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روني يفضل القمار على االستعداد لـ »يورو«الرياضية
صبت الصحف اإلجنليزية جام غضبها على مهاجم مان يونايتد ومنتخب إجنلترا واين روني 
بسبب زيارته احلالية للواليات املتحدة وارتياده صاالت القمار في الس فيغاس. وأشارت صحيفة 
»دايلي ميل« إلى زيارة روني لالس فيغاس، معتبرة في ذات الوقت أن الالعب من حقه أن يريح 
أعصابه عقب خسارة فريقه الدرامية للقب الدوري اإلجنليزي لصالح غرميه مان سيتي في املرحلة 
األخيرة، لكن في الوقت ذاته، انتقدت الصحيفة احتساء روني للخمر ولعب القمار قبل أيام على 
بدء معسكر اإلعداد اإلجنليزي لبطولة »يورو 2012« التي تنطلق الشهر املقبل في أوكرانيا وپولندا. 

نقل املدير الفني االسكوتلندي 
اليكس  لنادي م���ان يونايت���د 
الى  فيرغس���ون عل���ى عج���ل 
املستش���فى بعد ان تعرض الى 
نزيف حاد من األنف، وكان املدرب 
االسكوتلندي يحضر حفلة عشاء 
مبناسبة مرور 40 عاما على فوز 
نادي غالسكو رينجرز بلقب كأس 
أوروبا للمرة األولى. وكان من 
املتوقع ان يلقي فيرغسون كلمة 
خالل احلفل، قبل ان يتم االعتذار 
من احلضور لعدم متكنه من إلقاء 
كلمة، بينما أشارت صحيفة الصن 
الى ان احد املتواجدين في موقف 
الفندق رأى فيرغس���ون ينزف 
بغزارة من أنفه قبل ان يتم تنقله 
الى احد مستش���فيات غالسكو، 
ليؤكد له األطباء ان هذا العارض 
بسيط وهو غير مرتبط بحالة 
القلبية. ليخرج من  فيرغسون 
بعدها مدرب الشياطني احلمر من 
املستشفى صباح امس ويتوجه 
الى منزله ألخذ قسط من الراحة 
التي قد جتبره على االبتعاد عن 
كرة القدم ملا تسببه من ضغط قد 

يؤثر على حالته الصحية.

نقل فيرغسون 
إلى املستشفى

بعد ان انتقده الكثيرون ملبالغته 
في السقوط والتمثيل على أرض 
امللعب، الس����يما في املباراة أمام 
برشلونة، جاء اآلن دور املدير الفني 
لباي����رن ميونيخ يوب هاينكيس 
لالتهام مهاجم تشلس����ي ديدييه 
دروغب����ا باملثل وذلك قبل املباراة 
النهائية امس. وق����ال هاينكيس 
في تصريحات نش����رتها صحيفة 
البريطانية: »يبالغ  »ذي ص����ن« 
دروغبا أحيانا في التمثيل«. وتابع: 
»لقد كان لس����نوات عدة احد ابرز 
الدوري االجنليزي  املهاجمني في 
ويشكل خطرا علينا حتما«. وختم 
قائال: »فهو ميكنه ان يس����جل في 

أي حلظة«.

أبدى العب كرة القدم البرازيلي 
الدولي الشاب نيمار أسفه وندمه 
ال����ذي قدمه  الهزيل  األداء  عل����ى 
خالل املباراة التي خسرها فريقه 
سانتوس البرازيلي 0 � 1 أمام فيليز 
سارسفيلد األرجنتيني في بطولة 
كأس ليبرتادوريس ألندية أميركا 
اجلنوبية. وقال نيمار )20 عاما( 
»لعبت بشكل سيئ. لن أكذب على 
املشجعني. نعم، لعبت بشكل سيئ. 
كنت أود أن أقدم أداء أفضل ولكنني 

لم أستطع«.

