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يتص���در قائد منتخب أملانيا 50
لكرة القدم ميكايل باالك الئحة 
اهتمامات مدرب نادي ش���الكه 
االملاني فيليكس ماغاث لضمه 
الفري���ق »األزرق«  الى صفوف 
في املوس���م املقبل، بحس���ب ما 
ذكرت صحيفة »برلينر كوريير« 

االملانية.وقال ماغاث الذي اشرف 
سابقا على باالك بني عامي 2004 
و2006 عندما كان مدربا لبايرن 
ميونيخ االملاني: »نحن مهتمون 
بالتعاقد مع باالك. أنا واثق انه 
مستعد للقبول بتخفيض راتبه اذا 
قرر العودة الى البوندسليغا«. 

ماغاث يطالب بضم باالك
اختير االجنليزي هاري ريدناب مدرب توتنهام 
افضل مدرب في الدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم لهذا املوس���م، بحس���ب تصويت من قبل 
املش���رفني على الدوري، االعالميني واجلماهير.
ويعتبر اختيار ريدناب نتيجة مباشرة لقيادته 
الفريق اللندني للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 

للموسم املقبل ألول مرة.

ريدناب أفضل مدرب في إنجلترا

عالميةمتفرقات

 ميكن ان تواجه السلڤادور خطر االيقاف عن 
املنافسات العاملية بعدما حث احتاد اميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي لكرة القدم )كونكاكاف( االحتاد 
الدول���ي للعبة »فيفا« على اتخاذ اجراء بش���أن ما 
ق���ال انه تدخل حكومي في ش���ؤون كرة القدم في 

هذا البلد.
 أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« ان توغو 
س��تعود للمش��اركة ف��ي كأس األمم األفريقية بعد أن 
توسط جوزيف بالتر رئيس »فيفا« للتوصل الى اتفاق 
لرفع اإليقاف عنها. وكانت توغو عوقبت باإليقاف بعد 
انسحابها من النهائيات األفريقية التي أقيمت هذا العام 
ف��ي انغوال بعد مقتل اثنني من أعضاء بعثتها وس��ائق 

حافلة الفريق في كمني في إقليم كابيندا.
 أطاحت الصربية يلينا يانكوڤيتش املصنفة 
سابعة باألميركية سيرينا وليامز األولى وبلغت نهائي 
دورة روما للتنس بعدما تغلبت عليها 4-6 و3-6 
و7-6 )7-5(. وتلتقي يانكوڤيتش في النهائي الرابع 
والعشرين في مسيرتها مع االسبانية املغمورة ماريا 
مارتينيز � سانشيز التي أطاحت بدورها بالصربية 
االخرى آنا ايڤانوڤيتش بالفوز عليها 6-4 و2-6.

 وصلت منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورم��وال واحد إل��ى أوروبا من خالل س��باق اجلائزة 
الكبرى االس��باني الذي ينطلق اليوم األحد مع اعتبار 
اجلميع، مبا فيهم بطل العالم البريطاني جنسون باتون، 

له كبداية ثانية للموسم.
 ض���رب ليبرون جيمس بيد م���ن حديد وقاد 
كليڤالند كاڤالييرز الى استعادة تقدمه على بوسطن 
سلتيكس اثر فوزه عليه في عقر داره 124-95 ضمن 
»بالي أوف« دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، 
في حني أصبح فينيكس صنز على مشارف التأهل 
الى نهائي املنطقة الغربية بعدما حقق فوزه الثالث 

على التوالي على سان انطونيو سبيرز.

إيسيان في تشكيلة غانا..ومانديال بصحبة كأس العالم

هارغريڤز بديال لباري.. وإصابة كيويل.. وعودة مرجحة لماكيليلي

بخس����ارة امام مضيفه فرايبورغ 
1-3، فيما تعادل شتوتغارت مع 

مضيفه هوفنهامي 1-1.
وحل شتوتغارت سادسا وهو 
مركز ال يس����مح له في املشاركة 
االوروبي����ة املوس����م املقبل، لكنه 
استفاد من وصول فيردر برمين 
وبايرن ميونيخ الى نهائي مسابقة 
الكأس احمللية، ما فتح الباب امامه 
الن االخيري����ن سيش����اركان في 

مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وحس����م هانوڤ����ر مواجهت����ه 
املصيرية مع منافسه على البقاء 
بوخوم 3-0، ليضم����ن تواجده 
في دوري االضواء املوسم املقبل، 
فيما حلق مضيفه بهرتا برلني الى 

الدرجة الثانية.
اما نورمبرغ الذي فاز على كولن 
1-0، فيلع����ب مواجهة فاصلة مع 
ثالث الدرجة الثانية اوغسبورغ.

