي.

وذكرت وس����ائل اإلعالم الصادرة امس 
أن نادي ش����توتغارت قام بتحسن عرض 
التجدي����د للمهاجم وأعرب النادي في بيان 
عن سعادته بنجاح جهود اإلبقاء على كاكاو 

ضمن صفوف النادي.

كاكاو يجدد عقده مع شتوتغارت 
تس����تضيف العاصمة االملانية برلن في يوليو املقبل 
مهرجانا دوليا حول ثقافة كرة القدم النسائية حتت شعار 
»اكتشف كرة القدم« برعاية رئيس أملانيا هورست كولر. 
وصرح تيو تسفانتسيغر، رئيس احتاد كرة القدم ااالملانية 
وعضو جلنة حتكيم املهرجان بأن هذا املشروع سيعطي 
دفعات كبيرة جدا ومهمة من أجل تطوير كرة القدم النسائية 

على مستوى العالم وأيضا هنا لدينا بأملانيا.

 مهرجان دولي نسائي لكرة القدم 

يوڤنتوس خارج دوري األبطال.. وتوتي »َيَهُب« النصر لروما.. وبرشلونة يجتاح ڤياريال.. وكأس فرنسا لسان جرمان

فوز مان يونايتد يؤجل تتويج تشلسي

بولت يسجل رابع أفضل رقم في 200م
سجل بطل العالم العداء اجلامايكي أوساين بولت رابع أفضل رقم 
في تاريخ مسابقات 200 م بتسجيله 19.56 ثانية في لقاء جامايكا 
الدولي وهو رابع أفضل وقت في تاريخ املس���ابقة، علما ان بولت 
نفس���ه حقق أفضل رقمن، األول في بطولة العالم في برلن لدى 
إحرازه اللقب العاملي بزمن بلغ 19.19 ثانية، والثاني لدى حتقيقه 
ذهبي���ة بكن 2008 بزمن 19.30 ثانية، في حن بقي الوقت الثالث 
بحوزة االميركي مايكل جونس���ون حامل الرقم القياسي العاملي 

سابقا بزمن 19.32 ثانية.

 جيمس يهدي الفوز لكليڤالند 
على بوسطن في »بالي أوف «

 قلب ليبرون جيمس تأخر كليڤالند كاڤالييرز وقاده الى فوزه االول 
على بوسطن س����لتيكس 101-93، في الدور الثاني من سلسلة املنطقة 
الشرقية ضمن »بالي اوف« الدوري االميركي للمحترفن في كرة السلة. 
ورغم بعض االصابات التي يعان����ي منها ليبرون في يده، اال انه حمل 
الفريق على كتفيه وسجل 12 من نقاطه ال�35 في الربع األخير من املباراة 

التي أقيمت أمام جماهيره على ملعب »كويكن لونز أرينا«.
وأضاف مو وليامس 20 نقطة لكليڤالند والعمالق ش����اكيل أونيل 11 
نقطة، في حن كان راجون روندو جنم بوس����طن بتس����جيله 27 نقطة 
و12 متريرة حاس����مة و6 متابعات، وأضاف كيفن غارنيت 18 نقطة و10 

متابعات، راي ألن 14 نقطة وبول بيرس 13 نقطة.
 وأضاف جيمس الذي لعب دورا حاسما في حتقيق الفوز من خالل 
تدخالته الهجومية وكرة ثالثية في الوقت احلاسم: »عززنا قدرتنا الدفاعية 

ابتداء من الربع الثالث وهذا ما ساعدنا على حتقيق الفوز«.
وتقدم بوس����طن حامل لقب 2008 في الشوط االول 54-43، لكن 10 
نقاط متتالية من وليامس في الربع الثالث تبعتها سيطرة من جاميس، 

قلبت الفارق في الشوط الثاني ملصلحة أصحاب األرض.

