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روني ألحد مطارديه على »تويتر«: سأقضي عليك في 10 ثوانالرياضية
هدد الدولي واين روني مهاجم مان يونايتد بطل الدوري االجنليزي لكرة القدم، أحد 
مالحقيه على مدونة »تويتر« بانه »سيقضي عليه في 10 ثوان«. ودخل روني في نقاش 
حاد مع أحد مشجعي ليڤربول، بعد ان كتب له مالحقه: »روني ايها السمني، سأسحق 
رأسك باالسفني ثم أدفنك أيها..«. وحتدى روني )25 عاما( مطارده بالقدوم الى مركز 
تدريب يونايتد، اذ رد عليه: »سأقضي عليك خالل 10 ثوان... انا في انتظارك ايها 
األحمق«. لكن جنم يونايتد عاد ليصوب الواقعة أمام 573 ألف شخص بأنه ميزح.

فيرغسون يرغب في ثالثة 
تعاقدات صيفية

ليل بطل فرنسا »نظريًا«

ينوي االسكوتلندي اليكس فيرغسون مدرب مان يونايتد 
بطل اجنلترا لكرة القدم لهذا املوسم، استقدام 3 العبني هذا 

الصيف لتعزيز صفوف فريقه. 
ويتوقع ان يغزو يونايتد س���وق االنتقاالت بعد احرازه 
اللقب التاسع عش���ر في تاريخه )رقم قياسي(، اثر اعتزال 

حارسه املخضرم الهولندي ادوين 
فان در سار وظهيره غاري نيفيل، 
مع عدم التأكد من استمرار العب 

الوسط بول سكولز.
كما يحوم الشك حول استمرار 
العب الوس���ط اوين هارغريفز 
املصاب دائم���ا، واملهاجم مايكل 

اوين واملدافع ويس براون.
وعل���ى رغم عودة الش���ابني 
داني ولبيك وتوم كليفرلي من 
الى سندرالند وويغان،  االعارة 
اال ان فيرغسون يبدو عازما على 
سد الفراغ: »لدينا بعض االفكار 

نأمل أن نتمكن من ترجمتها. راين غيغز وبول س���كولز في 
نهاية مس���يرتهما، غاري نيفيل اعتزل وادوين فان در سار 
س���يعتزل، لذا هناك ثغرات يجب ان نسدها لسالمة الفريق 

في السنوات القليلة املقبلة«.
واضاف فيرغسون: »افكر بثالثة تعاقدات لتعزيز نوعية 

فريقنا«.
ويت���ردد مؤخرا ان يونايتد يرغب بضم حارس اتلتيكو 
مدريد االس���باني دافيد دي خيا، والعب وسط أستون فيال 
اش���لي يونغ والهولندي ويسلي سنايدر صانع العاب انتر 

ميالن االيطالي.

اقترب ليل من الظفر بلقب بطولة فرنسا لكرة القدم للمرة 
االولى منذ 1954 والثالثة في تاريخه بعد 1946 عندما أحرز 
الثنائية للمرة الوحيدة، بعدما تغلب على سوشو 1 � 0 في 

مباراة مؤجلة من املرحلة السادسة والثالثني.
وسجل املهاجم العاجي جرفينيو )53( هدف ليل. وابتعد 
لي���ل )72 نقطة( في الصدارة بفارق 6 نقاط عن مرس���يليا 
حامل اللقب قبل مرحلتني على ختام املوسم، وحسم اللقب 
»نظريا« بسبب فارق االهداف الذي يفصله عن فريق املدرب 

ديدييه ديشان )+31 مقابل +23(.
وس���تكون الفرصة متاحة لليل بحس���م اللقب حسابيا 
ف���ي حال حصوله على نقطة واحدة في مباراته املقبلة أمام 

مضيفه باريس سان جرمان غدا السبت.
وعجز باريس س���ان جرمان عن إزاحة ليون عن املركز 
الثالث املؤهل ال���ى دوري األبطال بس���قوطه امام مضيفه 

بوردو 1 � 0.
وأراحت هذه النتيجة مرسيليا الثاني الذي ضمن التأهل 
الى مسابقة دوري ابطال أوروبا )أو على األقل الدور التمهيدي( 

بعد ابتعاد فريق العاصمة عنه بفارق 8 نقاط.