يذكر ان كايزرسالوترن وسان 
باولي عادا مجددا الى دوري الدرجة 

االولى.
وانهى ڤولفسبورغ يومه االخير 
كحام����ل للقب بف����وز كبير على 

اينتراخت فرانكفورت 1-3.
والترتيب النهائي لفرق الصدارة 

كالتالي:
 1- باي����رن ميونيخ 70 نقطة 

من 34 مباراة.
 2- شالكه 65 من 34.

 3- فيردر برمين 61 من 34.
 4- باير ليڤرك����وزن 59 من 
34.  5- بوروسيا دورمتوند 57 

من 34.

انجلترا

يستعد تشلسي بقيادة مدربه 
االيطالي كارلو انشيلوتي لالحتفال 
بإحراز لقب بطولة اجنلترا لكرة 
القدم لكن ذلك مير عبر الفوز على 
ضيفه ويغان احد فرق الذيل في 

املرحلة الثامنة والثالثني اليوم.
وميلك الفريق اللندني مفاتيح 
الظفر باللقب في جيبه، فإذا قدر له 
الفوز فسيحسم اللقب في مصلحته 
ليضع حدا لسيطرة منافسه املباشر 
م����ان يونايتد عليه في املواس����م 
الثالثة املاضية، وذلك بغض النظر 
عن نتيجة األخير على أرضه مع 

ستوك سيتي.
واعترف العبو مان يونايتد بأن 
األمور ليست في يدهم، ورأى قائده 
غاري نيفيل ان الفريق ال يستطيع 
ان يلوم إال نفسه بعد تعرضه ل� 5 
هزائم في القسم األول من الدوري، 
حيث بدا واضحا تأثره في غياب 
البرتغالي كريس����تيانو  النج����م 
رونالدو واملهاج����م األرجنتيني 

كارلوس تيڤيز.
وق����ال نيفيل »عندم����ا تترك 
املبادرة في يد الفريق املنافس، فانه 

يتعني عليك ان تقبل مبا يحصل. 
نأمل ان يحصل شيء اليوم ونعيش 
في األمل، لكننا نستطيع توجيه 
اللوم الى أنفسنا في حال لم ننجح 
في ذلك ألنن����ا ارتكبنا العديد من 
األخطاء لم تك����ن عادية، نأمل اال 

نشعر بالندم عليها«.
م����ن جانب����ه، ق����ال احلارس 
الهولندي العمالق ادوين ڤان در 
س����ار: »األمر غريب، عادة ندخل 
اللقب  املباراة احلاس����مة إلحراز 
ومصيرنا في أيدين����ا، لكن األمر 
مختلف هذه امل����رة، اآلن يتوجب 

علينا االنتظار«.
ف����ي املقابل، ق����ال نظيره في 
تشلسي، التش����يكي بيتر تشيك 
»أمر رائع ان نفوز في آخر مباراة 
على أرضنا وبني جمهورنا ونحتفل 

باللقب«.
وما يزيد من فرص تشلس����ي 
بالفوز هو ان ويغان يخوض املباراة 
في غياب 3 العبني أساس����يني في 
صفوفه هم حارس مرماه كريس 
كيركالن����د وتايت����وس برامب����ل 
ومارسيلو مورينو، لكنه في املقابل 
هزم تشلس����ي ذهابا 3 � 1، وقلب 
تخلفه قبل أسبوعني أمام أرسنال 
0 � 2 ال����ى 3 � 2 في الدقائق ال� 10 

االخيرة.
اللقب، وبعد تأكد  وباستثناء 
سقوط 3 فرق الى الدرجة االولى، 

فإن األمر الوحيد العالق هو حتديد 
هوية صاحب املركز الثالث املؤهل 
مباشرة الى دوري أبطال اوروبا.

وكان أرسنال مرتاحا في هذا 
املرك����ز، لكن ف����وز توتنهام على 
مانشستر سيتي وضمانه املشاركة 
في الدور التمهيدي لدوري أبطال 
اوروبا جعله على بعد نقطتني من 
غرميه التقليدي في شمال لندن.

وتبدو مهمة أرس����نال س����هلة 
عل����ى أرضه ضد فوالم خصوصا 
ان األخير قد يشارك في التشكيلة 
الرديفة كونه س����يخوض نهائي 
يوروبا لي����غ األربعاء املقبل ضد 
أتلتيكو مدريد اإلسباني في مدينة 

هامبورغ األملانية.
وفي املباريات األخرى، يلتقي 
أستون ڤيال مع بالكبيرن، وبولتون 
مع برمنغهام، وبيرنلي مع توتنهام، 
وإيڤرتون مع بورتسموث، وهال 
سيتي مع ليڤربول، ووست هام مع 
مانشستر سيتي، وولڤرهامبتون 

مع سندرالند.

