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25 ذك����رت صحيفة »ال غازيتا ديللو س����بورت« االيطالية امس ان املدرب احلالي 
لس����مبدوريا لويجي دل نيري س����يوقع في االيام القليلة املقبلة عقدا لالش����راف 
على يوڤنتوس الذي يفتش عن مدرب جديد بعد خروجه خالي الوفاض املوس����م 
احلالي، واكدت الصحيفة ان يوڤنتوس سيعلن رسميا االسبوع املقبل عن تعاقده 
مع دل نيري )59 عاما( ملدة عامني، وذلك بانتظار انتهاء منافسات املرحلة الثامنة 
والثالثني التي يتواجه فيها سمبدوريا مع ضيفه نابولي امال في االحتفاظ باملركز 

الرابع املؤهل الى الدور التمهيدي ملسابقة دوري ابطال اوروبا.

دل نيري سيدرب يوڤنتوس

توشاك يضم بيالمي الى تشكيلة ويلز استعدادًا للمونديال 

 بيكام »وسيط« بين اإلنجليز.. وكاكاو »حالوة« ألمانيا 

إشبيلية ومايوركا في سباق لنيل المركز الرابع 

 قمة »شرفية« بين ميالن ويوڤنتوس.. وليل وليون األقرب لـ »األبطال«
الدوري  تتوجه االنظار في 
االسباني لكرة القدم اليوم الى 
صراع املركز الرابع في املرحلة 
الثامن���ة والثالثني االخيرة بني 
الساعيني  اش���بيلية ومايوركا 
للحاق ببرشلونة وريال مدريد 
وڤالنس���يا الى مسابقة دوري 
أبط���ال أوروبا املوس���م املقبل 
ويحتل اش���بيلية املركز الرابع 
حالي���ا بفارق نقط���ة فقط عن 
مايوركا، وسيحل االول ضيفا 
على امليريا، فيما يلعب الثاني 

مع ضيفه اسبانيول.
كم���ا اليزال الص���راع قائما 
للتأه���ل الى مس���ابقة الدوري 
االوروب���ي »يوروب���ا ليغ« بني 
اللذي���ن  خيتاف���ي وڤياري���ال 
يتع���ادالن بع���دد النق���اط مع 
املباشرتني  املواجهتني  أفضلية 
لالول. ويخوض خيتافي اختبارا 
صعبا على ملعب »ڤيس���نتي 
كالديرون« اخل���اص باتلتيكو 
مدريد، فيما يلعب ڤياريال مع 
ضيفه سرقس���طة الذي ضمن 
بقاءه ف���ي دوري االضواء.وفي 
معركة جتنب الهبوط الى الدرجة 
الثانية يلعب اتلتيك بلباو مع 

ديبورتيڤو الكورونا.
 وفي ايطاليا يحتضن ملعب 
»سان سيرو« مباراة »شرفية« 

بني الغرميني التقليديني ميالن 
ويوڤنتوس في املرحلة الثامنة 
والثالثني االخيرة. اللذين قدما 
موسما مخيبا للغاية، وان كان 
وض���ع االول افضل ألنه ضمن 
مركزه الثالث املؤهل الى دوري 
االبطال املوسم املقبل، في حني 
ان الثاني فق���د حتى االمل في 
ان يش���ارك في »يوروبا ليغ« 
كون���ه يحت���ل املركز الس���ابع 
بفارق اربع نق���اط عن نابولي 
الس���ادس. ويلعب التسيو مع 
اودينيزي.  وفي فرنس���ا بعد 
ان حسم مرسيليا لقب الدوري 
الفرنس���ي للمرة االولى منذ 18 
عام���ا وبعد ان حس���مت هوية 
الفرق الثالثة الهابطة الى الدرجة 
الثانية، أصبحت االنظار موجهة 
في املرحل���ة الثامنة والثالثني 
االخيرة الى معركة املش���اركة 
االوروبية املوسم املقبل. ويبدو 
ليل وليون في وضع جيد للحاق 
مبرسيليا الى دوري االبطال، لكن 
املنافس���ة بينهما ستكون على 
بطاقة التأهل املباشر وليس عبر 

