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أبرزت الصحف االسبانية الصادرة امس أن ريال 50
مدريد لم يتوصل إلى اتفاق لتحسني قيمة تعاقده مع 
األرجنتيني غونزالو هيغوين، واملرجح رحيله بنهاية 
املوسم احلالي. وأكدت صحيفة »ماركا« أن »هيغوين 
رمبا لعب آخر مباراة له على ملعب سانتياغو برنابيو 
وان جتديد تعاقده اليزال متوقفا ومستقبله غير واضح 
املعالم«.أما صحيفة »أس« فكانت أكثر حتديدا وقالت: 

»غونزالو هيغوين للبيع. ريال مدريد لم ميض قدما 
في عرضه لتجديد عقد الالعب، واحمليطون بالالعب 
يعتبرون ذلك املوقف مؤش����را على نية النادي بيع 
الالع����ب«. وحتدثت ذات الصحيفة عن اهتمام أندية 
تشلسي ومان يونايتد ومانشستر سيتي اإلجنليزية 
بالتعاقد مع الالعب األرجنتيني، املتوقع مرافقة منتخبه 

في مونديال جنوب أفريقيا.

ُعوقب قائد روما فرانشيسكو توتي 
باإليقاف ألربع مباريات في مس���ابقة 
كأس ايطاليا بعد طرده االربعاء املاضي 
في املباراة النهائية امام انتر ميالن. 
وسيغيب توتي بالتالي عن املباريات 
االربع االولى لروما في مسابقة الكأس 

املوسم املقبل.

هيغوين لم يتفق مع »الملكي«  إيقاف توتي 4 مباريات 

)أ.پ( مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال مرتديا الزي الباڤاري مع العبيه احتفاال بالتتويج بدرع الـ »بوندسليغا«   )أ.پ( مدرب تشلسي اإليطالي كارلو أنشيلوتي يعانق جون تيري فرحا باللقب  

)أ.پ( مدرب اليابان تاكيشي أوكادا خالل املؤمتر الصحافي  

عالمية متفرقات

أعلنت رابطة الدوري اإلسباني أن الصراع على لقب 
الدوري اإلسباني سيتحدد األحد املقبل وكذلك املباريات 
احملددة لصراع الهبوط، فيما س���تقام اللقاءات احملددة 
للصراع على املراكز املؤهلة لبطولتي دوري أبطال أوروبا 

والدوري األوروبي السبت.
ــح أرجنتينوس جونيورز على بعد 90 دقيقة من  أصب
ــا انتزع الصدارة من  ــر بلقبه األول منذ 25 عاما بعدم الظف
استوديانتيس بعد فوز االول على انديبندينتي 4ـ  3 وتعادل 
ــي املرحلة الـ 18 قبل  ــنترال 0 ـ 0 ف الثاني مع روزاريو س

االخيرة من بطولة األرجنتني لكرة القدم.
بلغ اإلس���باني داڤيد ڤيدرر املصنف تاسعا الدور 
الثاني لدورة مدريد الدولية للتنس، بفوزه على الفرنسي 

جيرميي شاردي 6 � 3 و7 � 6 )7 � 2( في الدور األول.
احتفظ اإلسباني البرت مونتانيس املصنف رابعا بلقبه 
ــتوريل البرتغالية الدولية للتنس بفوزه على  بطال لدورة اس
البرتغالي فيرديركو جيل 6 ـ 2 و6 ـ 7 )4 ـ 7(  و7 ـ 5 في 

املباراة النهائية.
أحرز األميركي سام كويري املصنف ثالثا لقب بطل 
النسخة الثانية لدورة بلغراد الدولية للتنس بعد فوزه 
على مواطنه جون ايسنر الثاني 3 � 6 و7 � 6 )7 � 4( و6 

� 3 في املباراة النهائية.
أحرز الروسي ميخائيل يوجني املصنف ثانيا لقب بطل 
دورة ميونيخ األملانية الدولية للتنس، بفوزه على الكروانية 
مارين سيليتش 6ـ  3 و4ـ  6 و6ـ  4 في ساعتني و51 دقيقة 

