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حذر مدرب ويغان االس���باني روبرتو مارتينيز تشلسي 50
من ان فريقه قادر على االطاحة بأحالم الفريق اللندني في ان 
يتوج بلقب الدوري االجنليزي للممتاز للمرة االولى منذ 2006. 
واضاف مارتينيز »تغلبنا على تشلسي هذا املوسم وارسنال 
وليڤربول، وبالتالي نح���ن نعلم انه بإمكاننا الفوز على أي 
فري���ق اذ كنا في يومنا. نحن ال نلعب من أجل مان يونايتد، 

نحن نلعب لويغان وملصلحة كرة القدم في كل مكان«. 

ذك����ر املوقع اإللكتروني لنادي التس����يو 
اإليطالي أن رئيس النادي كالوديو لوتيتو 
قال إنه تلقى تهديدات بالقتل قبل مباراة فريقه 
أمام إنتر مي����الن متصدر الدوري االيطالي. 
وأخبر لوتيتو الشرطة اإليطالية أنه تلقى 
رسالة اجلمعة املاضي تقول: »إذا لم تفوزوا 
على إنتر يوم األحد س����تموت«، كما تضمن 

املظروف عيارا ناريا كبيرا ويعتقد أنه أرسل 
من مشجعني لنادي روما. وأثارت تصريحات 
لوتيتو من جديد التوترات التي أعقبت مباراة 
التسيو مع إنتر التي جرت على الستاد األوملبي 
في روما، وشهدت تشجيع جماهير التسيو 
إلنتر مفضلة خسارة فريقها أمام حامل اللقب 

على أن يفوز روما بالدوري.

مدرب ويغان يحذر تشلسي رئيس التسيو تلقى تهديدات بالقتل

عالميةمتفرقات

قدم مدرب منتخب الهند االجنليزي بوب هاوتون استقالته 
من منصبه بسبب تأخر االحتاد احمللي في متديد عقده قبل 
نهائيات كأس أمم آسيا 2011، بحسبما ذكرت صحيفة »تاميز 
أوف انديا«. وأرسل هاوتون )62 عاما( استقالته الى االحتاد 

الهندي للعبة من جنوب أفريقيا حيث ميضي عطلته.
رفض نادي فولڤس��بورغ األملان��ي التعليق على ما تردد 
من ش��ائعات حول تولي مدرب نادي تفينتي الهولندي ستيف 
ماكالري��ن تدريب الفريق األملان��ي. وكان تفينتي قد أحرز لقبه 
األول بالدوري الهولندي خالل تاريخه املمتد إلى 45 عاما بفوزه 
2 - 0 عل��ى فريق ناك بريدا في اليوم اخلتامي من منافس��ات 
املوس��م، وفي اليوم التالي لهذا اإلجناز ذكرت صحيفة »صن« 
البريطاني��ة« أن ماكالرين بصدد توقي��ع عقد مدته ثالثة أعوام 

مع فولڤسبورغ.
تواجه السلڤادور احتمال االيقاف كرويا بعدما قالت 
حكومتها انها ال تعترف بلجنة االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( التي تدير اللعبة في البالد. وشكل »فيفا« جلنة 
ف���ي يوليو املاضي العادة ترتي���ب االوضاع في االحتاد 
السلڤادوري للعبة الشعبية بعد استقالة رئيس االحتاد 

رودريغو كالفو.
تعتزم املستش��ارة األملانية أجنيال ميركل افتتاح مهرجان 
الفروس��ية العاملي ف��ي مدينة آخن غربي أملانيا رس��ميا في 13 
من ش��هر يوليو املقبل. ونقل القائمون عل��ى تنظيم املهرجان 
عن املستش��ارة ميركل قولها »زيارت��ي األخيرة للمهرجان في 
عام 2008 التزال حتمل لي ذكري��ات جيدة، وأتطلع إلى افتتاح 

املهرجان مجددا«.
ذك���رت أغلب الصحف البلجيكية ان املدرب البلجيكي 
جورج ليكنز مرش���ح بقوة خلالفة الهولندي ديك ادفوكات 

على رأس االدارة الفنية ملنتخب بلجيكا. )أ.پ( العب أرسنال الهولندي روبن ڤان بيرسي في كرة مشتركة مع جيل نڤت  

