
وسط 95 ألف مشجع كاتالوني في مدرجات »كامب نو«

برشلونة يحتفل بلقبه األوروبي الرابع على صوت شاكيرا

احلالي مذهلة بالنسبة للرياضة 
االسبانية بشكل عام وبالنسبة 
لبرشلونة على وجه اخلصوص، 
فأمام حض����ور جماهيري كبير 
بلغ 19 ألف متف����رج في ملعب 
»النكسيس أرينا« مبدينة كولن 
األملانية فاز فريق برشلونة لكرة 
اليد ببطولة دوري أبطال فيلوكس 
بتغلبه على مواطنه رينوفاليا 
س����يوداد ريال 24 - 27، وهذا 
اللقب هو السابع لفريق برشلونة 
لليد في مسابقة دوري األبطال 
واألول بالنس����بة للفريق خالل 
س����تة أعوام، من ناحية أخرى، 
الدراج االسباني الشهير  أحرز 
ألبرتو كونتادور لقب س����باق 
الذي يعد  إيطاليا«  »جيرو دي 
واحدا من أهم سباقات الدراجات 

في العالم.
وتصدرت انتصارات برشلونة 
الرئيسية  وكونتادور الصفحة 
لصحيفة »ماركا« االسبانية امس 
حتت عنوان »اسبانيا تذهل«، 
بينم����ا علقت صحيف����ة »آس« 
اليومية على »خيبة األمل الوحيدة 
في بداية األسبوع الرائعة« والتي 
جاءت عن طريق سائق سباقات 
فورموال � 1 فيرناندو ألونس����و 
ال����ذي لم يتمكن من إحراز لقب 
سباق جائزة موناكو الكبرى مع 
فريقه اإليطالي فيراري، حيث حل 
ألونسو في املركز الثاني خلف 
بطل العالم األملاني سيباستيان 

ڤيتل سائق فريق ريد بول.

قبل ح����كام االحت����اد األوروبي 
في الس����نوات األخيرة، وصاح 
بيكيه أمام اجلماهير قائال »إننا 
ال ننش����ط أنفسنا، وال نشتري 
احلكام، كل م����ا نفعله هو أننا 
نلع����ب كرة ق����دم«. بعدها دعا 
بيكيه املشجعني حلضور احلفل 
املوس����يقي لصديقت����ه مطربة 
البوب الكولومبية شاكيرا والتي 
أبرز معالم  أغانيها م����ن  كانت 

االحتفاالت.
وق���ال العب خط الوس���ط 

إنييستا »قلبي يقول  أندريس 
لي أن كوني أصب���ح العبا في 
برش���لونة هو أفضل شيء في 
العالم، إنني فخور بذلك«، وأبدى 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
الذي ف���از بجائزة أفضل العب 
في املب���اراة من قب���ل االحتاد 
أمله  األوروبي للعبة )يويفا(، 
ف���ي أن يحتفل الفريق بالعديد 
من األلقاب األخرى في املستقبل، 
اللحظات عاطفية  أكثر  وكانت 
في احتفاالت الليلة عندما حتدث 

الالعب  أبي���دال، وخضع  إريك 
الفرنس���ي املخض���رم لعملية 
جراحية طارئة في مارس املاضي 
إلزالة ورم سرطاني في الكبد، 
وهو ما كان قد أثار الشكوك حول 
إمكانية مواصلة مسيرته كالعب 
لكنه تعافى بشكل سريع وقدم 
عروضا جيدة ف���ي املباراة في 
مركز الظهير األيسر لبرشلونة، 
وأص���ر كارليس بوي���ول قائد 
الفريق عل���ى أن يحمل أبيدال 
الكأس بدال من���ه، وقال أبيدال 

»أود أن أش���كر القائد )بويول( 
المياءاته الرائعة، إنه أفضل يوم 

في مسيرتي الرياضية«.

