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قلل بيري ڤان اوفيرمي مدير اعمال النجم الهولندي السابق ماركو ڤان باسنت من الشائعات 34
الت����ي حتدثت عن امكانية تولي االخير تدريب ميالن االيطالي املوس����م املقبل خلفا للمدرب 
احلالي البرازيلي ليوناردو. وقال ڤان اوفيرمي »ال ادري من اين اتت هذه الش����ائعات، ما هو 
اكيد اننا لم نبدأها، واس����تطيع ان اؤكد لكم ان ميالن لم يتحدث مع ماركو ڤان باس����نت بهذا 
الش����أن على االطالق«. وكش����ف »على اي حال، هناك العديد من االندية االخرى واملنتخبات 
الوطنية التي حاولت التعاقد معه لكنني لن افصح عن اسمائها الن ماركو رفضها جميعها. 

فهو ليس مستعدا التخاذ اي قرار بشأن مستقبله في الوقت احلالي«.

ثبتت اللجنة التأديبية في االحتاد األوروبي عقوبة 
اإليق����اف بحق مهاجم بايرن ميوني����خ األملاني الدولي 
الفرنس����ي فرانك ريبيري الذي س����يغيب عن املباراة 
النهائية ملسابقة دوري أبطال أوروبا في 22 احلالي في 
مدريد.ويستطيع بايرن ميونيخ اللجوء الى استئناف 
احلكم أمام محكمة التحكيم الرياضي األس����بوع املقبل 

كمالذ اخير في حملة الدفاع عن مهاجمه.

 أوفيريم: ميالن لم يتحدث مع ڤان باستن 

العبو مرسيليا فرحين بلقب الدوري الفرنسي 
)أ.پ( بعد غياب منذ عام 1992  

 االتحاد األوروبي يثبت عقوبة ريبيري

)أ.پ( فرحة العبي انتر ميالن بأول ألقاب »الثالثية« بحصولهم على كأس إيطاليا  

انت���ر مي���الن ان أس���لوب  أك���د 
»الكاتيناتشيو« بات ملحا حلصد األلقاب 
بعد ان احياه املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو الذي جن���ح بالتتويج بطال 
ملسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم اثر فوزه 
على روما 1-0 في املباراة النهائية على 
امللعب االوملبي في العاصمة االيطالية، 
وسجل األرجنتيني دييغو ميليتو الهدف 

في الدقيقة 40.
واللقب هو السادس النتر ميالن في 
هذه املسابقة واالول هذا املوسم حيث 
يأمل بتحقيق ثالثية الدوري والكأس 
احملليني ومسابقة دوري أبطال أوروبا 
التي تأهل الى مباراتها النهائية ألول مرة 
منذ 1972 حيث يواجه بايرن ميونيخ 
األملاني في 22 الشهر اجلاري على ملعب 
»س���انتياغو برنابيو« اخلاص بريال 
املرة اخلامسة  مدريد االسباني، وهي 
الت���ي يلتقي فيها انتر ميالن مع روما 
صاحب الرقم القياسي )9 مرات مشاركة 
مع يوڤنتوس( في نهائي الكأس بعد ان 
تواجها 4 مرات متتالية بني 2005 و2008 

)فاز انتر مرتني وروما مرتني(.
وكانت املباراة خشنة منذ البداية، 
وأصيب العب وسط انتر ميالن الهولندي 
ويسلي ش���نايدر في وقت مبكر )5( 
وطلب التبديل فادخل املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينو بدال منه املهاجم الشاب 

ماريو بالوتيللي.
وتبادل الفريقان السيطرة والهجمات 
مع تفوق ميداني نسبي النتر ميالن الذي 
كان سباقا الفتتاح التسجيل بعد متريرة 
من األرجنتيني استيبان كامبياسو في 
منتصف امللعب ال���ى مواطنه دييغو 
ميليتو الذي تخلص من 3 مدافعني ودخل 
املنطقة وأطلقها بيمناه من بني أقدامهم 