مايوركا عقدة صعبة تحتاج لعنفوان »الملكي« لحلها
يتعني على ريال مدريد الثاني ووصيف البطل ان يتخطى 
احدى أصعب احملطات عندما يحل ضيفا على مايوركا الرابع 
اليوم في ختام املرحلة السادسة والثالثني من الدوري االسباني. 
وس����ينصب تركيز ريال مدريد ومدربه التش����يلي مانويل 
بلليغريني قبل كل ش����يء على لقاء مايوركا الذي لم يخسر 
على أرضه هذا املوسم سوى مرتني أمام اشبيلية وبرشلونة، 
قبل ان يستضيف اتلتيك بلباو العنيد على ان يختتم املوسم 
على ارض ملقة. ويسيطر التفاؤل لدى املسؤولني عن فريق 
العاصمة بان يحقق فريقهم الفوز في مبارياته الثالث األخيرة، 
لكن األرقام والنتائج الس����ابقة تش����ير الى انه لو استطاع 

ذلك فسيكون بشق النفس 
رغم األس����ماء الطنانة التي 
كلفت مئات املاليني، خالفا 
الفريق  ملا هي عليه ح����ال 
الكاتالوني. وسيكون الصراع 
على أشده بني فرق املؤخرة 
الثالثة من جهة وملقة )35 
نقطة( وراسينغ سانتاندر 
)36( وسرقسطة )37( من 
جهة ثانية في األمتار األخيرة 
في محاولة لتفادي الهبوط 
الى الدرجة األدنى. ويلعب 
ملق����ة عل����ى أرض اتلتيك 
بلباو، وراسينغ سانتاندر 
مع ضيفه اشبيلية الساعي 
بدوره ال����ى اقتناص املركز 
الرابع املؤهل الى دوري أبطال 
اوروبا، وسرقسطة مع ضيفه 

اسبانيول.
إنجلترا

هب����ط هال س����يتي الى 
الدرجة االولى بتعادله مع 
مضيف����ه ويغ����ان 2-2 في 
املرحلة السابعة والثالثني 
الدوري  قبل األخيرة م����ن 
االجنليزي. ورفع هال سيتي 
رصيده الى 29 نقطة بفارق 
5 نق����اط خلف وس����ت هام 
املستفيد األكبر من التعادل 
ألنه ضمن بقاءه في الدرجة 
املمتازة.وحلق هال سيتي 

ببيرنلي وبورتسموث الى الدرجة األولى. وفي مباراة ثانية، 
عمق بالكبي����رن روفرز جراح ارس����نال عندما تغلب عليه 

.1-2
وتبدو الفرصة مواتية أمام مرسيليا لتعزيز حظوظه للظفر 
بلقبه األول منذ 18 عاما وحتديدا عام 1992 عندما يستضيف 
رين اليوم في املرحلة السادسة والثالثني من الدوري الفرنسي. 
ويتصدر مرسيليا الترتيب برصيد 72 نقطة مقابل 67 ملطارده 
املباشر ومنافسه الوحيد على اللقب اوكسير الذي تنتظره 
مباراة نارية أمام مضيفه ليون الس����اعي الى ضمان املقعد 
الثالث املؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل. 
وقد يتوج مرسيليا باللقب 
شرط فوزه على رين وتعثر 
اوكس����ير أمام ليون سواء 

بالتعادل أو اخلسارة. 
وميني مرس����يليا حامل 
اللقب 8 مرات في تاريخه، 
النفس باس����تغالل عاملي 
األرض واجلمهور لتخطي 
عقبة رين وتعزيز حظوظه 
في الفوز باللقب خصوصا 
ان مباراته املقبلة لن تكون 
أمام مضيف����ه ليل  س����هلة 
الس����اعي بدوره الى ضمان 
مشاركته في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا املوسم املقبل. 
ويأمل مرسيليا في مواصلة 
الرائعة في األشهر  نتائجه 
الثالث����ة األخي����رة التي لم 
يذق خاللها طعم اخلسارة 
أمام  وحتديدا منذ سقوطه 
مضيفه مونبلييه 0-2 في 
املرحلة الثانية والعشرين في 
30 يناير املاضي حيث حقق 
11 فوزا و3 تعادالت  بعدها 
في مبارياته ال� 14 األخيرة. 
وفي باقي املباريات، يلعب 
بولوني مع س����انت اتيان، 
ولنس مع غرونوبل، وباريس 
سان جرمان مع ڤالنسيان، 
وسوش����و م����ع مونبلييه، 
ولوريان مع موناكو، ونانسي 

مع لومان.