في املباراة النهائية.
أصبح فنربغشه قاب قوسني أو أدنى من التتويج 
بلقب الدوري التركي لكرة القدم بعدما تغلب على أنقرة 

غوغو 3 � 0 ضمن منافسات املسابقة.
ــي حول رياضة  ــف إحصاء أجراه صحافي إيطال كش
ــطات من  ركوب الدراجات تعاطي أكثر من 300 دراج للمنش

بداية عام 2000 وحتى فبراير من هذا العام.
حجز فينيكس صنز مقعده في نهائي املنطقة الغربية 
للمرة االولى منذ 2006 بعدما اكتسح سان انطونيو سبيرز 
4 � 0 بالفوز عليه 107 � 101 في الدور الثاني من بالي اوف 

الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة.

أخبار األندية والنجوم

أتلتيكو مدريد إلى هامبورغ

ابتعاد أسينخو 6 أشهر

عملية جراحية للينز

فالمنغو يدافع عن لقبه

قدم نادي أتلتيكو مدريد االسباني امس موعد سفره إلى 
هامبورغ بسبب سحب الرماد البركاني ويتدرب باملدينة 
األملانية بعد أن ألغى تدريبا كان ينتظر أن يخضع له على 
ملعبه. وأفاد نادي العاصمة االسبانية بأن فريق املدرب 
كيكي سانشيز فلوريس قدم ملدة ساعتني موعد سفره إلى 
هامبورغ، حيث يواجه غدا األربعاء فوالم اإلجنليزي في 

نهائي بطولة الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.

أعلن أتليتكو مدريد االسباني أن حارس مرماه سيرجيو 
اسينخو س���يبتعد عن املالعب نحو ستة أشهر بسبب 
اإلصابة في الرباط الصليبي. وأثبتت الفحوصات الطبية 
أن اسينخو تعرض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة 
اليسرى خالل املباراة التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه 

سبورتينغ خيخون 1 - 1 في الدوري االسباني.

اضط����ر أندري لينز حارس مرمى ڤولفس����بورغ األملاني 
للخضوع إلى عملية جراحية طارئة بعد تعرضه للطعن في 
ملهى ليلي، حسبما أكد متحدث باسم الشرطة. وأكدت الشرطة 
أن لينز )36 عاما( تعرض للطعن عدة مرات وفقد الكثير من 

الدم، لكن على الرغم من ذلك فإن حياته ليست في خطر.

استهل فالمنغو رحلة دفاعه عن لقب الدوري البرازيلي 
لكرة القدم بالتعادل أمام ضيفه ساو باولو 1-1 في ختام 
اجلولة االفتتاحية للبطولة، فيما تصدر جدول الترتيب 
فريق أفاي بفارق األهداف بعد أن اجتاح ضيفه غرمييو 

برودينتي الصاعد هذا املوسم 1 - 6.

فيرغسون: روني جاهز لخوض المونديال.. ومارادونا بال مخدرات

لوف يحذّر بودولسكي.. وقرار ضمّ رونالدينيو اليوم

من جهته، أعلن مدرب منتخب 
نيوزيلندا ريكي هيربرت امس 

الئحة بأسماء 23 العبا.
وضم���ت التش���كيلة اس���م 
الع���ب بالكبي���رن االجنليزي 
راين نيلس���ون الذي س���يكون 
قائد املنتخ���ب باالضافة الى 6 
العبني آخرين يدافعون عن ألوان 
أندية أوروبية وهم روري فالون 
)بالميوث االجنليزي( وكريس 
كيلن )ميدلزب���ره االجنليزي( 
وماي���كل ماكلينش���ي مذرويل 
االسكوتلندي( وونستون ريد 
)ميدتييالند الدمناركي( وتومي 
سميث )ابسويتش االجنليزي( 
وكريس وود )وست بروميتش 
البيون االجنلي���زي(. وينتقل 
منتخ���ب نيوزيلندا الى جنوب 
أفريقي���ا ف���ي 6 يوني���و حيث 
س���يلعب في ال���دور األول في 