شعور بالرضا في إسبانيا

كانت بداية األسبوع الرائعة 
على املس����توى الرياضي كافية 
لنشر الشعور بالرضا والسعادة 
بني أرجاء اسبانيا، ففي البداية، 
حقق برشلونة فوزا مذهال على 
بطل إجنلترا م����ان يونايتد في 
أبط����ال أوروبا  نهائ����ي دوري 

الذي جاء لقاء من طرف واحد، 
وش����هد اول من امس احتفاالت 
صاخبة في ش����وارع العاصمة 
الكاتالوني����ة مع جت����ول فريق 
برشلونة بقيادة مدربه غوارديوال 
شوارع املدينة املكتظة بالبشر 
بحافلة الفريق املكشوفة احتفاال 
الرابعة،  بال����كأس األوروبي����ة 
والثالثة بالنس����بة للفريق في 
السنوات الست األخيرة، وصوال 
إلى س����تاد »كامب نو« اخلاص 
بالنادي. وكانت بداية األسبوع 

أطلق نادي برشلونة االسباني 
الذي توج بلقبه الرابع في بطولة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
احتفاالت صاخبة في ش����وارع 
املدينة تالها حفل بهيج في ستاد 
»كامب نو« معقل النادي، وسافر 
الفني  فريق برشلونة ومديره 
جوسيب غوارديوال، بعد الفوز 
على مان يونايتد اإلجنليزي 3 - 1 
السبت املاضي في املباراة النهائية 
مبلعب »وميبلي« في لندن، إلى 
العاصمة الكتالونية مساء أول 
من امس، وسارت احلافلة التي 
تقل الفريق بسرعة بطيئة إلى 
س����تاد كامب نو وسط حشود 
هائلة من اجلماهير في شوارع 
برشلونة، وعندما وصل الفريق 
إلى »كامب ن����و«، وجد 95 ألف 
مش����جع في املدرجات لتهنئته 
والهتاف له بالنجاح األوروبي. 
وجرى عرض الكأس األوروبية 
الشهيرة أمام اجلماهير من قبل 
غوارديوال ومدربه املساعد تيتو 
فيالنوفا، وأدلى املدافع جيرارد 
بيكيه بتعليق مثير للجدل عندما 
سخر من االدعاءات التي وجهها 
ن����ادي ريال مدري����د في مارس 
املاضي حول أن العبي برشلونة 

يستخدمون مواد محظورة.
وأش����ار بيكي����ه أيض����ا إلى 
الشكاوى املقدمة من البرتغالي 
جوزيه موريني����و املدير الفني 
لريال مدريد حول أن برشلونة 
يتمت����ع مبعامل����ة خاص����ة من 

العبو برشلونة احتفلوا مع أنصارهم بالثنائية )دوري أبطال أوروبا والدوري اإلسباني(  )أ.ف.پ( مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال يهنئ الالعبني واجلماهير باللقبشاكيرا تألقت خالل غنائها في ستاد »كامب نو« احتفاال بفوز برشلونة  )أ.ف.پ(

ڤيا يتصالح مع نفسه في أهم مواعيد العام
تصويبة غير قوية لكن متقنة ساعدت داڤيد ڤيا 
في أن يحول نهاية املوسم من هاجس قلق إلى 

إجناز جديد في مشواره، عاد الهداف القدير 
إلى طبيعته في نهائي دوري األبطال، وعاد 
ليكون عامل حسم في أحد ألقاب برشلونة، 

هو نفس املهاجم الذي كان يبدو أنه يسير على 
نفس خطى السويدي زالتان إبراهيموڤيتش. 

نفس املهاجم الذي لم يكن قد سجل سوى 
هدف واحد خالل األشهر الثالثة املاضية، هو 
نفسه الذي استعاد على ستاد وميبلي قدراته 
التهديفية التي متيز بها خالل مونديال جنوب 
أفريقيا، وقال الالعب عقب املباراة »إنني ممنت 

ملا حدث، ال ميكنني أن أكون أكثر سعادة، الفوز 
بهذه الطريقة وفي ملعب بهذه األهمية أمر 

رائع، أعتقد أن الهدف الثالث منحنا املزيد من 

االطمئنان وذلك كان مهما«. وكان على املهاجم 
الدولي أن يتحمل أجواء التشكيك التي انتشرت 
في الوسط الكروي االسباني مع نهاية املوسم، 