السير أليكس فيرغسون

ميامي يعادل شيكاغو 
قاد »امللك« ليبرون جيمس فريقه ميامي هيت الى الفوز 
على مضيفه ش���يكاغو بولز 85 � 75، في املباراة الثانية من 
نهائي املنطقة الشرقية في الدوري االميركي للمحترفني في 

كرة السلة، لتتعادل السلسلة بني الفريقني 1 � 1.
وضرب جيمس بقوة على ملعب »يونايتد س���نتر« في 
ش���يكاغو أمام 23007 متفرجني، وقاد هيت الى الفوز للمرة 
األولى على بولز هذا املوسم، اذ سجل 29 نقطة و10 متابعات 
و5 متريرات حاسمة، خالفا للمباراة األولى التي سجل فيها 

15 نقطة فقط وفاز فيها بولز 103 � 82.
وأضاف دواين وايد 24 نقطة لهيت الذي جنح في احلصول 
على أفضلية االرض امام ش���يكاغو متصدر ترتيب الدوري 
املنتظم. ولدى بولز، س���جل أفضل العب في املوسم احلالي 

ديريك روز 21 نقطة.
وتقام املباراة الثالثة في ميامي يوم االحد املقبل.

٭ أكد اإليطالي روبرتو مانشيني، مدرب نادي مانشستر 
سيتي اإلجنليزي لكرة القدم، أن املهاجم األرجنتيني كارلوس 
تيڤيز سيكون ضمن صفوف الفريق خالل املوسم املقبل. 
وأوضح مانشيني أنه أجرى عدة محادثات مع تيڤيز خالل 
العشرين يوما املاضية وأنه استنتج من خاللها بقاء تيڤيز 

مع مانشستر سيتي، على األقل للموسم املقبل.
٭ يضع نادي ڤالنسيا نصب عينيه على التعاقد مع الواعد 

بويان كركيتش صانع العاب برشلونة بطل الدوري االسباني 
لكرة القدم.

٭ ترددت أنباء في وس����ائل اإلعالم اإليطالية عن استعداد 
نادي إنتر ميالن وصيف الدوري اإليطالي لكرة القدم لدفع 
13 مليون يورو لبورت����و البرتغالي للتعاقد مع البرازيلي 

الشاب فرناندو.
٭ مدد عمالق الطاقة الروسي »غازبروم« عقد رعايته لنادي 

شالكه األملاني لكرة القدم حتى عام 2017، كما ذكر النادي 
األملاني. وبحسب معلومات ذكرت لوكالة »سيد« األملانية، فان 
تأهل »األزرق امللكي« الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 

ساهم في رفع قيمة الرعاية بني 12 و25 مليون يورو في 
العام الواحد.

٭ أعلن نادي ماينتس األملاني لكرة القدم تعاقده مع املهاجم 
الكاميروني ايريك تشوبو موتينغ من صفوف هامبورغ في 

عقد ميتد لثالثة أعوام.
٭ ينطلق مسار شعلة دورة األلعاب األوملبية املقبلة )أوملبياد 

لندن 2012( في الند اند بويست كورنوول يوم 19 مايو 2012، 
لتجوب بريطانيا بأكملها قبل أن تبلغ ذروتها في إضاءة 

املرجل األوملبي خالل حفل افتتاح دورة األلعاب األوملبية في 
27 يوليو 2012.

وأكدت اللجنة املنظمة ألوملبياد لندن أن حوالي 8 آالف 
شخص سيحملون الشعلة األوملبية في مسار يجوب 

بريطانيا ملسافة 12800 كيلومتر، مما يسمح لنحو 95% من 
سكان البالد مبتابعة جولة الشعلة.

٭ مدد فريق فيراري االيطالي عقد سائقه االسباني فرناندو 
الونسو لنهاية موسم 2016، بحسب ما أعلن الفريق املشارك 

في بطولة العالم للفورموال واحد.