استدعى املدرب مانو مينزيس 
البرازيلي  الفني للمنتخب  املدير 
الالع����ب رافاييل  الق����دم  لك����رة 
اجلناح األمين لفريق مان يونايتد 
اإلجنليزي لالنضمام إلى صفوف 
الفريق استعدادا للمباريات الودية 
التي يخوضها الفريق في األسابيع 
املقبلة استعدادا ملسابقة  القليلة 
كرة القدم بدورة األلعاب األوملبية 
املقبلة )لندن 2012(. وأعلن االحتاد 
البرازيلي للعبة أن رافاييل سيحل 
في القائمة مكان داني ألفيس العب 
برشلونة اإلس����باني، وذلك بعد 
يوم واحد م����ن إصابة ألفيس في 
عظمة الترقوة خالل تدريباته مع 
برشلونة والتي أجرى على أثرها 
جراحة عاجلة ليغيب عن املالعب 

ملدة تتراوح بني 6 و8 أسابيع.

نفى الدول����ي العاجي ديدييه 
دروغبا، مهاجم تشلسي االجنليزي، 
وجود اي عرض من برش����لونة 
االسباني، مشيرا الى ان كل ما يقال 
هو مجرد شائعات. واضاف دروغبا 
)34 عاما( الذي ينتهي عرضه مع 
تشلسي مع انتهاء املوسم احلالي، 
»ما يجب ان يكون واضحا هو ان 
هناك مزيدا من الشائعات. اما ان 
يقال ان لدي عرض من برشلونة 

فهذا غير صحيح«. 

..وهاينكيس يتهمه 
بالتمثيل

نيمار يعتذر 
جلماهير سانتوس

مينزيس يستدعي 
رافاييل

دروغبا ينفي وجود 
عرض من برشلونة

يبحث يوڤنتوس عن حتقيق 
الثنائية عندما يواجه نابولي 
في نهائي مسابقة كأس ايطاليا 
امللعب  اليوم على  القدم  لكرة 
العاصمة روما.  ف���ي  االوملبي 
وكان يوڤنتوس حقق موسما 
الثامن  تاريخيا بإحرازه لقبه 
والعشرين في الدوري ألول مرة 
منذ 9 مواسم بدون ان يتعرض 
للخس���ارة في 38 مباراة )23 
فوزا و15 تعادال(، في وقت حل 
فيه نابولي خامسا بفارق 23 
نقطة عن »الس���يدة العجوز« 
الدوري  الى مس���ابقة  وتأهل 
االوروبي، لذا يريد يوڤنتوس 
انهاء موسمه دون التعرض ألي 

خسارة محليا.
وبلغ يوڤنتوس النهائي على 
حساب ميالن )2 � 1 ذهابا و2 � 
2 إيابا(، ونابولي بفوزه على 
سيينا )1 � 2 ذهابا و2 � 0 إيابا(. 
النهائي للمرة  يوڤنتوس بلغ 
االولى منذ 2004 حني خس���ر 
أمام التسيو ويبحث عن الفوز 
باللقب للمرة االولى منذ 1995 
)تغلب على بارما في النهائي(، 
القياسي من  واالنفراد بالرقم 
حيث عدد األلقاب في املسابقة 
والذي يتقاسمه حاليا مع روما 

)9 لكل منهما(.
اما نابولي فكان قد بلغ دور 
ال� 4 للمرة االولى منذ 1997 بعد 
ان جرد إنتر ميالن من اللقب 
بفضل هداف���ه األوروغوياني 
ادينس���ون كافاني الذي سجل 
هدفي الفوز 2 � 0. بعد ذلك، بلغ 
نابول���ي النهائي للمرة االولى 
منذ 1997 ايضا حني خسر أمام 
فيتش���نزا، علما ب���ان الفريق 
اجلنوبي لم يتوج باللقب منذ 
1987 حني أحرزه للمرة الثالثة 
في تاريخه بفوزه في النهائي 
على اتاالنت���ا 3 � 0 ذهابا و1 � 

0 إيابا.