ولم تبد أهدافه الـ 22 التي أحرزها طيلة املوسم 
حتى نهائي وميبلي كافية من أجل وضعه على 

قائمة أحد أكبر مهددي مان يونايتد في لقاء 
النهائي، كما بدا هدفه في مرمى أوساسونا الذي 

أحرزه في أبريل مفقودا وسط عقمه التهديفي 
الذي برز خالل مباريات الكالسيكو األربعة أمام 

ريال مدريد التي أقيمت في غضون 20 بوما، 
وكذلك أداؤه الذي بدا منعزال عن باقي عناصر 
الهجوم في الفريق الكتالوني، كما أن األهداف 
الـ 52 التي أحرزها ليونيل ميسي حتى مباراة 

نهائي دوري األبطال واملنافسة الشرسة بني 
األرجنتيني وغرميه البرتغالي كريستيانو 

رونالدو، جعلت كل ما عدا ذلك في مرتبة 
ثانوية، ووصل الوضع إلى درجة اعتبار املهاجم 
على رأس املرشحني للرحيل في املستقبل، إزاء 

حتمية التعاقد مع مهاجم أوروبي خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية. رغم ذلك، ادخر الالعب )29 
عاما( رده للملعب في أهم مواعيد العام، ومتكن 

من احلصول على لقب دوري األبطال للمرة 
األولى في تاريخه. وقال املهاجم »العبو هذا 

الفريق يتميزون بالطموح والرغبة في حتقيق 
االنتصارات، يتمتعون بقوة كبرى ويجيدون 
االستفادة منها، هناك عمل كبير خلفنا هنا، 

ونحن سعداء للغاية«. وكما جلس على ركبتيه 
ونظر إلى السماء بعد الهدف األول لفريقه الذي 
أحرزه بدرو، وكما جرى إلى أحد جانبي امللعب 

خالل احتفاله بهدفه.

فيدرر »قياسي« في روالن غاروسفوز أملانيا على أوروغواي وديًا
تأهل السويسري روجيه فيدرر املصنف ثالثا الى الدور ربع 
النهائي من بطولة روالن غاروس الفرنسية، ثاني البطوالت 
االربع الكبرى للتنس، اثر فوزه على مواطنه ستانيسالس 
فافرينكا الرابع عش���ر 6 - 3 و6 - 2 و7 - 5. وتأهل فيدرر 
للمرة الثامنة والعشرين على التوالي الى ربع نهائي البطوالت 
االربع الكبرى، وكسر الرقم القياسي السابق املسجل باسم 
االميركي جيمي كونورز وهو 27 مرة. ولدى السيدات، حلقت 
الروسية فيرا زفوناريفا املصنفة ثالثة بالدمناركية كارولني 
فوزنياكي االولى والبلجيكية كيم كليسترز الثانية بخسارتها 
امام مواطنتها اناستازيا بافليوتشنكوفا الرابعة عشرة 6 - 7 
)4 - 7( و6 - 2 و2 - 6 في ثمن النهائي، وبلغت الروسية 
سفتالنا كوزنتسوڤا املصنفة ثالثة عشرة الدور ربع النهائي 
بفوزها السلوڤاكية دانييال هانتوتشوڤا الثامنة والعشرين 

6 - 7 )6 - 8( و6 - 3 و6 - 2.

فاز منتخب املانيا لكرة القدم على نظيره االوروغوياني 
2 - 1 في املباراة الدولية الودية التي اقيمت في سينشامي 
امام نحو 26 الف متفرج في اطار استعدادته لتصفيات 
كأس اوروب����ا 2012 التي تقام نهائياته�������ا في پولن��دا 

واوكراني�ا. 
وسجل ماريو غوميز )20( واندريه شورله )35( هدفي 
املانيا التي وضعت حدا لسلسلة من املباريات الودية لم 
تعرف فيها طعم الفوز )تعادلت مع الدمنارك 2 - 2 ومع 
السويد 0 - 0 ومع ايطاليا 1 - 1(، وغارغانو )48( هدف 
االوروغواي، والهدف هو الس����ادس عشر في 44 مباراة 
دولية لغوميز هداف الدوري هذا املوسم برصيد 28 هدفا، 
وتلتقي املانيا االسبوع املقبل النمسا واذربيجان في ڤيينا 