املجموعة السادس���ة الى جانب 
سلوڤاكيا وايطاليا حاملة اللقب 

والپاراغواي.
من جانب آخ���ر، لن يتمكن 
مهاجم منتخب هندوراس وفريق 
فاسلوي الروماني كارلو كوستلي 
من املشاركة في النهائيات بسبب 
خضوعه لعملية جراحية ملعاجلة 
إصابة في قدم���ه. بدوره، اعلن 
مدرب املنتخب الياباني تاكيشي 
اوكادا امس تشكيلة ال� 23 العبا 

التي ستشارك في النهائيات.

دور محدود للمنشطات

قال جون فاهي رئيس الوكالة 
العاملية ملكافحة املنشطات إن 
الوكالة ال تعتزم ان تلعب دورا 
كبيرا في اختبارات املنشطات 
البطول����ة. وأوضح فاهي  في 
ان اختبارات املنش����طات هي 
مسؤولية االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(. وقال رئيس الوكالة 
العاملي����ة ملكافحة املنش����طات 
للصحافيني عقب اجتماعات جرت 
مطلع هذا األسبوع مع اللجنة 
التنفيذية ومجلس إدارة الوكالة 
الدولي )فيفا( عضو  »االحتاد 
ملتزم مبيثاق الوكالة العاملية 
ونح����ن على عل����م بالبرنامج 
القوي جدا الذي سيوضع قيد 
التنفيذ خ����الل نهائيات كأس 
العالم«. وأضاف »لكنه برنامج 
س����ينفذه )فيفا( وال يوجد ما 
يدع����و لالعتقاد أنه لن يتمكن 

من إدارته بشكل جيد«.

سيكون جاهزا للحاق باملنتخب 
اإلجنليزي«.

من جانب آخر، كشف املدير 
الفني للمنتخ���ب األرجنتيني 
دييغو مارادون���ا أنه أكمل قبل 
أيام قليلة س���تة أع���وام دون 
تعاطي املخ���درات، بعد أن مرة 
بفترة إدم���ان خطيرة كان على 
شفا املوت بسببها. وقال مارادونا 
»أكملت منذ 10 أيام 6 أعوام دون 
تعاطي املخدرات بفضل ابنتي، 
ألن من دونهما لم أكن ألفعل ذلك. 
كنت في حالة س���يئة للغاية«. 
وأضاف »راجعت نفسي عندما 
غادرت العيادة وحكت لي داملا 
كيف قام���ت جانينا بجذبي من 
الرداء الذي كنت أرتديه وأنا في 
العناية املكثفة وطلبت مني أن 
أحيا من أجله���ا، وأنني والدها 

وهي بحاجة إلي«.

أملانيا يواكيم  وجه م���درب 
لوف انتقادات حادة لالعبه املدلل 
لوكاس بودولسكي مهاجم كولن 
وقال ملجلة »كيكر« امس: »ينبغي 
على بودولسكي االرتقاء مبستواه 
من جميع النواحي للعودة في 
أق���رب فرصة ممكنة ملس���تواه 
العالي املعروف«. في نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا املقررة 
من 11 يونيو الى 11 يوليو املقبلني، 
ويبقى السباق في حراسة املرمى 
األمر الذي ينظر اليه لوف ببعض 
االرتياح بعد صدمة اس���تبعاد 
احلارس األساس���ي رينيه أدلر 
بسبب اإلصابة مستبعدا حتديد 
اس���م احلارس األول واحلارس 

االحتياطي.
البرازيل، س���يعرف  ولدى 
رونالدينيو اليوم ما اذا كان تألقه 
مع ميالن كافي���ا القناع املدرب 
التش���كيلة.  الى  دونغا بضمه 
البرازيليون أيضا  وسيكتشف 
مدى جاهزية دونغا للرهان على 
ثنائي سانتوس نيمار وباولو 
انريكي جانسو اللذين قدما هذا 