 المدرب الهولندي سعيد بحسم اللقب 

 بكنباور ورومينيغه يشيدان بڤان غال 
انهالت عبارات اإلشادة والثناء على مدرب بايرن ميونيخ 
الهولندي لويس ڤان غال بعد حسمه لقب الدوري االلماني، 
والذي يقترب بالنادي الباڤ���اري من ثالثية تاريخية في 

الموسم الحالي.
وقال أس���طورة كرة القدم األلمانية فرانتس بكنباور 
الرئيس الش���رفي لنادي بايرن »هذه المباراة كانت نقطة 
تحول، كنا نقدم قبلها كرة رديئ���ة، وبعدها جاء النجاح 

وعادت الثقة وأصبح الفريق فيما هو فيه حاليا«.
بدوره، قال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس ادارة 
النادي إن اجتماعات الجمعية العمومية في أواخر نوفمبر 

الماضي كانت لحظة حاسمة أيضا.
وشهدت هذه االجتماعات أيضا الوداع الرسمي لبكنباور 

من منصب رئيس النادي وتعيين أولي هونيس مكانه.
وقال رومينيغه إن مجلس إدارة النادي خش���ي ثورة 

غضب المش���جعين وانقالبهم على النادي بسبب البداية 
الهزيلة للفريق هذا الموسم والكبوات العديدة التي تعرض 
لها في الموسم الماضي ولكن هذه االجتماعات التي جرت 
في أمس���ية دافئة »جمعت بين عائلة بايرن بشكل قوي«، 
وأضاف »ربما لم تكن مصادفة أننا بدأنا بعدها سلس���لة 

انتصاراتنا بالفوز على هانوڤر«.
 من جانبه، أعرب المدرب ڤان غال عن سعادته بحسم 
اللقب، قائال »لقد حققنا هدفنا بالتتويج باللقب، إنه شيء 
جيد للغاي��ة بالنس���بة لالعبي��ن.. فهذا س���يمنحهم ثقة 

كبيرة«.
 وقال مارك ڤان بومل قائد الفريق »لدينا فكرة وفلسفة 
ثابتة منذ بداية الموس���م.. لم يكن األمر جيدا في البداية 
ولكننا كنا دائما على ثقة بفكر وفلسفة الفريق، أصبحنا 

فريقا جيدا بالفعل ونثق بأنفسنا«.

اصبح تشلس����ي قريبا من الفوز بلقب البطل للمرة 
االولى منذ 2006 بعدما حسم مواجهة القمة مع مضيفه 
ليڤرب����ول 2- 0 امس على ملع����ب »انفيلد« في املرحلة 
الس����ابعة والثالثن قبل االخيرة من الدوري االجنليزي 
لكرة القدم.وقد يكون تشلس����ي حسم اللقب منطقيا في 
حال لم تس����جل مفاجأة مستبعدة في املرحلة اخلتامية 
النه يستقبل ويغان اثلتيك الذي ضمن بقاءه في دوري 
االضواء، ما يعني ان املباراة س����تكون هامشية بالنسبة 

لالخير.
ورفع فريق املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي رصيده 
الى 83 في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مان يونايتد 
الذي فاز بدوره على سندرالند 1 � 0 ليؤجل تتويج تشلسي 

للجولة األخيرة.
وكان ليڤربول العقبة الكبيرة االخيرة بن تشلس����ي 
وحلم استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2006، وكان 
من املفترض ان تك����ون املواجهة قمة بكل ما للكلمة من 
معنى ملا حتمله من اهمية للفريقن، الن فوز تشلس����ي 
على »احلمر« يعني فتح الطريق امامه لكي يتوج باللقب، 
اما ليڤربول فكان يأمل مبصاحلة جماهيره بعد املوسم 
املخيب ال����ذي قدمه وأخر فصول����ه خروجه من نصف 
نهائي مسابقة الدوري االوروبي على يد اتلتيكو مدريد 
االسباني، واالحتفاظ ببريق امل وان كان ضئيال جدا من 
اج����ل محاولة احلصول على املركز الرابع االخير املؤهل 