وباكو على التوالي في التصفيات االوروبية.
من ناحي����ة اخرى، فاز منتخ����ب ايرلندا على نظيره 
االسكوتلندي 1 - 0 في املباراة الدولية الودية التي اقيمت 
في دبلن في اطار اس����تعدادتهما لتصفيات كأس اوروبا 
2012 التي تقام نهائياتها في پولندا واوكرانيا. وس����جل 
روبي كني الهدف الوحيد في الدقيقة 25. وتوجت ايرلندا 
بلقب كأس كارلينغ لألمم، وأحرزت ايرلندا أول لقب لها 

على مستوى املنتخب األول منذ عام 1986.
وتعادلت هندوراس مع الس����لڤادور 2 - 2 وديا التي 
اقيمت على ملعب روبرتسون في مدينة هيوسنت، ضمن 
اس����تعداداتهما ملس����ابقة الكأس الذهبية ل����دول منطقة 

الكونكاكاف.

تسديدة العب املانيا أندريه شورله في طريقها لهز شباك أوروغواي )أ.ف.پ(

متفرقات عاملية
٭ ذكرت صحيفة »إل كورييري ديللو سبورت« اإليطالية 
أن نادي ميالن اإليطالي لكرة القدم مستعد إلعارة مدافعه 

االسباني الشاب ديداك فيال إلى ناديه االسباني السابق 
إسبانيول هذا الصيف.

٭ احتفظ فيليز سارسفيلد بالصدارة مؤقتا رغم 
خسارته أمام مضيفه تيغر 1 - 2، بانتظار مباراة 

منافسه املباشر غودوي كروز الذي يلتقي جيمنازيا 
اسغرميا، في ختام املرحلة السادسة عشرة من بطولة 

االرجنتني لكرة القدم.
٭ عادل العداء الكوبي دايرون روبلس الرقم العاملي 

لهذا املوسم في سباق 110 امتار حواجز الذي حققه قبل 
اسبوعني الصيني ليو جيانغ، عندما قطع املسافة بزمن 
13.07 ثانية في سباق هنغيلو الهولندي الدولي اللعاب 

القوى.
٭ أكد لويس إنريكي مدرب الفريق الثاني )االحتياطي( 

بنادي برشلونة االسباني وجود اتصاالت بينه وبني 
مسؤولي نادي روما اإليطالي، معترفا بأن فكرة 

التدريب في مسابقة الدوري اإليطالي تعتبر مغرية 
بالنسبة له.

ليل يحتفل بلقبه.. وليون في متهيدي دوري األبطال وموناكو إلى الدرجة الثانية

إيتو يهدي إنتر ميالن كأس إيطاليا
املقدوني غ���وران بانديڤ الكرة 
في اجلهة اليسرى وعكسها امام 
باب املرمى تابعها ميليتو سهلة 
بيمناه في الشباك في الوقت بدل 

الضائع.

فرنسا

تأهل ليون الى االدوار التمهيدية 
من دوري ابطال اوروبا اثر فوزه 
الذي هبط  على مضيفه موناكو 
الى الدرجة الثانية 2 - 0، وتعادل 
باريس سان جرمان مع مضيفه 
س���انت اتي���ان 1 - 1 في املرحلة 
الثامن���ة والثالث���ني االخيرة من 
الدوري الفرنسي. واحتفظ ليون 
باملركز الثالث برصيد 46 نقطة 
وابتعد بفارق 4 نقاط عن باريس 
سان جرمان الرابع الذي سيخوض 
الدوري االوروبي )يوروبا ليغ(.

