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السابق ماركو ڤان باسنت عن 
امكانية تسلمه االشراف على 
فريقه السابق ميالن االيطالي 
خلفا للبرازيلي ليوناردو عندما 
قال »سنتحدث ع عندما يكون 

الوضع مناسبا«.

أعط����ى الروس����ي رومان 
ابراموڤيت����ش مال����ك ن����ادي 
تشلس����ي االجنليزي الضوء 
األخضر ملدرب الفريق االيطالي 
أنش����يلوتي الستقدام  كارلو 
مهاجم ميالن االيطالي الدولي 

البرازيلي ألكسندر باتو.

أفادت تقارير صحافية بأن املهاجم 
األملاني كيفن كوران����ي وّقع عقدا مع 
دينامو موس����كو الروسي اعتبارا من 
املوس����م املقبل. وذكر تقرير صحيفة 
»فيلت آم زونتاغ« أن مهاجم ش����الكه 
األملان����ي أكد بنفس����ه توقي����ع العقد 
واالنضمام لصفوف النادي الروسي.

ڤان باستن لتدريب ميالن إبراموڤيتش لضم باتو كوراني وّقع مع دينامو موسكو

المونديال أخبار

وتعليق صورة

فيسه يشعر بالظلم
أشعل حارس مرمى ڤيردر برمين األملاني تيم فيسه 
الصراع على حراسة مرمى منتخب أملانيا خالل نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها جنوب أفريقيا 
في الفترة من 11 يونيو إل���ى 11 يوليو املقبلني. وأعرب 
احلارس عن ش���عوره بالظلم في املنافسة مع حارسي 
مرمى املنتخب، وهما مانويل نوير حارس شالكه وهانز 
يورغ بوت حارس بايرن ميونيخ. وقال امس انه يقدم كل 
أسبوع أداء رائعا ولكنه يفتقد وجود أنصار له يؤيدون 

أحقيته بحراسةمرمى »املانشافت«.

زوما يفتتح مطارًا جديدًا
افتتح جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا امس مطارا 
دوليا جديدا في مدينة دربان في إطار استعدادا للنهائيات. 
ونقلت شبكة تلفزيون )إن بي سي( األميركية عن زوما 
قول���ه إن املطار اجلديد � الذي ميكن���ه التعامل مع 7.5 
ماليني مسافر وزائر سنويا � سيساعد على حتقيق النمو 

والتنمية في بالده.

إحباط مخطط للبيض
أحبطت شرطة جنوب أفريقيا مؤامرة دبرها مجموعة 
من البيض لتنفيذ تفجيرات في بلدات تس���كنها أغلبية 
س���وداء، قبل شهر واحد من انطالق النهائيات، حسبما 

أفادت وسائل اإلعالم احمللية.
وصرح وزير الداخلية اجلنوب أفريقي ناثي ماثيتوار 
للصحافيني في كيب تاون بأن الشرطة اعتقلت أشخاصا 
في العاصمة بريتوريا »يصنعون ترسانة من األسلحة« 

وفقا ملا أوردته صحيفة ذا ستار.

ليون مهدد بالغيابليمان يودّع المالعب
عن »األبطال«

الصحف اإلسبانية تشيد

المبارد يبقى مع صديقته

 رومينيغه: ريبيري باقٍ

غوارديوال: مهمة

البورتا: مصيرية

مني مرسيليا الذي توج بطال 
للمرة االولى منذ 18 عاما، بهزميته 
االولى منذ 30 يناير املاضي بعد 
خسارته أمام مضيفه ليل الثاني 
2 - 3، فيم��ا أصبح ليون مهددا 
بالغياب عن دوري أبطال أوروبا 
بتعادل��ه م��ع فالنس��يان 2 - 2 
باملرحلة ال� 37 قبل االخيرة من 
الدوري الفرنسي. وحددت هوية 
الهابطني الثالث��ة للدرجة الثانية 

وهم غرونوبل وبولون.