خروج مبكر لكوزنتسوڤا من تنس روماهبوط هال إلى الدرجة األولى وأرسنال سقط بمواجهة بالكبيرن.. وفرصة مرسيليا لالقتراب من اللقب مواتية أمام رين
خرجت الروسية سفتالنا كوزنتسوڤا املصنفة خامسة ووصيفة 
بطلة الع���ام املاضي مبكرا من دورة روما للتنس بخس���ارتها امام 
مواطنته���ا ماريا كيريلنكو 2 - 6 و6 - 3 و4 - 6 في الدور الثاني. 
وكانت كوزنتسوڤا قد خس���رت نهائي العام املاضي امام مواطنتها 
دينارا س���اڤينا 3 - 6 و2 - 6، علما انها خس���رت نهائي عام 2007 
ام���ام الصربية يلينا يانكوڤيتش. وتلتق���ي كيريلنكو املصنفة 37 
عامليا في الدور املقبل مع االيطالية البرتا بريانتي او الس���لوڤاكية 
دومينيكا سيبولكوفا الفائزة على الفرنسية بولني بارمنتييه 6 - 1 
و3 - 6 و7 - 5. وبلغت االيطالية فرانشيس���كا سكيافوني بفوزها 
على الس���لوڤاكية دانييال هانتوتشوڤا 3 - 6 و6 - 2 و6 - 2، وفي 
الدور املقبل تلعب سكيافوني مع االسبانية خوسيه ماريا مارتينيز 

سانشيز.

موراتي لن يرد على سينسي 

المباراة باألبعاد الثالثية

رد رئيس نادي انتر ميالن ماسيمو موراتي على وقوف مشجعي التسيو وتشجيعهم النتر ضد 
فريقهم في املباراة االخيرة بالدوري والتي انتهت 2- 0 النتر قائال »اعتقد ان اجلدل الذي اثير حول 
هذه املباراة هو مشكلة بني روما والتسيو وال عالقة لنا بها. يجب ان اعترف باني تعذبت كثيرا حتى 

نهاية املباراة«. ورد موراتي على تصريح رئيسة روما روزيال سينسي التي قالت ان على انتر ان يشعر 
بالعار، قائال »ال اعلم )الس����بب التي دفعها لقول ذلك(، لكني احترمها وافضل اال اعلق على املوضوع«. ووسط 
هذه املعطيات، س����تكون مواجهة اليوم حامية الوطيس الى اقصى احلدود وقد تشهد اعمال شغب بني جمهور 

الفريق����ني ورمبا مواجهات بني الالعبني داخل ارضية امللع����ب. اما موراتي فرأى ان 
املباراة ستكون »معركة رائعة، لقاء صعب للغاية. نأمل ان يتمتع العبونا 

بالرغبة من اجل حتقيق نتيجة جيدة في هذه املباراة«.

س����تبث املباراة بتقنية االبعاد الثالثة »3 دي«، 
وهي املرة االولى التي تستخدم فيها هذه التقنية 
في مباريات كرة القدم في ايطاليا، وستعرض 
املباراة في ثمانية دور سينما موزعة بني ميالنو 

وروما اضافة الى اخرى في بارما.