سيفقدون )مونبلييه( السيطرة 
وتصبح االمور اصعب عليهم«. 
املدرب  ويغيب عن تش���كيلة 
االيطالي كارلو انشيلوتي جنم 
الهجوم جيرميي مينيز صاحب 
هدفني ومتريرتني حاسمتني في 
آخر 4 مباريات بسبب اإليقاف، 
ويحوم الش���ك حول مشاركة 
مس���اعد الدف���اع املالي محمد 
سيسوكو إلصابة في ركبته. 
وتشهد املرحلة منافسة ملعرفة 
الفريق الذي سيرافق ليون بطل 
الكأس ومرس���يليا بطل كأس 
الرابطة الى مس���ابقة الدوري 

االوروبي )يوروبا ليغ(.
وستحدد مباراة سانت اتيان 
السادس )57 نقطة( وضيفه 
بوردو اخلام���س )58 نقطة( 
مصير هذا املرك���ز، لكن رين 
السابع )57 نقطة( الذي يستقبل 
ديجون ميلك الفرصة ايضا، في 
حني يبدو االمل ضئيال لتولوز 
الثامن )56 نقطة( الذي يواجه 
اجاس���كيو. ولن تكون مباراة 
ليل الثالث ونانس���ي احلادي 
عشر مؤثرة على الترتيب بعد 
ضم���ان األول مرك���زه الثالث 
املؤه���ل الى ال���دور التمهيدي 
من دوري ابطال اوروبا. وفي 
ذيل الترتيب، تتنافس 8 أندية 
للهروب من الهبوط الى الدرجة 
الثانية، حيث سيرافق فريقان 
اوكسير االخير الهابط سابقا. 
وانطالقا من ڤالنسيان الثاني 
الى  عشر )40 نقطة( وصوال 
التاس���ع عشر، تبدو  ديجون 
جميع الفرق مهددة بالهبوط الى 
»ليغ 2« حيث يلعب ڤالنسيان 
مع كاين الس���ابع عشر )38(، 
وايفيان التاس���ع مع بريست 
السادس عشر )38(، وسوشو 
اخلامس عشر )39( مع مرسيليا 
العاشر، وليون الرابع مع نيس 

الثالث عشر )39(.

ال���دوري، وخس���ر 3 � 0 ف���ي 
تورينو. وقال مهاجم نابولي 
الس���لوڤاكي ماريك هامسيك 
انه يريد السير على خطى دل 
بييرو، وان يصبح أسطورة في 
تاريخ نابولي: »أريد ان أصبح 
مثل دل بييرو بالنسبة لنابولي. 
بالبقاء مع نابولي  س���أفتخر 
لغاية 2016. دل بييرو ظاهرة. 
لقد دخل تاريخ يوڤنتوس في 
ال���� 19 املاضية نظرا  األعوام 
لأللقاب واإلجن���ازات الكبيرة 
التي حققه���ا. ال أحب االفراط 
في ال���كالم لكننا نتحدث اآلن 
عن العب استثنائي وفي غاية 

القوة«.

فرنسا

سيكون مونبلييه على بعد 
90 دقيقة م���ن حتقيق حلمه 
وإحراز لقب الدوري الفرنسي 
لكرة القدم الول مرة في تاريخه. 
ويحل مونبلييه املتصدر على 
اوكس���ير االخير والهابط الى 
الدرجة الثانية اليوم في املرحلة 
الثامن���ة والثالث���ني االخيرة. 
ويكفي مونبلييه )79 نقطة( 
التع���ادل ليمن���ح اللقب الذي 
النادي  انتظره طويال مال���ك 
لولو نيكوالن، في وقت يحتاج 
باريس سان جرمان الوصيف 
)76 نقطة( للفوز على مضيفه 
لوريان الرابع عش���ر وانتظار 
نتيجة سلبية من فريق املدرب 
رينيه جي���رار. وبحال تعادل 
الفريق���ان بالنقاط، س���يتوج 
سان جرمان ألنه سيملك فارقا 
اكبر من األه���داف )حاليا 33 

للفريقني(.
واليزال األمل متواجدا في 
تشكيلة فريق العاصمة، اذ قال 
قائد سان جرمان الظهير االمين 
كريستوف جاليه: »األمر ليس 
مستحيال، رمبا حتت الضغوط 