الكاتالونية  أشادت الصحف 
امس بفوز برشلونة خارج ملعبه 
على أشبيلية وجاء عنوان صحيفة 
موندو ديبورتيفو حتت عنوان 
»ليكون احلسم على ملعب »نو 
كام���ب«. وأوضحت محطة »تي 
في3« التلفزيونية »ال يوجد أي 
شك في أن أجنح فريق برشلونة 
هو الذي يلعب في الوقت احلالي، 
وأغلبه ذو نكهة محلية، وأغلب 
هؤالء من ال ماسيا«. وال ماسيا هي 
االكادميية االسطورية للصاعدين 
في برشلونة. وجاء مقال صحيفة 
»سبورت« حتت عنوان »خطوة 
واح���دة عل���ى املجد«.وعنونت 
صحيفة ماركا »دفعة نحو اللقب« 
في إشارة إلى ادعاء وجود ضربة 

اجلزاء في نهاية املباراة.  اس��تبعد جن��م تشلس��ي 
اإلجنليزي فرانك المبارد السفر 
للخارج وأكد أنه يفضل البقاء إلى 
جانب صديقته اجلديدة كرستني 
بليكلي )31 عاما(. وذكرت صحيفة 
»ميرور« البريطانية الشعبية امس 
أن المبارد )31 عاما( أيضا تلقى 
عرض��ا من نادي ري��ال مدريد 
األسباني لكرة القدم للتعاقد معه 
ولكنه قال ألصدقائه إن عالقته 
مع مقدم��ة البرامج التلفزيونية 
البريطانية كرستني مهمة لدرجة 

أنه ال ميكنه املغامرة بها.

أك��د كارل رومينيغ��ه نائب 
رئيس نادي بايرن ميونيخ بطل 
الدوري األملاني أنه واثق من بقاء 
جنمه الفرنسي فرانك ريبيري في 
املوسم القادم وإلى ما بعد ذلك. 
وأوضح رومينيغه أن احملادثات 
املتعلقة بتجدي��د عقد ريبيري 
ستبدأ عقب انتهاء املباراة النهائية 
ل��كأس أملانيا أمام ڤيردر برمين 
يوم السبت املقبل ويوم 22 مايو 
اجلاري أمام إنتر ميالن اإليطالي 

بنهائي دوري أبطال أوروبا.

ح���اول مدرب برش���لونة 
جوسيب غوارديوال السيطرة 
على نشوة العبيه قائال »كل 
ما حدث هو أننا فزنا مبباراة 
مهمة، ليس أكث���ر من ذلك«. 
وأضاف »لعبنا بشكل رائع في 
الش���وط األول وبدأنا الشوط 
الثاني مبستوى جيد. وبعدها 
ارتكبن���ا أخطاء دفاعية، وفي 
النهاية عانينا أكثر من الالزم«.
واختت���م قائال »لم ينته األمر 
بعد، اليزال يجب علينا الفوز 

مبباراة صعبة«.

من جانبه، قال خوان البورتا 
رئيس نادي برش����لونة »كانت 
مباراة مصيرية، رغم أن شيئا 
لم يحسم حتى اآلن. بلد الوليد 
س����يأتي إلى برشلونة لتحقيق 
الفوز من أجل تفادي الهبوط«.

وّدع ح���ارس مرمى منتخب أملانيا الس���ابق ينس ليمان املالعب 
بعدم���ا خاض مباراته االخيرة مع ش���توتغارت في املرحلة الرابعة 

والثالثني واالخيرة من الدوري االملاني.
واسدل ليمان )40 عاما( الستار على مسيرة دامت 22 عاما بعدما 
خاض مبارات���ه رقم 394 في الدوري االملاني في لقاء انتهى بتعادل 

شتوتغارت مع هوڤنهامي 1 - 1.

تشلسي يكتسح ويغان بالثمانية ويتوج بطاًل للمرة الرابعة
توتي يؤجل أفراح إنتر ميالن بلقب »الكالتشيو«..وفارق النقطة باقٍ بين برشلونة وريال مدريد حتى مواجهة »النفس األخير« في »الليغا«

انتشرت رياضة جديدة في جوهانسبورغ قبل انطالق مونديال 2010 للتزحلق على الرمال، وستكون الرياضة »فرجة« لزوار كأس العالم وأطلق عليها 
»بنغي جمبينغ«  )أ.پ(

النادي الكاتالوني حتى االمتار االخيرة 
بتغلب���ه على ضيفه اتلتيك بلباو 1-5.