فاستقرت في الشباك )40(.
وفي الشوط الثاني، استمر تفوق 
انتر ميالن وسدد بالوتيللي كرة زاحفة 
مركزة سيطر عليها احلارس البرازيلي 
س���يرجيو )57(، ثم وقف في طريق 
تس���ديدة قوية للروماني كريستيان 

تشيفو )62(.
وحصل روما عل���ى ركلة حرة في 
مكان مناس���ب نفذها النرويجي يون 
ارنه ريزه ارتفع���ت قليال عن املرمى 
)78(، ثم استقبل الالعب نفسه كرة على 
صدره وأطلقها »طائرة« بيسراه أبعدها 
حارس انت���ر ميالن البرازيلي جوليو 
س���يزار بقبضتي يده )80(، وحصل 
املونتينيغري ميركو فوسينيتش على 
ركلة حرة قريبة ايضا لم يستفد منها 
روما ايض���ا )83( قبل ان يطرد قائده 
فرانشيس���كو توتي لركله بالوتيللي 

عمدا )88(.
 وشهدت الدقائق األخيرة اشتباكات 

بني الالعبني أدت الى تدخل رجال األمن 
قب���ل ان يعلن احلكم نيكوال ريتزولي 

نهايتها.

 إسبانيا

أعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فريقه ريال مدري���د الثاني ووصيف 
البطل الى مطاردة برشلونة املتصدر 

وحامل اللقب بتسجيله ثالثة أهداف 
في مرمى مضيفه مايوركا )4-1( في 
ختام املرحلة السادسة والثالثني من 

الدوري االسباني.
على س���تاد سون مويكس، افتتح 
مايوركا الساعي الى بطاقة في دوري 
أبطال أوروبا، التسجيل في وقت جيد 
من رأسية اريتز ادوريز الذي تابع في 

شباك احلارس الدولي ايكر كاسياس 
كرة رفعها فيكت���ور من ركلة ركنية 

.)16(
وعادل الفريق امللكي بعد 10 دقائق 
عبر رونال���دو الذي تلقى متريرة في 
العمق من املدافع س���يرجيو راموس 
تابعها بيمناه م���ن داخل املنطقة في 

الشباك )26(.

وفي الشوط الثاني، منح رونالدو 
التقدم للضيوف بنفس السيناريو بعد 
تعاون مع راموس )56(، ثم اضاف 
الثالث بع����د ان حصل راموس على 
ركلة حرة نفذت ووصلت الكرة الى 
رونالدو الذي لم يتهاون في ايداعها 
الشباك )72( رافعا رصيده الى 25 
هدفا في املرك����ز الثالث على الئحة 

الهدافني.
امام  الفرصة مواتية   واصبحت 
األرجنتيني غونزالو هيغواين بعد 
خروج رونالدو ودخول الفرنس����ي 
كرمي بنزميا، لتسجيل الهدف الرابع 
بعد مناولة بينية طويلة من غوتي 
انهاها بيسراه في الشباك )81( رافعا 
رصيده الى 26 هدفا في املركز الثاني 
بفارق 5 أهداف خلف مواطنه ليونيل 
ميسي مهاجم برشلونة.ورفع ريال 
مدريد رصي����ده الى 92 نقطة مقابل 
93 لبرشلونة، وصعد اشبيلية الى 
املركز الرابع املؤهل الى دوري أبطال 
أوروبا برصيد 60 نقطة اثر فوزه على 

مضيفه راسينغ سانتاندر 1-5.
وحقق اتلتيكو مدريد فوزا سهال 
على ضيفه بل���د الوليد3-1. وحقق 
اوساس���ونا فوزا مماثال على ضيفه 
ديبورتيفو ال كورونا 3-1.وس���قط 
سرقسطة امام اسبانيول 1-0 وتعادل 

اتلتيك بلباو مع ملقة بهدف 1-1.

