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المونديالأخبار 

جنم ليكرز كوبي براينت يسجل في سلة يوتا  )أ.پ(

مدرب إيطاليا مارشيلو ليپي يتحدث في املؤمتر الصحافي

أكد املدير الفني لنادي انت����ر ميالن متصدر الدوري 
االيطالي لكرة القدم وحامل اللقب ماركو برانكا ان رحيل 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نهاية املوس����م »غير 
وارد«. ويأتي تصريح برانكا بعد فوز فريقه على التسيو 
2-0 في املرحلة السادسة والثالثني، ردا على الشائعات 
التي تتناقلها الصحف االسبانية منذ عدة أسابيع حول 
احتمال انتقال مورينيو الى ريال مدريد الصيف املقبل.

وأكد برانكا في تعليق حول هذا املوضوع »ان ما يحصل 
هو مشابه ملا جرى العام املنصرم«، مضيفا »الصحافيون 
هم الذين يكتبون مثل هذه االمور، ونحن مسرورون من 
مورينيو وهو س����عيد معنا ايضا، وموضوع رحيله عن 

انتر ميالن املوسم املقبل غير وارد«.
وكان مورينيو تسلم مهامه في انتر ميالن عام 2008 

بعد توقيعه على عقد ينتهي في يونيو عام 2012.

رحيل مورينيو عن إنتر غير وارد

نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو »ينفجر« 
فرحا بالفوز الثمين على أوساسونا                     )أ.پ(

رونالدو »درّة« التاج الملكي ومنقذه األوحد

 ليكرز يسقط يوتا 
ببراينت في »بالي أوف«

حقق لوس اجنيليس ليكرز فوزا مهما 
على ضيفه يوتا جاز 104-99 في افتتاح 
منافسات الدور الثاني للمنطقة الغربية، 
فيما صعد اتالنتا هوكس الى الدور الثاني 
في املنطقة الشرقية بفوزه على ميلووكي 
باكس 95-74 في »ب���الي اوف« الدوري 

االميركي في كرة السلة للمحترفني.
 في املب���اراة االول����ى ف���ي صال�����ة 
س���تايبلز س���نتر وامام 19 الف متفرج، 
يدي����ن ليك���رز حامل اللقب بفوزه االول 
في نصف نهائي املنطقة الغربية الى جنمه 
كوبي براينت صاحب 31 نقطة 13 منها في 
الدقائق اخلمس االخيرة من زمن اللقاء و13 
من آخ���ر 15 نقطة احرزها الفريق ليتقدم 

على منافسه 0-1.
وميلك ليكرز افضلية التقدم 2-0 كون 
املباراة الثانية س���تقام غدا الثالثاء على 
ارضه ايضا قبل ان ينتقل الى عرين يوتا 
خلوض مباراتني ثم الع���ودة مجددا الى 
لوس اجنيليس اذا اقتضى االمر، علما بان 
الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز باربع 
مباريات من أصل س���بع يتأهل الى الدور 

التالي في منافسات البالي اوف.
 واضاف االسباني باو غاسول، مهندس 
تأهل ليكرز ال���ى الدور الثاني من البالي 
اوف على حساب اوكالهوما سيتي ثاندر، 
25 نقطة و12 متابعة، فيما لم يتجاوز اي 

من زمالئهما حاجز ال� 10 نقاط.

لوف يتخلى  عن استدعاء كورانيي

باريوس لتمثيل  األرجنتين أو پاراغواي

ريهاغل يستدعي 9 محترفين 

أغوغو يغيب بسبب اإلصابة 

اعلن االحتاد االملاني لكرة القدم ان مدرب املنتخب يواكيم لوف تخلى 
نهائيا عن فكرة استدعاء هداف شالكه كيڤن كورانيي الى التشكيلة. 

وسيعلن لوف يوم اجلمعة املقبل التشكيلة النهائية، من جهته كشف 
وكيل أعمال كوراني أن موكله على األرجح س����يرحل عن صفوف شالكه 

في نهاية املوسم احلالي.  
وأوضح »على األرجح س����ينتقل إلى اخلارج، سأكون مندهشا للغاية 
إذا ظل في صفوف ش����الكه«. ووفقا ملا نقلت����ه صحيفة كيكر فإن الالعب 

يستعد لالنتقال إلى صفوف دينامو موسكو الروسي.  
وأعرب كوران����ي عن حزنه الس����تبعاده قائال: »أحل����م منذ طفولتي 
باملش����اركة في كأس العالم ولكن هذا احللم تالش����ى للم����رة الثانية في 

حياتي«.