ويأمل ريال مدريد الذي حطم في املرحلة 
الس���ابقة الرقم القياسي من حيث عدد 
االنتصارات في موس���م واحد )30(، ان 
يقدم له بلد الوليد خدمة مستبعدة في 
املرحلة االخيرة من اجل ان يهديه لقبه 

الثاني والثالثني )رقم قياسي(.
وس���جل ميس���ي الهدف األول )5( 
واضاف كركيتش الثاني )28( والثالث 
لبدرو )63(، فيما سجل هدفي اشبيليه 

كانوتيه )69( وفابيانو )71(.
ورغم اخلسارة حافظ اشبيلية على 
مركزه الراب���ع املؤهل الى دوري ابطال 
اوروبا مس���تفيدا من خسارة منافسه 
مايوركا امام مضيفه ديبورتيفو الكورونا 

بهدف اليفان ريكي )69(.
وعلى ملعب »سانتياغو برنابيو«، 
عانى ريال مدريد لتخطي عقبة ضيفه 
بلباو رغم لعب االخير بعشرة العبني منذ 
الدقيقة 20، وانتظر حتى ربع الدقائق 
العشر االخيرة ليضمن الفوز على ضيفه 
الباس���كي. وافتتح ريال التسجيل في 
الدقيقة 22 من ركلة جزاء نفذها البرتغالي 
كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء وادرك 
بلباو التعادل قبل 4 دقائق على نهاية 
الشوط االول عبر فرانسيسكو ييستي اثر 

متريرة رأسية من غايسكا توكويرو.
وانتظر رجال املدرب التشيلي مانويل 
بلليغريني حتى الدقيقة 72 ليستعيدوا 
التقدم عبر االرجنتيني غونزالو هيغواين 
الذي تابع برأسه محاولة زميله الفرنسي 
كرمي بنزمية الذي دخل في الدقيقة 65 

بدال من ايستيبان غرانيرو.
ووج���ه املدافع س���يرجيو راموس 
الضرب���ة القاضي���ة للنادي الباس���كي 
ف���ي الدقيقة 80، ثم اك���د بنزمية الفوز 
بهدف رابع بعد دقيقة واحدة اثر لعبة 
جماعية مع البرازيلي كاكا، قبل ان يختتم 
البرازيلي مارسيلو املهرجان التهديفي 
املتأخر في الدقيقة 89 بعد خطأ دفاعي 

فادح من الضيوف.
وعلى ملع���ب »ال مادريغال«، عزز 
ڤياريال حظوظه باملشاركة في »يوروبا 
ليغ« املوس���م املقبل بفوزه على ضيفه 
ڤالنسيا الذي ضمن مركزه الثالث والتأهل 
املباشر الى دوري االبطال، بهدفني سجلهما 
االيطالي جوسيبي روسي )11( وخوسيبا 
لورنتي )19( الذي طرد في الدقيقة 72 مع 
زميله خوان كابديفيال. وحذا خيتافي حذو 
»الغواصة الصفراء« بفوزه على ضيفه 
ملقة 2-1. وحسم بلد الوليد مواجهته 
املصيرية مع راسينغ سانتاندر، منافسه 
على البقاء في دوري االضواء، بالفوز 
عليه 2-1. وودع خيريز منطقيا موسمه 
االول في دوري االضواء بفوز ش���رفي 

على ضيفه سرقسطة 2-3.

بينما يحل روما ضيفا على كييڤو.

اسبانيا

حت���دي االبطال مس���تمر بني ريال 
مدريد وبرشلونة في الدوري االسباني 
حتى »النفس االخير« من عمر البطولة 
ولن يعرف البطل املتوج اال في املرحلة 
االخيرة، بعد ان تخلص برش���لونة من 
التي تفصله  الكبرى االخي���رة  العقبة 
عن الظفر بلقب بطل الدوري االسباني 
التوالي والعشرين  الثانية على  للمرة 
في تاريخه بعدما عاد من ملعب »رامون 
سانشيز بيزخوان« بفوز ثمني جدا على 
مضيفه اشبيلية 3-2 في املرحلة السابعة 

والثالثني قبل االخيرة.
وأصبحت الطريق ممهدة امام النادي 
الكاتالوني النقاذ موسمه، خصوصا انه 
يخوض اختبارا سهال في املرحلة اخلتامية 
امام ضيفه بلد الوليد.ورفع فريق املدرب 
جوسيب غوارديوال الذي حطم في املرحلة 
السابقة الرقم القياسي بعدد النقاط في 
موسم واحد والذي كان ميلكه ريال مدريد 
)92 من 42 مباراة وليس 38(، رصيده 
الى 96 نقطة في الصدارة بفارق نقطة 
عن غرميه امللكي الذي واصل ضغطه على 

قبل األخيرة امس.
وبقي الفارق نقطتني بني إنتر وروما 
إذ ميلك األول 79 نقطة فيما يبلغ رصيد 
فريق العاصمة اإليطالية 77 نقطة. وكان 
انتر سيحرز اللقب للمرة ال� 18 في تاريخه 
واخلامسة على التوالي إذا فاز على كييڤو 
وتع���ادل روما مع كالياري وهو ما كان 
قائما قبل النهاية بأقل من عشر دقائق لكن 
ركلة جزاء من القائد فرانشيسكو توتي 