إنجلترا

منح الهدف الذي س���جله املهاجم 
الفارع الطول بيتر كرواتش في مرمى 
مانشستر سيتي فريقه توتنهام مقعدا 
في الدور التمهيدي من دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل للمرة االولى في 
تاريخه، النه س���مح للفريق اللندني 
باخلروج فائزا 1-0 في مباراة مؤجلة 
من الدوري االجنليزي، ورفع توتنهام 
رصيده الى 70 نقطة مقابل 66 ملانشستر 
سيتي قبل نهاية الدوري مبرحلة واحدة 
وبالتالي لن يتمكن االخير من اللحاق 
به حسابيا. وفي مباراة ثانية، سقط 
فوالم على أرضه أمام س���توك سيتي 
بهدف وحيد سجله مايك اثرينغتون 

في الدقيقة 83.

إسكوتلندا

شهدت مباراة مذرويل الرابع وضيفه 
هيبيرنيان اخلامس في املرحلة السابعة 
الدوري  والثالثني قبل األخي���رة من 
االسكوتلندي، مهرجان أهداف وصل 
عددها الى 12 هدفا تقاسمها الفريقان 
مناصف���ة وارتضى كل منهما بنقطة. 
واكتفى دنيدي يونايتد الثالث بتعادل 

سلبي مع مضيفه هارتس.

مورينيو: مباراة صعبة

إصابة مشجع وشرطي

ق����ال مدرب انتر ميالن البرتغال����ي جوزيه مورينيو 
حملطة »آر اي����ه أي« التلفزيونية ان املب����اراة كانت في 
غاية الصعوبة في البداية »فقدنا س����نايدر على الفور، 

لعبنا 90 دقيقة باستحواذ وكثافة، لقد أحرزنا هدفا ثم 
س����يطرنا على مجريات املباراة، وأهدرنا هدفا ثانيا من 

هجمة مرتدة«.

ذكرت وكالة األنباء اإليطالية )أنسا( أن مشجعا إلنتر 
ميالن تعرض للطعن عقب النهائي  وهاجم أربعة من 
مشجعي روما مشجع إنتر بالقرب من الستاد األوملبي 
وطعنوه في فخذه والذوا بالفرار قبل وصول الشرطة 
ملوقع احلادث. واعتقل ستة أشخاص في االشتباكات 
التي أعقبت املباراة خارج الستاد حيث ألقى 100 مشجع 

احلجارة والزجاجات على ضباط الش��رطة ليصيبوا 
أحدهم.فيما أعتقل مشجع لروما أثناء محاولته دخول 
الس��تاد رغم منعه من حضور األح��داث الرياضية.

واحتجزت الشرطة عشرة مشجعني آخرين ملواجهة 
الضباط ومحاولتهم القفز من فوق الس��ياج بخالف 

مشجع آخر نزل أرض امللعب بعد املباراة.

 مرسيليا غّنت فرحًا بانتزاع اللقب بعد 18 عامًا

 كأس إيطاليا بيد مورينيو في قلب »األولمبيكو«

حتدى مشجعو مرسيليا اجلليد ورموا 
بأنفس���هم في مياه املرفأ القدمي الباردة 
احتفاال باحراز النادي املتوس���طي لقب 
الدوري الفرنسي اثر فوزه على ضيفه رين 
3-1 في ختام املرحلة الرابعة والثالثني. 
وسجل األرجنتيني غابرييل هاينزه )4( 
والسنغالي مامادو نيانغ )76( واألرجنتيني 
لوتشو غونزاليز )77( اهداف مرسيليا، 
وجيم���ي بريان )38( ه���دف رين. ورفع 
مرس���يليا رصيده الى 75 نقطة بفارق 8 
نقاط عن اقرب مطارديه ليل واوكس���ير 
قبل مرحلتني من نهاية البطولة. واللقب 
هو االول ملرسيليا منذ 1992، والتاسع في 
مسيرته توج به موسما رائعا بشكل عام، 
اضافة الى كأس رابطة االندية احملترفة.