انتق����د حارس مرم����ى بايرن 
ميونيخ األملاني الس����ابق أوليڤر 
كان سياسة التعاقدات لدى الفريق 
الباڤاري، الذي يستعد إلنفاق 20 
مليون يورو لضم حارس مرمى 

شالكه الدولي مانويل نوير.
واعتبر كان احلارس العمالق 
السابق ان بايرن يفتقد رؤية بعيدة 
املدى: »سيتعاقدون مع حارس جيد 
جدا. لكن ان يدفعوا مبلغا كهذا من 
أجل العب سيصبح حرا عام 2012، 

فهذا امر مبالغ فيه«.
وانتقد »املل����ك كان« املعتزل 
منذ ع����ام 2008 قرار جلوء بايرن 
القدم  الدوري األملاني لكرة  ثالث 
هذا املوسم الى التعاقد مجددا مع 
املدرب يوب هاينكس )66 عاما(، 
وقال لصحيف����ة »بيلد« االملانية: 
»االستمرارية في منصب املدرب 
هي مفتاح النجاح. وهذا ما ال أراه 
حاليا في بايرن. انظروا الى نادي 
برشلونة، لذلك ينبغي التفكير على 

املدى البعيد«.
وكان رئيس نادي بايرن اولي 
هونيس أعلن السبت املاضي ان 
فريقه توصل الى اتفاق مع شالكه 
بخصوص ضم حارس مرمى األخير 
الدولي مانويل نوير اعتبارا من 
الصيف املقبل وملدة 4 أعوام مقابل 
راتب سنوي بقيمة 6 ماليني يورو 
مقابل مليونني يتقاضاهما حاليا 

مع شالكه.

أعلن اندريا بيرلو جنم وسط 
ميالن بطل ايطالي����ا لكرة القدم، 
رحيله عن الن����ادي اللومباردي، 
في ح����ني مدد املهاج����م املخضرم 
فيليب����و اينزاغي عقده مع ميالن 

لعام واحد.
الى  وقال بيرلو لدى وصوله 
مقر الفريق في ميالنو: »أنا هنا كي 
أقول وداعا. بعد 10 اعوام ال تنسى، 
النادي واجلماهير  أريد أن أشكر 
لعاطفتهم«. وأضاف بيرلو ان قرار 
االنفصال كان متبادال وانه لم يقرر 
بعد وجهته املقبلة: »لم أحتدث بعد 
مع يوڤنتوس ونحن )مع ميالن( 
لم نتفاوض م����ع أحد بعد. كانت 
فكرة الرحيل في بالي، وكان القرار 

متبادال«.
وانضم بيرلو الذي بلغ الثانية 
والثالثني أمس اخلميس، الى ميالن 
ع����ام 2001 بعد ثالث����ة أعوام مع 

خصمه وجاره انتر ميالن.
وكشفت صحيفة »غازيتا ديللو 
سبورت« ان الفريق القطري يستعد 
لتقدمي عرض لبيرلو ملدة 4 سنوات 
مقابل اجر سنوي مقداره 7 ماليني 
يورو. من جهت����ه، غاب اينزاغي 
)37 عام����ا( عن معظ����م مباريات 
املوسم الصابته في اربطة ركبته 
الصليبية، وهو انضم الى ميالن 
ايضا عام 2001 م����ن يوڤنتوس، 
بعد ان حمل الوان بارما وأتاالنتا 
وفيرونا وليفي بعد أن بدأ مسيرته 
مع بياتشنزا، وهو أحرز ذات القاب 

بيرلو مع ميالن.

انتقد األسطورة األملانية كارل 
هاين����ز رومينيغه رئيس مجلس 
إدارة نادي بايرن ميونيخ، االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( بسبب 
افتق����اده للدميوقراطي����ة وعدم 

مساعدته االندية.
وقال رومينيغه في مقابلة مع 
صحيفة »ميونشنر ميركور«: »في 
هذا االحت����اد )فيفا( لم يعد هناك 
دميوقراطية، تزايدت األنانية بشكل 

كبير«.
وتابع »تتم كافة االمور من أجل 
االحتادات الوطنية، وال يوجد املزيد 

بالنسبة لألندية«.
وأوضح رومينيغه، الذي يتولى 
ايضا منصب رئيس احتاد األندية 
األوروبية )ايكا( »األندية تشعر 
التصعيد  باالستياء وتتجه نحو 
ألن »فيفا« لم يبد اي اشارة على 

بناء أسس دميوقراطية«.
وأك����د أن »فيفا« يتخذ قرارات 
دون تش����اور، مستشهدا بجداول 
املباريات واملساعدات الفنية دليال 

على ما يقول.
واوضح رومينيغه »نرى فيفا 
مثاال كالسيكيا الساءة استخدام 

لالحتكار«.
وناشد رومينيغه االحتاد الدولي 
تقليص عدد املباريات الدولية خالل 
العام، موضحا انه إذا لم يحدث ذلك، 

فسيكون مبثابة »اختبار قاس«.