أجلت حسم اللقب لالسبوع املقبل.
وجاءت أهداف انتر عن طريق اندريا 
مانتوفاني العب كييڤو بطريق اخلطأ 
في مرماه وايستيبان كامبياسو ودييغو 
ميليتو وماريو بالوتيلي فيما س���جل 
كييڤو أهدافه بواس���طة والتر صمويل 
بطريق اخلطأ في مرماه وبابلو جرانوشي 

وسيرجي بيليسير.
وفي العاصمة حول روما تأخره بهدف 
سجله اندريه الزارا في الدقيقة 74 إلى 
فوز ثمني مستفيدا من ثنائية لتوتي الذي 
تع���رض للطرد في نهائي كأس ايطاليا 
االسبوع املاضي عندما خسر فريقه أمام 

انتر بهدف نظيف.
وستقام اجلولة األخيرة يوم األحد 
املقبل إذ يلعب انتر في ضيافة س���يينا 

التعادل امام مضيفه وس���ت هام بهدف 
لشون رايت فيليبس )21( مقابل هدف 

للبرتغالي لويس بوا مورتي )17(.
وخسر اس���تون ڤيال السادس امام 
ضيفه بالكبيرن روڤ���رز بهدف وحيد 
سجله املهاجم االيرلندي ريتشارد دان 
خطأ في مرمى فريق���ه في الدقيقة 84، 
واكتفى ليڤربول بالتعادل السلبي امام 
مضيفه هال سيتي الهابط الى الدرجة 
االولى، وفاز ايڤرتون على بورتسموث 
بهدف وحيد س���جله الروس���ي دينيار 
بيلياليتدينوڤ في الدقيقة 90، وبولتون 
على برمنغه���ام بهدفني لكيڤن ديفيس 
ايڤان كالس���نيتش  )33( والكروات���ي 
)60( مقاب���ل هدف جليم���س ماكفادن 
)77(، وولڤرهامبتون على س���ندرالند 
بهدفني لكيڤن دويل )10 من ركلة جزاء( 
واجلزائري عدالن قديورة )78( مقابل 

هدف لكينيون جونز )8(.

إيطاليا

تأجل حسم الصراع على لقب الدوري 
االيطالي لكرة القدم بعد فوز انتر ميالن 
املتصدر على كييڤو 4 � 3 وتغلب روما 
بصعوبة على كالياري 2 � 1 في اجلولة 

يونايتد ما كان مطالبا به بتغلبه على 
ستوك س���يتي برباعة نظيفة لكنها لم 
تكن مجدية واكتف���ى بلقب الوصيف، 
وسجل االس���كوتلندي دارين فليتشر 
)31( والويلزي راين غيغز )38( وداني 
هيغينبوثام )54 خطأ في مرمى فريقه( 
والك���وري اجلنوبي بارك جي س���ونغ 
)84( االهداف. واستعاد ارسنال نغمة 
االنتصارات وأنهى املوسم بفوز ساحق 
على ضيفه وجاره فولهام برباعية نظيفة 
ايضا تناوب على تس���جيلها الروسي 
اندري ارشاڤني )21( والهولندي روبن ڤان 
بيرسي )26( وكريس بيرد )38 خطأ في 
مرمى فريقه( واملكسيكي كارلوس البرتو 
ڤيال )84(. ومني توتنهام صاحب املركز 
الرابع بخسارة مفاجئة امام بيرنلي الهابط 
الى الدرجة االولى 2 - 4.وكان توتنهام 
في طريقه الى حتقيق فوز سهل عندما 
تقدم بهدفني نظيفني سجلهما غاريث بايل 
)3( والكروات���ي لوكا مورديتش )32(، 
لكن اصحاب االرض ضربوا بقوة وسجل 
رباعية حملت تواقيع وايد ايليوت )42( 
وجاك كورك )54( ومارتن باترسون )71( 
واالسكتلندي ستيڤن طومسون )88(. 
وسقط مانشستر سيتي اخلامس في فخ 