الدور التمهيدي.
ويحتل ليل حاليا املركز الثاني 
بفارق نقطة عن ليون الذي استفاد 
من مباراته املؤجلة مع موناكو 
على اكمل وج����ه )3-0( وأزاح 

اوكسير عن املركز الثالث.
ويخوض فريق املدرب كلود 
بوييل مواجهة سهلة اليوم امام 
ضيفه لومان الهابط الى الدرجة 
الثاني����ة، فيما يلع����ب ليل امام 

مضيفه لوريان السابع.
وسيكون اخلطأ ممنوعا على 
ليل )70 نقطة( وليون )69( ألن 
اوكسير )68( الذي يحل ضيفا 
على سوشو السادس عشر، ال 
يبتعد عنهما سوى بفارق نقطتني 
ونقط����ة واحدة عل����ى التوالي، 
فيما فق����د مونبلييه )66( الذي 
يحل ضيفا على باريس س����ان 
االم����ل بالتواجد في  جرم����ان، 
املسابقة االوروبية األم بسبب 
فارق االهداف الكبير الذي يفصله 
عن ليون.وسيكتفي مونبلييه 
مبنافسة اوكسير وبوردو على 
بطاقتي الدوري االوروبي »يوروبا 
ليغ«.ويلعب بوردو الذي تنازل 
عن اللقب البطل مع مضيفه لنس، 
فيما يلتقي خلفه مرسيليا مع 
الدرجة  الى  الهاب����ط  غرونوبل 

الثانية.
وفي املباريات االخرى، يلتقي 
الهابط اآلخ����ر بولون مع رين، 
ونانسي مع ڤالنسيان، ونيس 
مع س����انت اتيان، وتولوز مع 

موناكو.

البريطانية الصادرة  ذكرت الصحف 
ام����س ان ديڤي����د بيكام الذي س����يغيب 
ع����ن نهائيات مونديال جن����وب افريقيا 
بسبب االصابة، س����يتواجد مع منتخب 
بالده اجنلت����را في العرس العاملي كجزء 
من الطاقم الفن����ي. وتعرض بيكام الذي 
خاض غمار النهائيات في 3 مناس����بات 
لتمزق في وتر اخيل خالل مباراة ميالن 
االيطالي مع كييڤو في الدوري احمللي في 
مارس املاضي واجريت له عملية جراحية 
ابتعد بسببها عن املالعب. وتأكدت صحة 
معلومات الصحف عبر بيكام الذي اشار 
الى انه يتجه للموافقة على العرض الذي 
تقدم به كابيللو ومساعده فرانكو بالديني 
من اجل ان يكون جنم مان يونايتد وريال 
مدريد السابق ضمن الطاقم الفني، حيث 
سيقدم املساعدة في التدريب اضافة الى 

الوساطة بني الالعبني واملدربني.

من جهة اخرى، قدمت الدول التس����ع 
املرشحة الستضافة مونديالي 2018 و2022 
ملفات ترش����حها الى االحتاد الدولي في 
مقره في زيوريخ امس.والدول املرشحة 
لهذه االستضافة هي: استراليا، وبلجيكا 
باالشتراك مع هولندا، واجنلترا، وروسيا، 
واسبانيا باالشتراك مع البرتغال، والواليات 
املتحدة، واليابان، وكوريا اجلنوبية، وقطر. 
وترأس بيكام وفد بالده حيث قدم ملف 
بالده الى رئيس االحتاد الدولي السويسري 
جوزيف بالتر بصحبة املسؤولة في ملف 
اجنلترا انوثيمبابا مبيمو. وسيتم بحث 
هذه امللفات من قبل االحتاد الدولي الذي 
سيرسل الحقا جلان تفتيش الى كل دولة 
مرشحة كما قدم الهولندي يوهان كرويف 
ورود خوليي����ت ملف هولن����دا وبلجيكا 
للغرض ذاته.وس����يتم االعالن عن اسم 
البلدين املنظمني ملونديالي 2018 و2022 في 

2 يناير عام 2010 في مقر االحتاد الدولي 
في زيوريخ، علما أن األخير لن يحدد في 
الوقت احلالي الدول املرش����حة ملونديال 

2018 واالخرى املرشحة ل� 2022.
 فوز ألمانيا 

حققت املانيا وصيفة كأس أوروبا عام 
2008 ف����وزا نظيفا عل����ى مالطا 3-0 في 
املب����اراة الدولية الودي����ة في إخن ضمن 