كان ينتقد 
تعاقدات بايرن

بيرلو يودع ميالن 
وإينزاغي ميدد 

رومينيغه: »فيفا« 
يفتقد الدميوقراطية

بعد حصوله على لقب مسابقة »يوروبا ليغ« بفوزه على براغا

بورتو.. بطل »كومبارس« أوروبا

توج بورتو البرتغالي بلقبه 
الثان���ي في مس���ابقة الدوري 
اثر  األوروبي )يوروب���ا ليغ( 
تغلبه عل مواطنه وجاره براغا 
1 � 0 في املباراة النهائية التي 
كان ملعب افيفا ستاديوم في 

دبلن مسرحا لها.
وسجل الكولومبي راداميل 
فالكاو هدف املباراة الوحيد في 

الدقيقة 44.
ويبدو بورتو بقيادة مدربه 
الش���اب اندري فياس � بواس 
في طريق���ه لتكرار اجناز عام 
2003 عندما أحرز ثالثية الدوري 
والكأس احملليني وكأس االحتاد 
األوروبي مع املدرب الفذ جوزيه 
مورينين���و، النه يخوض في 
نهاية األسبوع اجلاري نهائي 
امام  الكأس احمللية  مس���ابقة 

ڤيتوريا غيمارايش.
ويزخر سجل بورتو، املتوج 
هذا املوسم بلقب بطل الدوري 
القارية  احمللي، باالجن���ازات 
والعاملية، اذ سبق له ان أحرز 
لقب دوري ابطال اوروبا )كأس 
االندية البطلة س���ابقا( عامي 
1987 و2004، وكأس االحت���اد 
األوروبي ع���ام 2003، وكأس 
الس���وبر األوروبية عام 1987، 
وكأس انتركونتيننت���ال التي 
كانت جتمع ب���ني بطل اوروبا 
وبطل أمي���ركا جنوبية، عامي 

1987 و2004.
اما براغا، فكان يخوض نهائي 
إحدى املسابقات األوروبية للمرة 
االولى وكانت أفضل نتيجة له 
قبل هذا املوس���م بلوغه الدور 
ثم���ن النهائي ل���كأس االحتاد 
األوروبي موسمي 2007/2006 

و2009/2008.
وبادر بورتو الذي لم يخسر 
اي مب���اراة في الدوري احمللي 
حيث خاض 30 مباراة فاز في 
25 منها وتع���ادل في 5 فقط، 

مصيدة التسلل وأطلق كرة على 
الطاير مرت الى جانب القائم 

األمين ملرمى بورتو )4(.
وتوغل هالك داخل املنطقة 
وراوغ مدافعني ببراعة وأطلق 
كرة قوية مسحت القائم األمين 

.)7(

وسيطر بورتو على مجريات 
اللعب متام���ا واضطر العبو 
الى استعمال اخلشونة  براغا 
في بعض األحي���ان لوقف مد 

الفريق املنافس.
وجنح فالكاو ف���ي افتتاح 
التس���جيل لبورتو قبل نهاية 
الش���وط االول بدقيقة واحدة 
عندما استغل كرة عرضية من 
فريدي غوارين ليس���دد كرة 
برأسه في الزاوية العليا ملرمى 
براغا رافعا رصيده الى 18 هدفا 

في املسابقة.
الرقم  وكان فال���كاو حطم 
القياسي الذي كان مسجال سابقا 
باسم االملاني يورغن كلينسمان 
عندما تخطى األخير الذي سجل 
15 هدفا في موسم 1996/1995 في 
صفوف بايرن ميونيخ في الدور 
نصف النهائي بتسجيله رباعية 

في مرمى ڤياريال االسباني.
وكاد براغا يدرك التعادل بعد 
ثوان قليلة من انطالق الشوط 
انفرد موسورو  الثاني عندما 
الذي ن���زل احتياطيا بدال من 
هوغو فيانا باحلارس هيلتون 