املوسم الكثير من اإلبداع.
ويعتقد مدرب مان يونايتد 
االسكوتلندي أليكس فيرغسون 
أن مهاجمه واين روني سيكون 
جاهزا للمش���اركة مع املنتخب 
اإلجنليزي برغم خروجه مصابا 
خالل فوز فريقه على س���توك 
س���يتي  4 � 0. وأوض���ح »لقد 
تكررت إصابته في الفخذ، ال أعتقد 
أنها إصاب���ة خطيرة، أعتقد أنه 

أنشيلوتي: حسمنا اللقب بانتصارنا على مان يونايتد

البوندسليغا بعد أربعة مواسم قضاها 
بدوري الدرجة الثانية.

بنفيكا البطل 

الدوري  لق���ب بطل  أحرز بنفيكا 
البرتغالي للمرة الثانية والثالثني في 
تاريخه بفوزه على ضيفه ريوافي 1-2 

في املرحلة الثالثني االخيرة.
ويدين بنفيكا بلقبه االول منذ عام 
2005، الى مهاجمه الدولي الپارغوياني 
اوسكار كاردوزو الذي سجل الهدفني في 
الدقيقتني 3 و78 وتوج هدافا للدوري 
برصيد 26 هدفا بفارق هدف واحد امام 
مهاجم بورتو حامل اللقب في االعوام 
االربعة األخيرة الكوملبي راداميل فالكاو 
غارس���يا. اما هدف ريو افي فسجله 

تشافيس في الدقيقة 71.

األخيرة من املسابقة.
ويخوض بايرن ميونيخ املباراة 
النهائية لبطول����ة كأس أملانيا يوم 
السبت املقبل أمام ڤيردر برمين قبل 
أن يلتقي إنتر مي����الن اإليطالي في 
العاصمة االسبانية مدريد في نهائي 
دوري أبطال أوروب����ا يوم 22 مايو 
اجلاري. وقال مارك ڤان بومل قائد 
الفريق للجماهير إن الفريق سيعود 
ليحتفل مجددا بعد أس����بوعني، في 

اليوم التالي للنهائي األوروبي.
من جانب آخر، توج كايزر سلوترن 
بلقب دوري الدرجة الثانية األملاني 
بعد تعادله مع ضيفه اوغس����بورغ 
الثال����ث في اجلولة  املركز  صاحب 
األخيرة من املس����ابقة. وعاد كايزر 
س����لوترن »الش����ياطني احلمر« إلى 

بلقب الدوري األملاني )بوندسليغا( 
حيث قدم الفريق جائزة الدوري في 
مبنى البلدية. وارتدى املدير الفني 
الهولندي لوي����س ڤان غال والعبي 
الفريق، املالبس الباڤارية مبا في ذلك 
السروال اجللدي التقليدي، وظهروا 
في ش����رفة قاعة البلدية وذلك بعد 
موكب بالس����يارات التي نقلتهم من 

ملعب التدريب.
وقال ڤان غال »إننا لسنا األبطال 
من ميونيخ، ولكن من غلسنكيرشن 
ومن برمين وهامبورغ، إننا األفضل 
في أملانيا ورمبا في أوروبا«. ويتطلع 
بايرن ميونيخ اآلن إلى حتقيق ثالثية 
هذا املوسم، بعدما توج رسميا باللقب 
ال� 22 له في البوندسليغا إثر فوزه 
عل����ى هرتا برل����ني 3-1 في املرحلة 

ورددوا هتاف����ات ضد عائلة غليزر. 
واستحوذت عائلة غليزر على يونايتد 
أكبر اندية اجنلترا قبل خمس سنوات 
لك����ن الغضب ضدها ازداد بس����بب 
حجم الديون التي تقدر بنحو 700 
مليون جنيه استرليني )1.08 مليار 

دوالر(.
وارتدى كثير من املشجعني طوال 
املوس����م قمصانا باللونني األخضر 
والذهبي والتي كانت تخص فريق 
نيوت����ن هيث للهواة الذي تأس����س 
عام 1878 وتغير اسمه اآلن الى مان 

يونايتد.