إيطاليا

سيحاول إنتر ميالن ان يحرز 
لقب����ه الثاني ف����ي م����دى 4 أيام 
عندما يعاود نشاطه في الدوري 
احمللي وذل����ك بعد ان توج بكأس 
إيطالي����ا اث����ر تغلبه عل����ى روما 
 منافسه املباشر في الدوري أيضا 

1 � 0 في املباراة النهائية في عقر 
دار األخير ملع����ب روما االوملبي 

األربعاء املاضي.
ويتق����دم انتر مي����الن بفارق 
نقطتني على روما وهو سيخوض 
مباراتني س����هلتني في اجلولتني 
األخيرتني على أرضه ضد كييڤو، 

وخارج ملعبه ضد سيينا.
وتبدو معنوي����ات انتر ميالن 
بقي����ادة مدرب����ه القدي����ر جوزيه 
مورينيو في القمة في طريقه نحو 
حتقيق ثالثية نادرة لم يتمكن من 
الفوز بها ف����ي البطوالت اخلمس 
الكبرى سوى مان يونايتد عام 1999 
وبرش����لونة املوسم الفائت، علما 
ان انتر ميالن مدعو الى مواجهة 
بايرن ميونيخ األملاني في نهائي 
دوري أبط����ال اوروبا في 22 مايو 

على ملعب سانتياغو برنابيو.
املقاب����ل، يخ����وض روما  في 
مباراة س����هلة ايضا ضد كالياري 
لكن اخلطأ ممن����وع عليه اذا أراد 
استمرار التشويق واإلثارة حتى 

املرحلة االخيرة.
وفي املباريات األخرى، يلتقي 
بولونيا مع كاتانيا، وفيورنتينا 
مع س����يينا، وجنوى مع ميالن، 
ويوڤنتوس مع بارما، وليڤورنو 
مع التسيو، ونابولي مع اتاالنتا، 
وباليرمو مع سمبدوريا، واودينيزي 

مع باري.

احتفل بايرن ميونيخ بتتويجه 
بطال للمرة الثانية والعشرين في 
تاريخه )رقم قياسي( وسط اجواء 
العاصمة »احلزينة« على سقوط 
ممثله����ا هرتا برل����ني الى الدرجة 
الثانية للمرة االول����ى منذ 1997 
وقد اختتم النادي الباڤاري املوسم 
بفوزه على مضيفه 3-1 أمس في 
املرحلة الرابعة والثالثني االخيرة 

من الدوري االملاني لكرة القدم.
وكان بايرن ميونيخ ضمن في 
السابقة »منطقيا« فوزه  املرحلة 
باللق����ب بعد ف����وزه على ضيفه 
بوخ����وم 3-1 وخس����ارة مطارده 
ش����الكه امام ضيفه فيردر برمين 
0-2، فابتعد النادي الباڤاري بفارق 
ثالث نقاط عن فريق مدربه السابق 
فيليكس ماغاث واكد بشكل شبه 
رس����مي تتويجه بطال ألن الفارق 

بني الطرفني كان 17 هدفا.
واكد فريق امل����درب الهولندي 
لويس فان غال تتويجه الرسمي 
باللقب بفوزه على مضيفه هرتا 
برلني الذي هبط الى الدرجة الثانية 
في املرحلة الس����ابقة، ليحرز اول 
ألقابه »احملتملة« لهذا املوسم النه 
سيواجه فيردر برمين في نهائي 
مسابقة الكأس احمللية في 15 الشهر 
اجلاري، وانتر ميالن االيطالي في 
نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا 

في 22 منه.
ورفع باي����رن رصيده الى 70 
نقطة ف����ي الصدارة بفارق خمس 
نق����اط عن ش����الكه وصيفه الذي 
اكتفى بالتعادل مع مضيفه ماينتس 

.0-0
امللع����ب االوملبي في  وعل����ى 
العاصمة، افتتح الكرواتي ايفيكا 
اوليت����ش التس����جيل لبايرن في 
الدقيقة 20 بعد متريرة من الهولندي 
اريني روبن، اال ان فريق العاصمة 
جنح في ادارك التعادل في الدقيقة 
60 عبر الكولومبي ادريان راموس 
بعد عرضية من البرازيلي سيشيرو 