الى مسابقة دوري ابطال اوروبا.
 لكن ليڤربول لم يقدم ش����يئا يشفع له في ان يبقى 
ضمن دائرة الصراع مع توتنهام ومانشستر سيتي على 
املرك����ز الرابع، وبدا انه »يفضل« فوز تشلس����ي باللقب 
على حس����اب غرميه التقليدي مان يونايتد الذي يبحث 
عن لقبه الرابع على التوالي واالنفراد بالرقم القياس����ي 
من حيث عدد االلقاب الذي يتقاسمه حاليا مع ليڤربول 
بالذات )18 لكل منهما(. وضمن ليڤربول على اقله املركز 
السابع الذي يؤهله للمشاركة في »يوروبا ليغ« املوسم 
املقبل بسبب حرمان بورتسموث الذي وصل الى نهائي 
الكأس احمللية، من املش����اركة االوروبية املوس����م املقبل 

بسبب االزمة املالية التي يعيشها.
على »س����تاديوم اوف اليت« وام����ام 47641 متفرجا، 
حقق مان يونايتد الذي استعاد خدمات واين روني وريو 
فرديناند بعد شفاء االثنن من االصابة، املطلوب منه امام 
فريق العبه السابق ستيف بروس وخرج بالنقاط الثالث 
التي اجلت حسم اللقب حتى املرحلة االخيرة التي يلعب 
خاللها امام س����توك سيتي. ويدين مان يونايتد الذي لم 
يذق طعم الهزمية في الدوري امام سندرالند منذ 8 مارس 
1997 )1-2(، بف����وزه الى البرتغال����ي لويس ناني الذي 
س����جل هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 24 اثر متريرة 

من االسكوتلندي دارن فليتشر.
وعل����ى ملعب »كرايفن كاتدج« وامام 24201 متفرجا، 
تأجل حسم هوية الهابط الثالث الى الدرجة االولى حتى 
اليوم بعدما فشل وست هام في احلصول على نقطة من 
مباراته مع مضيفه فوالم املنتش����ي من تأهله الى نهائي 
الدوري االوروبي للمرة االولى في تاريخه، وذلك بعدما 
خس����ر فريق املدرب االيطال����ي جانفرانكو زوال مواجهة 
الدربي مع جاره بهدفن لكارلتون كول )61( واملكسيكي 
غييرمو فرانكو )90( مقابل ثالثة اهداف لالميركي كلينت 
دميبسي )45( وكارلتون كول بالذات )58 خطأ في مرمى 

فريقه( وااليطالي ستيفانو اوكاكا تشوكا )79(.
وجتمد رصيد وس����ت هام عن����د 34 نقطة في املركز 
السابع عشر بفارق 6 نقاط عن هال سيتي الثامن عشر 
الذي يلعب اليوم مع مضيفه ويغان. لكن وست هام ضمن 
»منطقيا« مواصلة املشوار في دوري االضواء بفضل فارق 

االهداف الكبير الذي يفصله عن هال سيتي.
وكان توتنهام ومانشستر سيتي قد عززا حظوظهما 
النتزاع البطاقة الرابعة االخيرة املؤهلة الى مسابقة دوري 
ابطال اوروبا املوس����م املقبل، بعد فوز االول على ضيفه 
بولت����ون 1 - 0 والثاني على ضيفه اس����تون ڤيال 2 -1. 
ورفع توتنهام رصيده الى 67 نقطة بفارق نقطة واحدة 
امام مانشستر س����يتي الذي ارتقى الى املركز اخلامس، 
وحقق بورتس����موث صاحب املركز االخير فوزا معنويا 
على ضيفه ولڤرهامبتون 3 - 1. وتعادل س����توك سيتي 
مع ايڤرت����ون 0 - 0، ويلعب اليوم بالكبيرن روڤرز مع 

ارسنال، وويغان مع هال سيتي.