اليزال املهاجم االرجنتيني االصل الپاراغوياني اجلنس���ي�����ة 
لوك���اس باريوس، الذي فاز بقلوب مشجعي بوروسي�����ا دورمتون����د 
في املوسم احلالي بعد ان أحرز 18 هدفا في بطول�����ة الدوري االملان�����ي 
لكرة القدم، يأمل في ان يتم اس���تدعاؤه للمشاركة في البطول����ة. 
وقال املهاجم، الذي ضمن ناديه املشاركة في بطولة الدوري االوروبي 
في املوس���م املقبل، في مقابلة نشرتها مجلة »كيكر« »فيما يتعلق 
بكأس العالم، ال أعرف شيئا حتى اآلن، لم يكن هناك أي اتصاالت 

مع أي من احتادي الكرة في االرجنتني أو پاراغواي«.

انضم سوتيريس كيرياكوس مدافع ليڤربول االجنليزي وجورجيوس 
ساماراس مهاجم سلتيك االسكوتلندي امس إلى قائمة من تسعة العبني 
محترفني خارج اليونان مت اس����تدعاؤهم في تش����كيلة أولية. ولم يعلن 

االملاني اوتو ريهاغل مدرب اليونان بعد التشكيلة الكاملة.

أعلن احتاد الكرة الغاني امس أن املهاجم جونيور أغوغو س����يغيب 
عن غانا في النهائيات بسبب اإلصابة. وذكر أن أغوغو )30 عاما( العب 

ليماسول القبرصي سيغيب ستة أشهر خلضوعه جلراحة في الركبة.

كشف مدرب املنتخب االيطالي لكرة القدم 
مارش��يلو ليپي عن التشكيلة االولية البطال 
العالم الى نهائي��ات مونديال جنوب افريقيا 

من 11 يونيو الى 11 يوليو املقبلني. 
وكان الع��ب وس��ط روم��ا دانييلي دي 
روس��ي الغائ��ب االبرز عن تش��كيلة ال� 29 
العب��ا التي أعلنها ليپي، وهي س��تقلص الى 

23 العبا قبل نهائيات املونديال. 
م��ن  التش��كيلة 9 العب��ني  وتضمن��ت 
يوڤنت��وس رغم األداء املخي��ب الذي يقدمه 
فريق »الس��يدة العجوز« هذا املوس��م حيث 
فقد األمل حتى في التأهل الى مسابقة دوري 
أبطال اوروب��ا التي ودعها هذا املوس��م من 
ال��دور األول، ثم خرج من مس��ابقة الدوري 
األوروب��ي »يوروبا ليغ«، كما ودع مس��ابقة 

الكأس احمللية ايضا. 
والالعب��ون ه��م: للمرم��ى: جانلويجي 
بوفون )يوڤنتوس( ومورغان دي سانكتيس 
)نابول��ي( وفيديريك��و ماركيت��ي )كالياري( 

وسالفاتوري سيريغو )باليرمو(. 
� للدفاع: سالفاتوري بوكيتي ودومينيكو 
بونوتش��ي  وليوناردو  )جنوى(  كريش��يتو 
)ب��اري( وفابيو كاناڤ��ارو وجورجو كيليني 
ليغروتال��ي  ونيك��وال  غروس��و  وفابي��و 
)باليرم��و(  كاس��اني  وماتي��ا  )يوڤنت��وس( 
وكريس��تيان ماجي��و )نابول��ي( وجانل��وكا 

زامبروتا )ميالن(. 
� للوسط: ماورو كامورانيزي وانطونيو 
كاندريف��ا وكالوديو ماركيزي��و )يوڤنتوس( 
واندريا كوس��و )كالي��اري( وجنارو غاتوزو 
واندريا بيرلو )ميالن( وريكاردو مونتوليفو 
)فيورنتين��ا( واجنلو بالومبو )س��مبدوريا( 

وسيموني بيبي )اودينيزي(. � 
)مي��الن(  بورييلل��و  مارك��و  للهج��وم: 
وانطوني��و دي ناتالي )اوديني��زي( والبرتو 
جيالردينو )فيورنتينا( وڤينشنزو ياكوينتا 
)يوڤنتوس( وجانباولو باتزيني )سمبدوريا( 

وفابيو كوالياريال )نابولي(.

يستحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ان يكون »درة« التاج امللكي بعد ان أنقذ ريال 
مدريد وأبقاه قريبا من غرميه التقليدي برشلونة 
حامل اللقب واملتصدر بتس����جيله هدف الفوز 
على اوساسونا 3-2 في الثواني االخيرة على 
ملعب »سانتياغو برنابيو« في املرحلة اخلامسة 

والثالثني من الدوري االسباني لكرة القدم.
وكان اوساسونا في طريقه لتوجيه ضربة 
قاسية آلمال ريال في الظفر باللقب للمرة الثانية 
والثالثني في تاريخه عندما اجبره على االكتفاء 
بالتعادل 2-2 حت����ى الدقيقة االخيرة قبل ان 
يخطف رونالدو هدف النقاط الثالث التي أبقت 

فريقه على بعد نقطة من برشلونة.
وسيكون ريال مدريد الذي فشل في حتقيق 
الفوز على اوساسونا في مواجهتيه السابقتني 
معه، ام����ام مهمة صعبة ف����ي االمتار االخيرة 
من املوس����م، خصوصا انه يح����ل في املرحلة 
املقبلة ضيفا على مايوركا الذي لم يخسر على 
أرضه هذا املوس����م سوى مرتني )امام اشبيلية 
وبرشلونة( قبل ان يستضيف الفريق الباسكي 
العنيد اتلتيك بلباو على ان يختتم املوس����م 

مبواجهة مضيفه ملقة.
على ملعب »سانتياغو برنابيو«، عانى ريال 
مدريد ليخرج فائزا من مباراته مع اوساسونا 
الذي جنح في التقدم على النادي امللكي مرتني 
قبل ان يتدخل رونالدو ويعادل النتيجة للمرة 

االولى ثم يخطف الفوز في الوقت القاتل.
ووجد ريال مدريد نفسه متخلفا منذ الدقيقة 
7 بهدف سجله كارلوس رينا اراندا الذي استفاد 
من خطأ ف����ادح لراوول البيول ليخطف الكرة 
ويتخطى احلارس ايكر كاسياس قبل ان يضعها 

في الشباك اخلالية.
لكن رونالدو اطلق املباراة من نقطة الصفر 
مجددا في الدقيقة 24 وأدرك التعادل بعد مجهود 
فردي مميز عند حدود املنطقة انهاه بتسديدة 
ارضية قوية واضعا الكرة على ميني احلارس 
ري����كاردو لوبيز. ولم ت����دم فرحة ريال كثيرا 
الن فريق املدرب خوس����يه انطونيو كاماتشو 
الذي لعب مع ريال )1974 حتى 1989( ودربه 

)2004( سابقا، تقدم مجددا بهدف رائع للمجري 
كريستيان فادوش الذي وصلت����ه الكرة على 
القائم االمين بعد متري����رة من اراندا فاطلقها 

»طائرة« على يسار كاسياس )42(.
ورد ري����ال مجددا بع����د دقيقتني فقط عبر 
البرازيلي مارسيلو الذي انقض على كرة طولية 
من استيبان غرانيرو ووضعها برأسه داخل شباك 
ريكاردو )44(. وفي الشوط الثاني، فرض ريال 
أفضليته سعيا وراء هدف التقدم ألول مرة في 
اللقاء وخطف رونالدو هدف الفوز بكرة رأسية 
اثر عرضية من االرجنتيني غونزالو هيغواين 
مسجال هدفه الثاني والعشرين هذا املوسم ليبقي 
بالتال����ي على آمال فريقه في انتزاع اللقب من 
غرميه الكاتالوني. وفي معركة احلصول على 
املركز الرابع املؤهل الى مسابقة دوري ابطال 
اوروبا املوسم املقبل استمرت لعبة الكراسي 
املوسيقية بني مايوركا واشبيلية. وخرج مايوركا 
من هذه املرحلة محافظا على املركز الرابع بعد 
عودته من ملعب »سان ماميس« اخلاص مبضيفه 

القوي اتلتيك بلباو بفوز ثمني0-3.
وعلى ملعب »رامون سانشيز بيزخوان«، 
حسم اش����بيلية مواجهته مع ضيفه اتلتيكو 
مدريد 3-1، ليبقى على بعد نقطتني من مايوركا 