روماإنترميالن
9:45

الجزيرة الرياضية +1

سيكون انتر ميالن امام فرصة الظفر بأول ألقابه 
م���ن اصل ثالثة »محتملة« عندم���ا يتواجه اليوم 
مع غرميه الغاض���ب »احلديث« روما في نهائي 
مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم. وميلك انتر 
ميالن فرصة ان يصبح اول فريق ايطالي 
يتوج بثالثية الدوري والكأس احملليني 
ومسابقة دوري ابطال أوروبا التي 
تأهل الى مباراتها النهائية الول 
مرة منذ 1972 حيث يواجه بايرن 
ميونيخ األملاني في 22 الش���هر 
اجلاري على ملعب »سانتياغو 
برنابيو« اخلاص بريال مدريد 
االسباني. كما أصبحت الطريق 
امام »نيراتزوري«  مفتوحة 
للظفر بلقب الدوري احمللي 
للمرة اخلامسة على التوالي 
والثامنة عشرة في تاريخه 
النه يبتعد بفارق نقطتني 
ع���ن روما بال���ذات قبل 

مرحلتني من ختام املوس���م. ويعود فريق املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو الى امللعب االوملبي في 
روما الذي يحتضن نهائي الكأس، بعد ان كان خرج 
منه بثالث نقاط مصيرية بفوزه على قطب العاصمة 
اآلخر التسيو 2-0 في املرحلة السادسة والثالثني 
من الدوري، ما سمح له باس���تعادة الصدارة من 
روما الذي كان تربع عليها ملدة 24 ساعة بعد فوزه 
عل���ى بارما 2-1. وأصبح لقب الدوري في متناول 
»نيراتزوري« متاما النه يستقبل كييڤو في املرحلة 
املقبلة قبل ان يحل ضيفا على سيينا صاحب املركز 
التاس���ع عش���ر قبل االخير في املرحلة اخلتامية. 
وجتدد املوعد بني انتر وروما في نهائي الكأس بعد 
ان تواجه���ا على اللقب في اربع مرات متتالية بني 
2005 و2008 )ف���از انتر مرتني وروما مرتني( قبل 
ان يكسر التسيو وسمبدوريا احتكارهما في 2009 
عندما احرز األول اللقب من خالل ركالت الترجيح 
)6-5( بعد انتهاء الوقتني االصلي واالضافي بالتعادل 
1-1. وسيكون روما الذي تنازل عن صدارة الدوري 
احمللي في املرحلة اخلامسة والثالثني بعد سقوطه 

في ارضه امام سمبدوريا، امام فرصة االنفراد بالرقم 
القياس���ي من حيث عدد األلقاب، وهو يتش���اركه 
حاليا مع يوڤنتوس )9 لكل منهما(، ويأتي بعدهما 

فيورنتينا )6 اخرها 2001( وانتر وتورينو 
وميالن والتسيو )5 لكل منها(. وروما هو 

اكث���ر الفرق وصوال ال���ى النهائي ايضا 
)16( امام تورينو )13 آخرها 1993( 
ويوڤنتوس )13 ايضا آخرها 2004( 
وميالن )12 آخرها 2003( وانتر )12 
ايضا(. وميلك روما افضلية على 
انتر ميالن حلسم اللقب ملصلحته 
كون املباراة النهائية ستكون على 
ملعبه، وهو يسعى الى حرمان 
فريق مورينيو من فرصة ان يتوج 
بثالثية تاريخية هذا املوسم عبر 

سحب اللقب األول »احملتمل« لهذا 
املوسم من حتت قدميه. 

إنتر ميالن على درب »الثالثية« في مواجهة روما »الغاضب«
على وقع تعاطف التسيو مع »نيراتزوري« في نهائي كأس إيطاليا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إسبانيا )المرحلة السادسة والثالثون(

اجلزيرة +92اتلتيكو مدريد � بلد الوليد
اجلزيرة +94راسينغ � اشبيلية

9سرقسطة � اسبانيول
9اوساسونا � ديبورتيڤو

9اتلتيك بلباو � ملقة
اجلزيرة +112مايوركا � ريال مدريد

فرنسا )المرحلة السادسة والثالثون(
8بولوني � سانت اتيان

8لنس � غرونوبل
8ليون � اوكسير
8نيس � بوردو

8سان جرمان � ڤالنسيان
8تولوز � ليل

8سوشو � مونبيلييه
8لوريان � موناكو
8نانسي � لومان
اجلزيرة +107مرسيليا � رين

إنجلترا )مؤجلتان(
شو سبورت 101مانشستر سيتي � توتنهام

شو سبورت 103فوالم � ستوك سيتي

مواجهة مرتقبة بين  نجم انتر ميالن الكاميروني صامويل ايتو  و»قائد« روما فرانشيسكو توتي