استعدادات االولى للنهائيات.
وجاء فوز املانيا بفضل ثنائية للمهاجم 
البرازيلي األصل كاكاو سجلها في الدقيقتني 
16 و58، وذلك قبل ان يضيف سيسلونا 
خطأ في مرمى فريقه الهدف الثالث ألملانيا 
في الدقيقة61. والهدفان هما االوالن لكاكاو 
مع املنتخب االملان����ي منذ حصوله على 
اجلنسية االملانية عام 2009. وهي املباراة 
االس����تعدادية األولى ألملاني����ا، وقد غاب 

عنها قائد املنتخب ميكايل باالك والعبو 
بايرن ميونيخ وڤيردر برمين الرتباطهم 

بأنديتهم.
و س����ينضم باالك وبقية الالعبني في 
ڤي����ردر برمين الى زمالئ����م في املنتخب 
االثنني املقبل، في حني سيخوض العبو 
بايرن ميونيخ نهائي دوري أبطال أوروبا 
ضد انت����ر ميالن االيطالي في 22 منه ثم 
يلتحقون مبعسكر آخر للمنتخب في شمال 

شرق ايطاليا حتى 2 يونيو.
 توشاك يستدعى بيالمي

استدعى املدرب جون توشاك مهاجم 
مانشستر سيتي االجنليزي كريغ بيالمي 
الى تشكيلة منتخب ويلز الذي سيلتقي 
كرواتي����ا وديا ف����ي 23 مايو اجلاري في 
اوسييك. ولم يكن متوقعا استدعاء بيالمي 
بعد غيابه ع����ن 3 مباريات على التوالي 

باالضافة الى الشائعات التي حتدثت عن 
خالفه مع املدرب توشاك. وكان بيالمي )30 
عاما( شارك في مباراتني من أصل التسع 
األخيرة التي خاضها املنتخب الويلزي. 
ويشكل استدعاء بيالمي حتوال في تفكير 
توشاك ما يعني ان األخير قد يضع ثقته 
مجددا بهذا الالعب خالل التصفيات املقبلة 
لنهائي����ات كأس أوروبا 2012. من جانب 
آخر، استقبل عشرات املشجعني أعضاء 
املنتخب اجلزائري اس����تقباال حافال لدى 
وصولهم إلى مطار جنيڤ، في طريقهم 
إلى مرتفعات كرانس مونتانا السويسرية 

لبدء معسكر حتضيري.
ب����دوره، أعلن االحتاد املكس����يكي أن 
منتخبه س����يواجه غامبي����ا في 30 مايو 
اجل����اري في مباراة ودي����ة وقال االحتاد 
في بيان على موقعه إن املباراة س����تقام 

في أملانيا.

النجم االجنليزي ديڤيد بيكام يقدم ملف ترشيح بالده جلوزيف بالتر               )رويترز( الالعب االملاني كاكاو فرحا بتسجيله في مرمى مالطا                      )أ.پ(

مواجهة »بال طعم« بني يوڤنتوس وميالن

تشلسي مرشح فوق العادة بمواجهة بورتسموث في نهائي الكأس

ڤيردر بريمن لمنع بايرن ميونيخ من إحراز »الثنائية«
سيكون تشلسي بطل الدوري االجنليزي 
للمرة األولى منذ 2006 والرابعة في تاريخه، 
مرشحا فوق العادة لرفع كأس إجنلترا عندما 
يتواجه في املباراة النهائية مع بورتس����موث 
الهابط الى الدرج����ة االولى اليوم على ملعب 

»وميبلي« في لندن.
وفي حال جنح الفريق اللندني في استثمار 
أفضليته الفنية واملعنوية على بورتسموث 
ڤيتوج بثنائية الدوري والكأس للمرة األولى في 
تاريخه. ويأمل مدربه االيطالي كارلو انشيلوتي 
ان ينهي موسمه االول مع الفريق اللندني بإضافة 

لقب الكأس االجنليزي الى رصيده.
وفي املقابل، يأمل بورتس����موث ان يودع 
األضواء وفي جعبته لقب الكأس للمرة الثالثة 