وبقي مئات من املشجعني في املرفأ القدمي 
»فيو بور« حتى وقت متأخر من الليل بعدما 

جتمع اآلالف منهم عقب املباراة.
وانطلقت صفارات القوارب بعد صافرة 

النهاية وعمت الفرحة لدى اجلماهير التي 
خرجت مسرعة من املقاهي حيث تسمرت 

أمام شاشات التلفزة ملتابعة املباراة.
ولم يتردد بع���ض املراهقني في رمي 
أنفسهم في املياه دون أن يخلعوا ثيابهم 
احتفاال بالفوز، وأحدهم حمل لوني الفريق 

األبيض واألزرق.
وداخل هالة من الدخان األحمر، احتشد 
الناس وبدأوا يقفزون ويصرخون: »الذي ال 
يقفز ال يكون مع مرسيليا... نحن األبطال، 

نحن األبطال«.
ومشت فتاة نحو الصحافيني ملوحة 
بهويتها وقائلة: »انظروا أنا مولودة في 

مرسيليا«.
وصاحت كلوي فران الطالبة البالغة من 
العمر 18 عاما: »األمر ضخم. لست مشجعة 
كرة قدم، لكن فقط خالل مباريات مرسيليا 

وبسبب األجواء الرائعة هنا«.
وحول ردود االفعال، هنأ عضو مجلس 

الشيوخ ورئيس بلدية مرسيليا جان كلود 
غودان الفريق على احراز الثنائية وضرب 
موعدا م���ع اجلماهير يوم االحد 16 مايو 
في املرفأ القدمي ابتداء من الساعة الثالثة 

ظهرا »لالحتفاء بأبطالهم«.
 وكتب غ���ودان في بي���ان: »بعد هذا 
النصر، أكد مرسيليا انه أحد أكبر األندية 
ف���ي أوروبا، مع اجلمه���ور األكثر متيزا، 
اجنازاته االستثنائية التي تعود الى 110 

أعوام«.
واعتب���ر جان نوي���ل غيريني رئيس 
املجلس الفيدرالي للحزب االشتراكي في 
مقاطعة »بوش دي رون« ان »مرس���يليا 
تستحق اللقب التاسع وسيتم االحتفال به 
كما يجب. بعد الفوز بكأس الرابطة جلب 
الالعبون الدوري حتت اشراف مدرب دخل 

تاريخ النادي )ديدييه ديشان(«.
م���ن جانبه. وج���ه رئي���س الوزراء 
التهاني«  الفرنسي فرانسوا فيون »أحر 

لنادي مرسيليا ورئيسه جان كلود داسييه 
ومدرب���ه ديدييه ديش���ان وكل الالعبني 

الحرازهم اللقب.
وق���ال رئيس احلكومة في رس���الته: 
»لقد اختتم هذا اللقب الذي انتظره سكان 
مرس���يليا منذ 1992، موسما مميزا شهد 
التتويج بلقب كاس الرابطة. انها مكافأة 
على العمل اجلاد والتزام مجموعة الالعبني 
وجهازهم«. ولم يتمكن رئيس مرسيليا 
جان كلود داسييه من اخفاء تأثره، فقال: 
»لقد بكيت، قليال. كنت عصبيا أكثر من 

العادة هذا املساء«.
أما مدرب الفريق ديدييه ديشان، فقال: 
»نحن األبط���ال، االرتياح كبير، والفضل 
يعود الى الالعبني قبل أي شيء آخر. انها 
جتربة انس���انية رائعة وفوز كبير لكل 
أعضاء الن���ادي. أنا فخور بوجودي هنا 
ولتقدمي الفرحة والسعادة جلماهير امللعب 

التي كانت تغلي خالل املباراة«.

 ديشان: نحن األبطال.. وفيون يهنئ وداسييه يبكي.. ومشجعوه يلقون بأنفسهم في المرفأ القديم

«هاتريك« رونالدو يبقي »الملكي« في دائرة الصراع على اللقب.. وتوتنهام يحجز مقعده في أبطال أوروبا 