واحتفل ليل بلقبه بفوز جديد 
عل���ى ضيفه رين ثالث���ة اهداف 
للسنغالي موس���ى سو )35 من 
ركلة جزاء و61 و76( الذي توج 
هداف���ا للدوري برصيد 25 هدفا، 
مقابل هدفني الورليان شيدجو )26 
خطأ في مرمى فريقه( والكولومبي 
ڤيكتور هوغ���و مونتانيو )82(، 
وافلت مرس���يليا بطل املوس���م 
املاضي ووصيف بطل املوس���م 
احلالي من اخلسارة وتعادل مع 
مضيفه كاين 2 - 0، ونانس���ي 
على لنس 4 - 0، وڤالنسيان على 
نيس 2 - 1، وتولوز على مضيفه 
بريست 2 - 0، وخسر لوريان امام 
اوكسير 1 - 2 وآرل افينيون امام 

سوشو 1 - 3.

ووضعها برأسه في شباك احلارس 
الدولي البرازيلي جوليو سيزار 
)88(. وخ���رج مونيوز بالبطاقة 
الثاني  االنذار  احلمراء بعد نيله 
خلش���ونته )90(، واستغل انتر 
ميالن الوضع بسرعة واستخلص 

اهدى املهاجم الدولي الكاميروني 
صامويل ايتو فريقه انتر ميالن 
كأس ايطاليا لكرة القدم بتسجيله 
هدفني في مرمى باليرمو 3 - 1 في 
املباراة النهائية اول من امس على 
امللعب االوملبي في روما. وسجل 
ايتو )26 و77( واالرجنتيني دييغو 
ميليتو )92( اهداف انتر ميالن، 
ايزيكييل مونيوز  واالرجنتيني 

)88( هدف باليرمو.
الس���ابع النتر  واللقب ه���و 
مي���الن في املس���ابقة بعد اعوام 
1939 و1978 و1982 و2005 و2006 
و2010، وع���وض بالتالي اخفاقه 
في االحتفاظ بلقب بطل الدوري 
احمللي للمرة السادسة على التوالي 
فذهب الى ج���اره ميالن، وبلقب 
بطل مسابقة دوري ابطال اوروبا 
للعام الثاني على التوالي بخروجه 
من ربع النهائي على يد ش���الكه 
االملاني. من جهته، اخفق خاض 
باليرمو في اعتالء منصة التتويج 
في النهائي الثالث في تاريخه بعد 
عامي 1974 و1979 عندما خسر امام 
بولونيا ويوڤنتوس على التوالي. 
ومنح ايتو التقدم لفريقه بعد ان 
انتصف الشوط االول من مجهود 
يكاد يكون فردي���ا )26( بعد ان 
انفرد في اجله���ة اليمنى وواجه 
احلارس س���فاتوري س���يريغو 
الكرة ارضية ارتطمت  وارس���ل 
القائم االمين وحتولت  بأس���فل 
الى الشباك )77(. وقلص بايلرمو 
الفارق بع���د حصوله على ركلة 
ركنية في اجلهة اليمنى نفذت الى 
القائم الثاني وارتقى لها مونيوز 

العبو إنتر ميالن يحتفلون بكأس إيطاليا فوق منصة التتويج         )رويترز(

)أ.پ( مدافع ليل عادل رامي يحتفل بدرع الدوري الفرنسي 

)أ.پ( مهاجم برشلونة داڤيد ڤيا يحتفل بهدفه في مرمى مان يونايتد  

الشعور بالرضا يسود 
إسبانيا بعد يومني 
رياضيني ناجحني 

للبالد
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الثالثاء 31 مايو 2011

برباتوڤ يقرر الرحيل عن مان يونايتدالرياضية
قرر املهاجم البلغاري دمييتار برباتوڤ الرحيل عن مان يونايتد بعد استبعاده 
من قائمة الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. وأشارت صحيفة »صن« 
البريطانية إلى أن برباتوڤ، هداف الدوري اإلجنليزي مناصفة برصيد 20 هدفا هذا 
املوسم، لم يجلس في املدرجات ملشاهدة املباراة التي خسرها مان يونايتد 1 - 3 أمام 
بطل اسبانيا برشلونة. وحتى عندما انتهت املباراة ونزل باقي العبي مان يونايتد 
املستبعدين من قائمة املباراة إلى أرض ملعب »وميبلي«، فضل الالعب البلغاري عدم 
االنضمام إلى زمالئه وتوجه مباشرة إلى حافلة الفريق عقب صفارة النهاية. 