في تاريخه، لكن مهما كانت نتيجة نهائي املسابقة األعرق 
في اجنلترا لن يشارك في الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« 

املوسم املقبل بسبب األزمة املالية التي يعاني منها.
وسيخوض بورتسموث النهائي للمرة اخلامسة في 
تاريخه بعدما اطاح بتوتنه����ام )2-0 بعد التمديد( في 
الدور نصف النهائي، حارما الفريق اللندني الذي أنهى 
الدوري في املركز الرابع من الوصول الى النهائي للمرة 
األولى منذ 1991 حني توج بلقبه الثامن في املسابقة بفوزه 

في النهائي على نوتنغهام فورست )1-2(.
ويقف ڤيردر برمين بني بايرن ميونيخ وحلم الثالثية 

عندم����ا يواجهه اليوم على امللعب االوملبي في برلني في 
نهائي مسابقة كأس أملانيا. وكان بايرن توج بلقب الدوري 
احمللي للمرة الثانية والعشرين في تاريخه )رقم قياسي( 
وتأهل الى نهائي مس����ابقة دوري ابط����ال أوروبا حيث 
سيواجه انتر ميالن االيطالي السبت املقبل على ملعب 

»سانتياغو برنابيو« اخلاص بريال مدريد االسباني.
ويسعى النادي الباڤاري الى ان يخطو خطوته الثانية 
نح����و الظفر بثالثية الدوري والكأس ومس����ابقة دوري 
ابطال أوروبا للمرة األولى في تاريخه، علما بانه أحرز 
س����ابقا ثنائية الدوري وكأس األندية األوروبية البطلة 

عامي 1987 و1990.
واعتبر قائد برمين تورس����ن فرينغز ان 
فرحته ستكون عارمة في حال فوزه باللقب 
على حساب فريقه السابق، مضيفا »ال يوجد 
هناك اي ش����يء أجمل من الفوز على بايرن. 
عليك فقط ان تنظر ال����ى حجم األموال التي 

استثمروها«.
لكن جنم بايرن الهولندي اريني روبن الذي 
حمل النادي الباڤاري الى النهائي السابع عشر 
في تاريخه بتسجيله هدف الفوز على شالكه 
)1-0 بعد التمديد( في نصف النهائي، يدرك 
خطورة برمين الذي توج املوسم املاضي باللقب 
للمرة السادس����ة في تاريخه بفوزه على باير 

ليڤركوزن )1-0( في النهائي.
واعتبر روبن ان الفوز الذي حققه فريقه على برمين 
)3-2( في الدوري عندما تواجها في يناير املاضي ال يعني 
شيئا، مضيفا »برمين فريق جيد يتمتع بهجومه املميز 
بوجود العبني مثل مس����عود اوجيل وكالوديو بيتزارو 
الذي اعرفه جيدا عندما لعبنا معا في تشلسي، وماركو 

مارين وغيرهم«.
وأض����اف »كانوا ثاني أفضل املس����جلني في الدوري 
بعدنا )71 هدفا مقابل 72(. لس����ت متأكدا من اننا األوفر 
حظا في مباراة الس����بت، اي شيء قد يحصل. علينا ان 

نقدم كل ما لدينا«.

بورتسموثتشلسي
9

الجزيرة الرياضة +3

ڤيردر بريمنبايرن ميونيخ
5

الجزيرة الرياضة +7

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اسبانيا )المرحلة الثامنة والثالثون األخيرة(

7بلباو - ديبورتيڤو
9 اجلزيرة الرياضية +2اتلتيكو مدريد – خيتافي

9سرقسطة – ڤياريال
11امليريا – اشبيلية

11 اجلزيرة الرياضية +2مايوركا – اسبانيول

ايطاليا )المرحلة الثامنة والثالثون األخيرة(
9:45 اجلزيرة الرياضية +1ميالن – يوڤنتوس
9:45التسيو – اودينيزي

فرنسا )المرحلة الثامنة والثالثون األخيرة(
12بولون – رين
12لنس – بوردو
12لوريان – ليل
12ليون – لومان