بايرن يحتفل

احتشد أكثر من 100 ألف مشجع 
لالحتفال بتتويج فريق بايرن ميونيخ 

تشلسي بصدارة قائمة هدافي الدوري 
االجنليزي بعد نهاية املسابقة.

وسجل دروغبا مهاجم ساحل العاج 
ثالثة اهداف ليقود تشلسي النتصار 
كبير على ضيفه ويغان بنتيجة 0-8 
ويرفع رصيده الى 29 هدفا في مقابل 
26 هدفا ملهاجم م����ان يونايتد وين 

روني الذي حل ثانيا.

قنابل دخان

ألقت جماهير مان يونايتد الغاضبة 
قنابل دخان خارج ستاد أولد ترافورد 
معق����ل الفريق احتجاجا على عائلة 
غليزر االميركية التي متلك النادي.

واش����ترك نحو 300 شخص في 
مظاهرة صاخبة ق����رب مقر النادي 
قبل مباراة الفريق امام ستوك سيتي 

وال����دوري االيطالي مرة واحدة عام 
2004، وبطول����ة العالم لألندية مرة 
ايضا، والكأس السوبر األوروبية عام 

2003 والكأس احمللية عام 2003.
ورأى انش����يلوتي ان فوز فريقه 
على مان يونايت����د ذهابا وايابا هذا 
املوسم لعب دورا حاسما في حسم 
اللقب ملصلحة ال� »بلوز« النه منح 
الثقة واث����ر على معنويات  العبيه 

»الشياطني احلمر«.
وقلل انش����يلوتي الذي يأمل ان 
يقود فريقه الى الثنائية االولى في 
تاريخه، من اهمية تقدم العبيه في 
العمر، معتبرا ان بامكانهم مواصلة 
املقبل والذي يليه  تألقهم املوس����م 
ايضا، مضيفا »حققنا موسما مذهال، 
ليس بسبب فوزنا باللقب فحسب، 
بل الننا اظهرنا أس����لوبا مميزا على 
ارضية امللعب. آمل ان أبقى هنا لفترة 
طويلة وان احرز الكثير من األلقاب«، 
وتابع »انهينا املوسم بطريقة جيدة 
جدا وبأداء رائع. اعتقد اننا شعرنا 
ببعض الضغط في بداية املباراة )امام 
ويغان( ول����م نلعب بطريقة جيدة، 
لكن كنا افضل بكثير في الش����وط 
الثاني، لعبن����ا مباراة جيدة وفزنا، 

وهذا كان هدفنا«.
وواصل »نحن سعداء جدا وأريد 
ان اشكر: املالك رومان ابراموڤيتش 
والن����ادي وجميع من عمل معي هذا 
املوسم، وجميع من ساندني كل يوم، 

وباألخص جميع العبي الفريق«.

دروغبا الهداف

ف����از ديديي����ه دروغب����ا مهاجم 

امل����درب االيطالي كارلوس  رأى 
انشيلوتي ان الفوز على مان يونايتد 
كان مفتاح فريقه تشلسي الى لقب 
ال����دوري االجنليزي املمت����از لكرة 

القدم.
وتوج تشلسي امس باللقب للمرة 
األولى منذ 2006 والرابعة في تاريخه 
بعدما أنهى املوسم بفارق نقطة عن 
مان يونايتد بطل املواس����م الثالثة 
الس����ابقة، وذلك اثر فوزه الساحق 