إسبانيا

اقترب برش����لونة اكثر من االحتفاظ باللقب بعد ان 
حقق فوزا جديدا على مضيفه ڤياريال 4 - 1 في افتتاح 

املرحلة اخلامسة والثالثن من الدوري االسباني.
فعل����ى ملعب »ال مادريغال« وام����ام 20 الف متفرج، 
بدأ برشلونة � الذي فقد لقبه بطال لدوري ابطال اوروبا 
بخروجه من نصف النهائي على يد انتر ميالن االيطالي 
� اللقاء مهاجما خشية من التعادل او الهزمية فيلحق به 

او يتخطاه مطارده ووصيفه ريال مدريد ويجرده بالتالي 
من اللقب في املراحل االخيرة من البطولة. ورفع برشلونة 
رصيده الى 90 نقطة. وفاز ڤالنسيا الثالث على مضيفه 
اس����بانيول 2 - 0، ورفع ڤالنسيا رصيده الى 65 نقطة 
مقابل 41 السبانيول. وس����قط ديبورتيڤو الكورونا في 
عقر داره امام ضيفه سرقسطة بهدف يتيم سجله ادريان 
كالونغا )50( فوقف رصي����د ديبورتيڤو عند 44 نقطة 
وارتفع رصيد سرقس����طة الى 37 نقطة نقلته الى املركز 

اخلامس عشر وابتعد مؤقتا عن دائرة اخلطر.
واكتفى خيتافي بنقطة وحيدة من تعادله س����لبا مع 
مضيفه بل����د الوليد، فيما تعادل ملقة مع س����بورتينغ 
خيخون 1 - 1. وفاز تينيريفي على راس����ينغ سانتاندر 

2 - 1، وتغلب خيريز على امليريا 2 - 1.
واشعل اشبيلية الصراع على املركز الرابع املؤهل 
الى دوري ابطال اوروبا املوس���م املقبل بعدما حس���م 
مواجهته مع ضيفه اتلتيكو مدريد 3-1 امس على ملعب 
»رامون سانشيز بيزخوان« . وصعد اشبيلية بعد هذا 
الفوز الذي حسمه في الشوط االول الى املركز الرابع 
مؤقتا. ويبدو ان الصراع على اللحاق ببرشلونة وريال 
مدريد وڤالنسيا الى املسابقة االوروبية االم سيذهب 
حتى النهاية، خصوصا ان بانتظار اشبيلية ومايوركا 

مباريات صعبة في املراحل الثالث االخيرة.

إيطاليا

استعاد روما توازنه وانتزع صدارة الدوري االيطالي 
مؤقتا بفوزه الثمن على مضيفه بارما 2 - 1 على ملعب 
»اينيو تارديني« في افتتاح املرحلة السادسة والثالثن. 
ويدين روما بفوزه الى قائده فرانشيس����كو توتي الذي 
س����جل الهدف االول في الدقيقة اخلامس����ة عندما انسل 
وسط املدافعن واستقبل بصدره كرة من منتصف امللعب 
من دانييلي دي روسي فهيأها لنفسه عند حافة املنطقة 
وسددها ساقطة من فوق احلارس انطونيو ميرانتي الذي 
خرج لقطعها، ثم صنع الثاني عندما مرر كرة من داخل 
املنطقة تابعها البرازيلي رودريغو تاديي برأس����ه على 

يسار احلارس ميرانتي )75(.
وس����جل دافيدي النزافامي هدف اصحاب االرض في 
الدقيقة 81 بضربة رأس����ية من مسافة قريبة اثر متريرة 