12مرسيليا – غرونوبل
12نانسي – ڤالنسيان
12نيس – سانت اتيان

12سان جرمان – مونبلييه
12 اجلزيرة الرياضية +10سوشو – اوكسير
12تولوز – موناكو

فرحة بايرن ميونيخ بإحراز لقب الدوري 
هل تقف عند أقدام ڤيردر بريمن؟

اصطف نحو 100 مشجع لفريق انترميالن االيطالي 
من أجل احلصول على تذاكر نهائي دوري ابطال اوروبا 
لك����رة القدم قبل يومني من بداية عملية البيع، وجلس 
العديد من املشجعني في خيام على الرصيف خارج احد 
بنوك ميالنو الذي سيبدأ عملية بيع أول مجموعة مكونة 
من خمس����ة آالف تذكرة اليوم، ويبلغ سعر أقل تذكرة 

للمباراة النهائية في دوري ابطال اوروبا 197 دوالرا.

 تذاكر نهائي »األبطال« اليوم

عالميةمتفرقات

 اختير سفن أولريش حارسا أساسيا ملرمى شتوتغارت 
األملاني، بعد اعتزال حارس مرمى املنتخب األملاني السابق 
ينز ليم����ان. وكان أولريش )21 عاما( حارس����ا احتياطيا 
للفري����ق خلف ليمان )40 عاما(، لكن األخير أعلن اعتزاله 
بعد املشاركة في املباراة األخيرة للفريق في املوسم املنقضي 
من البوندس����ليغا. وأعلن شتوتغارت أيضا انه تعاقد مع 
حارس مرم����ى احتياطي جديد حيث ضم مارك زيغلر من 

بوروسيا دورمتوند.
 أعلن العب الوس��ط األرجنتيني مارسيلو غاياردو أنه 
سيخوض اليوم آخر مباراة له مع ريفر بليت بينما ذكر زميله 
ماتياس أمليدا أنه سيستمر مع الفريق ملدة ستة أشهر أخرى.

وأكد غاياردو أن مباراة اليوم أمام تيغري في اجلولة األخيرة 
من مرحلة إياب الدوري األرجنتيني »كالوسورا 2010« ستكون 

األخيرة له مع ريفر بليت.
 أعلن نادي هوفنهامي صاحب املركز احلادي عش����ر 
في الدوري األملاني لكرة الق����دم انه مدد عقد مدربه رالف 
رانغنيك حتى نهاية موس����م ع����ام 2012. وانتقل رانغنيك 
)51 عام����ا( من هانوڤر الى هوفنهامي في يونيو عام 2006 
وبينما كان األخير اليزال في مصاف الدرجة الثالثة. ولم 
ينجح هوفنهامي خالل موس����مني في احتالل مركز يؤهله 
للمشاركة في اي مسابقة أوروبية رغم سعيه الى ذلك منذ 

مطلع املوسم احلالي.
وواجه رانغنيك انتقادات كثيرة بس����بب السياس����ية 
التي انتهجها حيال ضم الالعبني بالرغم من حصوله على 
الدع����م الكامل من امليلياردير ديتمار هوب الذي ميول هذا 

النادي.
 أطاح بوس��طن سلتيكس بكليڤالند كاڤالييرز و»ملكه« 
ليبرون جيمس وتأهل الى نهائي املنطقة الشرقية بعدما حسم 
سلس��لة الدور الثاني 4-2 بالفوز عليه 94-85 على ملعب »تي 
دي غاردن« وأمام 18624 متفرجا وذلك في »بالي اوف« الدوري 
األميركي للمحترفني في كرة السلة. وضرب بوسطن الباحث 
عن تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد األلقاب )17 آخرها عام 
2008(، موع��دا في نهائي املنطقة مع اورالندو ماجيك الذي لم 
يتل��ق اي هزمية في ثماني مباري��ات خاضها في البالي اوف 

هذا املوسم.
وستكون هذه املواجهة بني اورالندو وبوسطن ثأرية لألخير 
النه ودع الدور الثاني املوس��م املاضي على يد دوايت هاورد 

وزمالئه )4-3(.
ويدين بوس��طن بتجنبه خوض مباراة س��ابعة على ملعب 
»كويكن لونز ارينا« اخلاص مبنافسه، الى الثنائي كيفن غارنيت 
وصانع األلعاب املميز راجون روندو، اذ سجل االول 22 نقطة 

مع 12 متابعة والثاني 21 نقطة مع 12 متريرة حاسمة.