على ضيفه ويغان 0-8.
وقال انش����يلوتي الذي جنح في 
موسمه االول مع الفريق اللندني في 
قيادته الى اللقب الغائب عن خزائنه 
منذ ثنائيته م����ع مدرب انتر ميالن 
االيطالي حالي����ا البرتغالي جوزيه 
مورينيو عامي 2005 و2006 »اعتقد 
ان النقطة املفصلية كانت فوزنا في 
ملعبنا واالهم في مان يونايتد )0-1 

و1-2(«.
وميلك انش����يلوتي فرصة الظفر 
بلقبه الثاني هذا املوسم الن فريقه 
املقبل  سيالقي بورتسموث السبت 
في املباراة النهائية ملس����ابقة كأس 

اجنلترا على ملعب وميبلي.
وكان انشيلوتي خلف الهولندي 
غوس هيدينك على رأس االدارة الفنية 
لتشلسي الصيف املاضي، وهو أضاف 
لقب ال� »برمييير ليغ« الى س����جله 
احلاف����ل باأللقاب في 8 مواس����م مع 
فريقه السابق ميالن حيث احرز مع 
»روسونيري«لقب بطل دوري ابطال 
أوروبا مرتني عام 2003 على حساب 
فريقه الس����ابق يوڤنتوس، و2007 
على حس����اب ليڤربول االجنليزي، 

قنابل دخانية على غليزر.. وڤان غال يرتدي الزي الباڤاري فرحاً بدرع الـ »بوندسليغا«.. وبنفيكا بطل البرتغال

بكنباور: نجاحات تنتظرنا مع ڤان غال
أعرب أسطورة الكرة األملانية فرانتس بكنباور 
عن أمل بايرن ميونيخ في مستقبل كبير وجناحات 
عريضة مع مديره الفني الهولندي لويس ڤان غال. 
وقال بكنباور، الرئيس الش���رفي لبايرن ميونيخ، 
لصحيفة »تاغس تسايتونغ« الصادرة امس إن ڤان 
غال مدرب يدرك جيدا ماذا يفعل ويتميز في الوقت 
نفس���ه باحلزم والنظام والتعام���ل باملنطق، وعلى 
اجلانب اآلخر يظهر املرونة والتش���جيع والفرحة 

عند االحتفال بالنصر.
وأضاف ان ڤان غال عاش بعض األوقات العصيبة 
في ميونيخ ولكنه أصبح يحظى اآلن بتعاطف من 

جانبها ولم تستبعد زوجة ڤان غال البقاء في ميونيخ 
إلى ما بعد عام 2011 وقالت لنفس الصحيفة »زوجي 
ي���رى ان هذا النادي يتمتع بالتنظيم وهو أمر رائع 

ألنه يحب النظام والترتيب«.
وأك���دت تروس ڤان غال لقناة »س���بورت وان« 
الرياضية أنها شعرت بالفخر بعد احتفاالت باڤاريا 
بفوز بايرن ببطولة الدوري وأوضحت قائلة: »لقد 
عشنا فرحة الفوز بالبطوالت في أمستردام وبرشلونة 
ولكن احتفاالت ميونيخ لها مذاق آخر في ظل األعداد 

الغفيرة التي احتفلت بالفوز«.

ماكسويل يغيب 3 أسابيع
قال برش���لونة اإلسباني ان مدافعه البرازيلي ماكسويل استبعد من 
تش���كيلة الفريق ملدة ثالثة اس���ابيع بس���بب اصابته بتمزق في ساقه 
اليمنى. ومني ماكس���ويل باالصابة في املباراة التي فاز بها فريقه على 

مضيفه اشبيلية 2-3.

 »باب« رانغنيك مفتوح
ترك رولف رانغنيك املدير الفني لهوفنهامي الباب مفتوحا أمام مستقبله 
مع الفريق الذي انهى املوسم املنقضي حديثا من الدوري األملاني في املركز 
احلادي عشر، بثاني موسم له. وجاءت هذه اخلطوة بأعقاب قرار مدير النادي 

يان شيندمليسير والذي أعلن الرحيل عن منصبه بعد 4 أعوام.