عرضية من الفرنسي جوناثان لودوڤيك بيابياني.
واستعاد روما الصدارة مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 
74 نقطة وش����دد اخلناق على انتر ميالن )73( املتصدر 
الس����ابق، وضمن ميالن انهاء املوس����م في املركز الثالث 
املؤهل مباشرة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا املوسم 
املقبل بفوزه الصعب على فيورنتينا بهدف وحيد سجله 
البرازيل����ي رونالدينيو في الدقيق����ة 78 من ركلة جزاء. 
وطرد قائد ميالن ماس����يمو امبروزين����ي في الدقيقة 87 
لتلقيه االنذار الثاني، ورفع ميالن رصيده الى 67 نقطة 
وضمن انهاء املوسم في املركز الثالث، فيما جتمد رصيد 

فيورنتينا عند 46 نقطة في املركز التاسع.
وفقد يوڤنتوس اي امل باملش����اركة في دوري ابطال 
اوروبا املوس����م املقبل بعد اكتفائه بالتعادل مع مضيفه 
كاتانيا 1-1، فيما قطع س����مبدوريا شوطا كبيرا ليكون 
املمثل الرابع لبالده في املسابقة االوروبية بعد فوزه على 

ضيفه اجلريح ليفورنو 0-2.
واكتمل املوسم الكارثي ليوڤنتوس وفقد االمل في حفظ 
ماء الوجه واملشاركة في دوري االبطال. ووجد يوڤنتوس 
نفسه متخلفا امام مضيفه الذي يصارع للبقاء في دوري 
االضواء منذ الدقيقة 24 عبر ماتياس سيلفستري. وانتظر 
يوڤنتوس حتى الشوط الثاني ليدرك التعادل في الدقيقة 
52 عبر كالوديو ماركيزيو. ويبقى على يوڤنتوس ان يركز 
حاليا على انهاء املوسم في املركز السادس على اقله من 
اجل املشاركة في مسابقة الدوري االوروبي التي ودعها 
ايضا هذا املوسم على يد فوالم االجنليزي، اال انه تراجع 
اليوم الى املركز السابع ملصلحة نابولي الذي تغلب على 
مضيفه كييڤو 2-1. وميلك يوڤنتوس حاليا 55 نقطة في 
املركز السابع بفارق نقطة عن نابولي السادس و7 نقاط 
عن س����مبدوريا الذي عزز مركزه الرابع بعد فوزه على 
ليفورنو الهابط الى الدرجة الثانية 2-0. وبقي باليرمو 
في دائرة الص����راع على املركز الرابع وحافظ على فارق 
النقطت����ن الذي يفصله عن س����مبدوريا بعد فوزه على 
مضيفه سيينا 2-1. وفقد اتاالنتا االمل منطقيا في البقاء 
بن الكبار بعد اكتفائه بالتعادل مع ضيفه بولونيا 1-1. 
وتلقى جنوى هزمية قاس����ية امام مضيفه باري بثالثية 

نظيفة. وتعادل كالياري مع ضيفه اودينيزي2-2.

كأس فرنسا

منح املهاجم غييوم هوارو فريقه باريس سان جرمان 
اللقب الثامن في كأس فرنسا بتسجيله الهدف الوحيد في 
مرمى موناكو 1 - 0 بعد التمديد في املباراة النهائية على 

»ستاد دو فرانس« في ضاحية سان دوني الباريسية.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السابعة والثالثون(

شو سبورت 3:301ويغان � هال سيتي
شو سبورت 72بالكبيرن � أرسنال

دينامو زغرب بطل كرواتيا 
أحرز دينامو زغرب لق���ب الدوري الكرواتي لكرة القدم للمرة 
اخلامسة على التوالي قبل جولتن على نهاية املوسم بعد تعادله 
بدون أهداف مبلعبه مع منافس���ه التقليدي هايدوك سبليت. وال 
ميكن لفريق تسيباليا فينكوفتسي صاحب املركز الثاني ومفاجأة 
املوس���م اللحاق بدينامو الذي يتقدم عليه بس���بع نقاط. وتغلب 

تسيباليا فينكوفتسي 2-0 على مجيموري تساكوفتس.