سانتوس.
اعاد بايرن  املتألق روبن  لكن 
الى املقدمة مجددا في الدقيقة 74 
بتس����ديدة من خارج املنطقة بعد 
متريرة من توماس مولر، ثم اضاف 
هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه 
الثالث في الدقيقة 87 بعدما تابع 
تس����ديدة زميل����ه الظهير االمين 
دييغو كونتينتو التي ارتدت من 

العارضة.
وعلى ملعب »فيسر شتاديون«، 
انته����ت مواجهة القمة بني برمين 

وضيفه هامبورغ بالتعادل 1-1.
وضمن برمين مش����اركته مع 
بايرن وشالكه في مسابقة دوري 
ابطال اوروبا، مستفيدا من اكتفاء 
باير ليڤركوزن بالتعادل مع مضيفه 

بوروسيا مونشنغالدباخ 1-1.
الذي  وسيش����ارك ليڤركوزن 
يتخل����ف بف����ارق نقطت����ني عن 
برمين، املوسم املقبل في مسابقة 
ال����دوري االوروبي »يوروبا ليغ« 
الى جانب بوروس����يا دورمتوند 

وشتوتغارت.
وانه����ى دورمتون����د املوس����م 

العب وسط تشلسي االجنليزي 
مايكل ايسيان الذي يتعافى حاليا 
من اصابة في ركبته، اضافة الى 
اربعة العبني يلعبون في الدوري 
احمللي بينهم ثالثة حراس مرمى. 
التش����كيلة العب  كم����ا ش����ملت 
 � بورتس����موث االجنليزي كيڤن 
برينس بواتنغ الذي فضل متثيل 
بلد مسقط رأسه رغم لعبه سابقا 
مع منتخب املانيا للش����باب، لكن 
يجب على االحتاد الغاني ان ينتظر 
موافقة نظيره الدولي لكي يشارك 

بواتنغ في النهائيات.
الالعبون هم: حلراسة املرمى: 
ريتشارد كينغسون ودانيال اغيي 
وستيفن اهورلو وستيفن ادامز. 
للدفاع: صامويل اينكوم، وايريك 
ادو، وجوناثان مينساه، ولي ادي، 
ورحيم ايو، وهانز ساربي، وجون 
مينساه، واسحاق فورساه، وجون 
باينتس����يل. للوسط: علي سولي 
مونتاري، وديريك بواتنغ، وانتوني 
انان، واميانويل اغييمانغ � بادو، 
وكوادوو اس����امواه، واندري ايو 
ومايكل ايس����يان وستيفان ابياه 
وهامين����و دراماني، وكوينس����ي 
اووسو ابيي، وبرنارد كوموردزييه 
والريا كينغستون وكيڤن � برينس 
بواتن����غ. للهج����وم: ماثيو امواه 
واس����امواه غيان وبرينس تاغو، 

ودومينيك اديياه.

منتخب اس����تراليا في املونديال 
األخير، ان كيويل س����يغيب عن 
التركي هذا  آخر مباراتني لفريقه 
املوسم بعد ان تضاعفت اصابته 
في التمارين »اذا لم يشارك كيويل 
في املونديال، سيشكل ضربة كبيرة 

الستراليا في النهائيات«.
كم����ا تعادل����ت املكس����يك مع 
االكوادور 0 - 0 في مباراة دولية 
ودي����ة ضمن حتضي����رات االول 
للنهائيات، على ملعب »ميدوالندز« 
اجلديد في ايس����ت روثرفورد في 
الواليات املتحدة األميركية. ولم 
تترجم االجواء االحتفالية في افتتاح 
امللعب اجلديد، الذي سيعتمده نادي 
نيويورك جاينتس في دوري كرة 
الى أهداف على  القدم األميركية، 
أرض امللعب فأتت املباراة باهتة 

أمام 77.507 متفرجني.
وخاض مدرب املكسيك خافيرر 
أغويري املباراة دون ابرز العبيه 
احملترفني في القارة األوروبية مثل 
املهاجمني جيوڤاني دوس سانتوس 

وكارلوس ڤيال.
إيسيان في تشكيلة غانا

اعلن املدرب الصربي للمنتخب 
الغاني ميلوفان راييفاتش التشكيلة 
االولية التي س����تخوض املعكسر 
التحضيري للنهائيات. وتضمنت 
التشكيلة املكونة من 30 العبا اسم 

فخذه بحسبما ذكر الهولندي يوهان 
نيسكنز مساعد املدرب في نادي 
التركي لصحيفة »سيدني  غلطة 
مورنين����غ هيرالد« االس����ترالية 

امس.
الذي يعمل   � وقال نيس����كنز 
مس����اعدا ملواطنه فرانك ريكارد 
� ان تغلب كيوي����ل على اصابته 
ومش����اركته في جن����وب أفريقيا 