صفوف ضيوفه فأضاف العاجي سالومون 
كالو الهدف الثالث بعد لعبة مش���تركة 
مع المبارد داخ���ل املنطقة فتابعها من 
مسافة قريبة على ميني احلارس بوليت 
)54(، وس���جل انيلكا هدفه الشخصي 
الثاني والرابع لفريقه عندما تلقى كرة 
عرضية من المبارد فتابعها على الطائر 
بيمناه داخل املنطقة على يسار احلارس 
بوليت )57(. وض���رب الدولي العاجي 
اآلخر ديدييه دروغبا بقوة وسجل ثالثية 
)هاتريك(، بدأها بضربة رأسية اثر كرة 
عرضية من المبارد )63(، ثم من ركلة 
جزاء اثر عرقلة جو كول � بديل كالو � 
من قبل مدافع تشلسي السابق الهولندي 
ماريو ميلكيوت )68(، قبل ان يستغل كرة 
مرتدة من احلارس بوليت اثر تسديدة 
قوية داخل املنطقة جلو كول )80( رافعا 
رصيده الى 29 هدفا وتوج هدافا للدوري 
االجنليزي بفارق 3 اهداف امام مهاجم 
مان يونايتد واين روني. وختم املدافع 
اشلي كول املهرجان بهدف ثامن بتسديدة 
على الطائر م���ن داخل املنطقة اثر كرة 
عرضية من جو كول في الدقيقة االولى 

من الوقت بدل الضائع.
وف���ي املب���اراة الثاني���ة، حقق مان 

احرز تشلسي اللقب الرابع في تاريخه 
واالول منذ عام 2006 عندما سحق ضيفه 
ويغان 8 - 0 امس على ملعب »ستامفورد 
بريدج« في لندن ف���ي املرحلة الثامنة 
والثالثني االخيرة من الدوري االجنليزي 

لكرة القدم.
ووضع تشلسي حدا لسيطرة منافسه 
املباشر مان يونايتد على اللقب في املواسم 
الثالثة املاضية وحرمه من تسجيل رقمني 
قياس���يني في تاريخ الكرة االجنليزية 
اولهما اللقب 4 مرات متتالية وثانيهما 
االنفراد بالرقم القياسي في عدد االلقاب 
الذي يتقاسمه مع ليڤربول. وعزز تشلسي 
موقعه في الصدارة برصيد 86 نقطة مقابل 
85 ملان يونايت���د الذي لم ينفعه فوزه 
الكبير على ضيفه ستوك سيتي 4 - 0. 
وجنح املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي 
في اول موسم له مع الفريق اللندني في 
قيادته الى اللقب الغائب عن خزائنه منذ 
ثنائيته مع مدرب انتر ميالن االيطالي 
حاليا البرتغالي جوزيه مورينيو عامي 
2005 و2006 رافعا رصيده الى 4 القاب 

بعد عام 1955 )الدرجة االولى سابقا(.
وميلك انشيلوتي فرصة الظفر بلقبه 
الثاني هذا املوس���م ألن فريقه سيالقي 
بورتسموث الس���بت املقبل في املباراة 
النهائية ملسابقة كأس إجنلترا على ملعب 

وميبلي. 
وكان انش���يلوتي خل���ف الهولندي 
غوس هيدينك على رأس االدارة الفنية 
لتشلسي الصيف املاضي، والذي أضاف 
لقب »البرمير ليغ« الى س���جله احلافل 
بااللقاب في 8 مواسم مع فريقه السابق 
ميالن، حيث احرز معه لقب بطل دوري 
ابطال اوروبا مرتني عام 2003 على حساب 
فريقه السابق يوڤنتوس، و2007 على 
حساب ليڤربول االجنليزي، والدوري 
االيطالي مرة واحدة عام 2004، وبطولة 
العالم لالندية مرة ايضا، وكأس السوبر 
االوروبية ع���ام 2003 والكأس احمللية 
عام 2003. ولعب انشيلوتي في ميالن 
بني عامي 1987 و1992 وحقق معه لقب 
مسابقة دوري ابطال اوروبا عامي 1989 
و1990، ولقب الدوري احمللي عامي 1988 

و1992.
وتقدم تشلسي مبكرا عندما انبرى 
المبارد لركلة حرة مباشرة ارتدت من 
احلائط البشري الى االملاني ميكايل باالك 
الذي مررها برأسه الى الفرنسي فلوران 
مالودا الذي هيأها بصدره الى مواطنه 
نيكوال انيلكا داخل املنطقة فسددها بيمناه 
على يسار احلارس مايكل بوليت )6(.

وعزز تشلسي تقدمه بهدف ثان من 
ركلة جزاء اثر عرقلة المبارد داخل املنطقة 
م���ن قبل املدافع غ���اري كالدويل فطرد 
االخير وانبرى لها االول بنجاح )32(. 
واستغل تشلس���ي النقص العددي في 

)رويترز( فرحة العبي تشلسي بالفوز بالدوري اإلجنليزي للمرة الرابعة في تاريخهم  