الذي كان حملاولته باملرصاد.
وبدا واضح���ا تخلي براغا 
الثاني،  عن حذره في الشوط 
فهاجم بال هوادة مرمى بورتو 
من خ���الل الضغط املس���تمر 
على خط دفاعه لكن من دون 
خطورة حقيقية على هيلتون 
لعدم وجود مهاجم قناص في 

صفوفه يجيد التهديف.
وجن���ح بورتو الذي اعتمد 
عل���ى الهجم���ات املرت���دة في 
احملافظ���ة عل���ى تقدمه حتى 

النهاية ليخرج فائزا.
جتدر اإلشارة الى ان حارس 
بورتو وقائده هيلتون احتفل 
بشكل مضاعف كونه يحتفل 
بعيد ميالده ال� 33 أيضا الذي 

صادف يوم املباراة.

بالهج���وم منذ بداي���ة املباراة 
بواس���طة ثنائي خط الهجوم 
هالك وفالكاو اللذين سجال 71 
هدفا هذا املوسم، في حني اعتمد 

براغا على دفاع منظم.
الفرصة االولى في  وكانت 
املباراة لكوستوديو الذي كسر 

)أ.ف.پ( جنم بورتو فالكاو يرفع كأس مسابقة الدوري األوروبي على املنصة  

)أ.پ( العب بورتو فرناندو يحاول التخلص من مضايقة مدافع براغا ليما  

بواس أصغر مدرب يحرز لقبًا أوروبيًا

سيلفيو من براغا إلى أتلتيكو مدريد

مدرب براغا يشعر باحلزن

بات البرتغالي اندري فياس بواس اصغر مدرب 
يتوج بلقب اوروبي عن عمر 33 عاما و213 

يوما، عندما قاد بورتو البرتغالي الى لقبه الثاني 
في مسابقة الدوري االوروبي )يوروبا ليغ( 

لكرة القدم.
والرقم القياسي السابق مسجل باسم االيطالي 

جيانلوكا فيالي الذي قاد تشلسي الى احراز 
كأس الكؤوس االوروبية موسم )1997 ـ 1998( 

عندما كان يبلغ 33 عاما و308 ايام.
ويبدو بورتو بقيادة مدربه الشاب اندري فياس 

بواس في طريقه لتكرار اجناز عام 2003 
عندما احرز ثالثية الدوري والكأس احملليني 

وكأس االحتاد االوروبي مع املدرب الفذ جوزيه 
مورينينو، النه يخوض في نهاية االسبوع 

احلالي نهائي مسابقة الكأس احمللية امام 
ڤيتوريا غيمارايش.

 أعلن مدافع سبورتينغ براغا البرتغالي 
سيلفيو انه سيحمل في املوسم املقبل الوان 

فريق أتلتيكو مدريد االسباني، وذلك غداة 
خسارة فريقه امام مواطنه بورتو 0 ـ 1 في 
نهائي الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« لكرة 

القدم.

 وقال سيلفيو: »اؤكد اني سأحمل الوان 
اتلتيكو مدريد في املوسم املقبل، كانت 

مباراتي االخيرة مع براغا. ال أدري متى 
سأرحل الى اسبانيا، لكنها ستكون وجهتي 

املقبلة«، واعتبر انه سيستفيد من رحيله الى 
اتلتيكو »للفوز بلقب أوروبي«.

أعلن دومينغوس باسيينسيا مدرب نادي 
سبورتنغ براغا البرتغالي أن التفاصيل 

الدقيقة هي التي كلفت فريقه لقب بطولة 
الدوري األوروبي.

وأكد باسيينسيا خالل املؤمتر الصحافي الذي 
أعقب املباراة أن الهدف كان من اللحظات 

احلاسمة في النهائي.
وقال: »أشعر ببعض احلزن ألنني لم أمتكن 

من حتقيق الفوز الذي أردناه بشدة«.
وأضاف: »كانت التفاصيل الدقيقة هي التي 

أحدثت الفارق، إنها مجرد ثالث أو أربع 
حلظات حاسمة. واحدى هذه اللحظات 

احلاسمة كان الهدف وهناك حلظة أخرى 
عندما سنحت لنا فرصة إدراك التعادل بعد 

بداية الشوط الثاني مباشرة عن طريق 
مارسيو موسورو«.

متفرقات عاملية

)أ.پ( مدرب بورتو اندري فياس بواس يحتفل بعد انتهاء املباراة النهائية  