سيكون »صعبا للغاية«.
وأكد نيسكنز الذي عمل مساعدا 
ملواطنه غوس هيدينك على رأس 

االجنليزي. ورغم شائعات عودته 
ال����ى صف����وف »الدي����وك«، نفى 
ماكيليلي أي اتص����ال مع املدرب 
الفرنس����ي رميون دومينيك الذي 
قد يستبعد عمالق الوسط السابق 
باتريك ڤييرا عن الرحلة اجلنوب 

أفريقية.
إصابة كيويل

يحوم الش����ك حول مش����اركة 
املهاجم االس����ترالي هاري كيويل 
ف����ي النهائيات لتجدد اصابته في 

القدم )فيفا(.
على الصعيد ذاته، سيعود العب 
الوسط املخضرم كلود ماكيليلي 
الى صفوف منتخب فرنس����ا في 
البطول����ة بدال من اعتزاله اللعب، 
بحسبما ذكرت صيحفة »ليكيب« 
الفرنسية املتخصصة امس. ويعتبر 
ماكيلي من أكثر الالعبني حتقيقا 
لأللقاب في تاريخ فرنسا في العصر 
احلديث، بعد بروزه مع أندية نانت 
ومرسيليا الفرنسيني، سلتا ڤيغو 
وريال مدريد االسبانيني وتشلسي 

ينوي م����درب منتخب اجنلتر 
لكرة القدم االيطالي فابيو كابيللو 
الوس����ط أوين  اس����تدعاء العب 
هارغريڤز للحلول بدال من العب 
وسط مانشستر سيتي غاريث باري 
في نهائيات مونديال جنوب افريقيا 
2010، بعد اصابة االخير وابتعاده 
عن املالعب لفترة ال تقل عن اربعة 
أسابيع، بحسبما ذكرت صحيفة 
»دايلي ميرور« البريطانية امس.

كما يقترب جيمي كاراغر مدافع 
ليڤربول من انهاء ابتعاده الطوعي 
الدولي����ة وذلك  عن املش����اركات 
بانضمامه الى التشكيلة، وذكرت 
التقارير ان الالعب البالغ من العمر 
32 عاما تردد اسمه باعتباره مرشحا 
للعودة وان املدرب يعتزم اختياره 

يوم الثالثاء املقبل.
من جهة اخرى، بدأت املرحلة 
األخيرة للجول����ة العاملية لكأس 
العالم في جن����وب أفريقيا حيث 
انتظر اآلالف من األطفال مبدينة 
كايليتشا على مشارف كيب تاون 
اللتقاط صوره����م الفوتوغرافية 
مع الكأس الذهبية. وأخذ رئيس 
السابق نيلسون  أفريقيا  جنوب 
مانديال صورة فوتوغرافية بجوار 
الكأس في مؤسسته بجوهانسبرغ 
محاطا بداني جوردان رئيس اللجنة 
املنظمة لكأس العالم وجيروم فالكه 
سكرتير عام االحتاد الدولي لكرة 

إنتر ميالن لالقتراب من »الثالثية« أمام كييڤو ومهمة روما صعبة في مواجهة كالياري

»برلين الحزينة« توجت بايرن بطالً أللمانيا .. وتشلسي يتطلع لفوز حاسم ببطولة إنجلترا

الفرنسي فرانك ريبيري ب� »نيو لوك« والهولندي اريني روبن يحتفالن بتتويج فريقهما بايرن ميونيخ أمام عدسات املصورين  )أ.پ(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثامنة والثالثون األخيرة(

6ارسنال – فوالم
6أستون ڤيال � بالكبيرن

6بولتون – برمنغهام
6بيرنلي – توتنهام
شو سبورت 61تشلسي – ويغان

شو سبورت 62ايڤرتون – بورتسموث
6هال سيتي – ليڤربول

شو سبورت 63مان يونايتد – ستوك سيتي
6وست هام – مانشستر سيتي

شو سبورت 61ولڤرهامبتون – سندرالند
ايطاليا )المرحلة السابعة والثالثون قبل األخيرة(

4بولونيا – كاتانيا
4فيورنتينا – سيينا

اجلزيرة +44جنوى – ميالن
اجلزيرة +41انتر ميالن – كييڤو
اجلزيرة +46يوڤنتوس – بارما
4ليڤورنو – التسيو
4نابولي – اتاالنتا

اجلزيرة +47باليرمو – سمبدوريا
اجلزيرة +42روما – كالياري

4اودينيزي – باري

)أ.پ(كأس العالم أمام نيلسون مانديال مع داني جوردان وجيروم فالكه