قبل ثالث مراحل على ختام املوسم.
الى ذلك، تفتتح املرحلة السادسة والثالثني 
اليوم وقد تكون محطة احلس����م بالنسبة الى 
برشلونة املتصدر في مشواره لالحتفاظ باللقب 
عندما يستضيف تينيريفي الثامن عشر الذي 
يصارع من اجل البقاء.وتكتسي املباراة االولى 
اهمية كبيرة بالنسبة الى تينيريفي )35 نقطة( 
الذي قد يتأكد هبوطه الى الدرجة الثانية كما 
هي احلال بالنس����بة الى خيري����ز االخير )30 
نقطة( الذي يحل ضيفا على ڤالنسيا الثالث. 
ويلعب ايضا خيتافي مع سبورتينغ خيخون، 

وامليريا مع ڤياريال.

إيطاليا

أصبحت الطريق مفتوحة امام انتر ميالن 
للظف����ر باللقب للمرة اخلامس����ة على التوالي 

والثامنة عشرة في تاريخه بعدما عاد من امللعب 
االوملبي في العاصمة بفوز ثمني على مضيفه 
التسيو 2-0 في ختام املرحلة السادسة والثالثني 

من الدوري.
واصبح اللقب في متناول »نيراتزوري« متاما 
النه يستقبل كييڤو في املرحلة املقبلة قبل ان 
يحل ضيفا على سيينا صاحب املركز التاسع 

عشر قبل االخير في املرحلة اخلتامية.
وعندما عجزت الترسانة الهجومية لفريق 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قرر املدافع 
االرجنتيني والتر صامويل ان يأخذ االمور على 
عاتقه وجنح في خطف هدف التقدم في الوقت 
بدل الضائع من الشوط االول بكرة رأسية اثر 

عرضية متقنة من شنايدر.
وفي الشوط الثاني، ضرب انتر مجددا وعزز 
تقدمه بهدف ثان سجله موتا بكرة رأسية اثر 
ركل����ة ركنية نفذها البرازيل����ي مايكون )70( 

ليريح اعصاب جمهوره ومدربه.
وبقي التسيو بعد اخلسارة الثانية له فقط 
في مبارياته الثماني االخيرة في دائرة اخلطر 
كونه ال يتقدم س����وى بفارق خمس نقاط عن 
املركز الثامن عش����ر ال����ذي يهبط صاحبه الى 

الدرجة الثانية.

فرنسا

استعاد بوردو بطل املوسم املاضي توازنه 
وحقق فوزا صعبا عل����ى ضيفه تولوز 0-1، 
واستمرت املنافسة بني ليل وليون على البطاقة 
الثالثة املؤهلة الى دوري ابطال اوروبا بعد فوز 
االول على ضيفه نانس����ي 3-1، والثاني على 
مضيفه مونبلييه 1-0 في املرحلة اخلامس����ة 

والثالثني من الدوري الفرنسي.

البرتغال

أكرم بورتو حام����ل اللقب وصاحب املركز 
الثالث وفادة ضيفه بنفيكا املتصدر بفوزه الكبير 
عليه 3-1 ضمن املرحلة التاسعة والعشرين قبل 
االخيرة من بطولة البرتغال. وخسر سبورتينغ 

لشبونة امام نافال بهدف جلونيور )64(.

برشلونة يستضيف تينيريفي.. وبوردو يستعيد توازنه بفوز صعب على تولوز

 رونالدو: الروح القتالية صنعت الفوز 
قال جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
للتلفزيون االسباني »بدت املباراة سهلة من الناحية 
النظري���ة لكنها أصبحت صعبة. هذا يحدث دائما في 
مثل ه���ذا النوع من املباريات. يج���ب ان يظهر املرء 
الكثير من ال���روح القتالية من أجل الفوز«، واضاف 
»الفوز هو االهم النه مازال لدينا أمل في التفوق على 
برش���لونة وانتزاع اللقب رغم انه لن يسمح لنا بهذا 

بسهولة«.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اسبانيا )المرحلة السادسة والثالثون(

اجلزيرة الرياضية +94خيتافي � خيخون

اجلزيرة الرياضية +92برشلونة � تينيريفي

9امليريا � ڤياريال

اجلزيرة الرياضية +112ڤالنسيا � خيريز

ليپي يكشف عن الالئحة األولية