املباراة االخيرة  وستكون 
السطورة يوڤنتوس اليساندرو 
دل بييرو، الذي أمضى معظم 
مسيرته مع فريق مدينة تورينو 
منذ قدومه من بادوفا عام 1993، 
ويغيب عن يوڤنتوس قلب دفاع 
جورجيو كيليني املصاب في 
فخذه في مباراة اتاالنتا االخيرة. 
وقال العب وس���ط يوڤنتوس 
لوكا موروني: »اليوم سنحاول 
إحراز لقب آخر. نابولي فريق 
كبير، ال مير بفترة مميزة راهنا، 
لكن في مباريات الكؤوس جميع 
االحتماالت ممكنة. احتفاالت 
الدوري أصبحت وراءنا واملدرب 
جهزن���ا بس���رعة بالطريق���ة 

املناسبة«.
ام���ا قائ���د نابول���ي باولو 
كاناڤ���ارو فقال: »س���نقدم كل 
شيء اليوم. انه موعد هام لنا، 
ستكون مباراة للتاريخ، ومن 
يلعب األفضل يعود مع الكأس«. 
وعلى األرجح ستكون املباراة 
االخيرة ملهاجم الفريق اجلنوبي 
األرجنتيني ايزيكييل الفيتزي. 
والتقى الفريق���ان 8 مرات في 
الكأس، ففاز يوڤنتوس 5 مرات 

ونابولي 3 مرات.
وتعادل نابول���ي 3 � 3 مع 
يوڤنت���وس عل���ى أرضه في 

مواجهات يوڤنتوس ونابولي تتسم باإلثارة وطموح العبي »السيدة العجوز« الفوز بكأس إيطاليا وحتقيق الثنائية

نقطة واحدة تفصل مونبلييه عن التتويج بالدوري الفرنسي.. وسان جرمان يترقب

هدف يوڤنتوس اإلطاحة بنابولي والفوز بالكأس لتحقيق »الثنائية«

رونالدو: أنا أفضل من ميسي.. وال ميكن مقارنة فيراري بسيارة بورش
اعتبر مهاجم ريال مدريد، بطل 
الدوري االس����باني لكرة القدم، 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
في مقابلة مع ش����بكة »سي ان 
ان« االميركية ان����ه »افضل من 
)ليونيل( ميسي« املهاجم الدولي 
االرجنتيني في فريق برشلونة 
االسباني. واس����تدرك رونالدو 
قائال »ال ميك����ن مقارنة محرك 
س����يارة فيراري مبحرك سيارة 
من نوع بورش الن الس����يارتني 
متل����كان محرك����ني مختلف����ني. 
ه����و يعطي أفضل م����ا لديه في 
برش����لونة، وانا كذلك في ريال 
مدريد، لكني افضل منه«. وقال 
رونالدو )46 هدفا( الذي خسر 
لقب هداف الدوري في املرحلتني 
األخيرتني ملصلحة ميسي )50 
هدفا(، »ترتيب الدوري يتكلم عن 
نفسه: 9 نقاط تفصل بني ريال 
مدريد وبرشلونة وهذا كم هائل 
في اسبانيا. لقد لعبنا أفضل من 
الصراع وحرب التصريحات مستمرة بني رونالدو وميسيبرشلونة هذا املوسم، وهذا االمر 

انطالق مسيرة الشعلة األوملبية 
من جنوب إجنلترا

خنزير بديل األخطبوط لتوقع 
نتائج كأس أوروبا

»وادا« توافق أخيرًا على امليثاق 
البريطاني ملكافحة املنشطات

شتارك كاد يبكي

ديوكوڤيتش ونادال وشارابوڤا 
وسيرينا إلى نصف نهائي روما

بدأت الشعلة االوملبية لدورة لندن االوملبية الصيفية 2012 
مسيرتها من جنوب اجنلترا وحتديدا منطقة الندز اند، ونال 
ش���رف حملها للمرة االولى على األراضي البريطانية بطل 
القوارب الش���راعية بن اينسلي صاحب 3 ذهبيات اوملبية. 
وكانت الش���علة االوملبية وصلت الى األراضي البريطانية 
أول من امس بواس���طة طوافة للبحرية البريطانية، قادمة 
من اليونان بعد ان تس���لمها الوفد البريطاني الذي ضم في 
عضويته االميرة ان ابنة ملك���ة بريطانيا اليزابيث الثانية 
وجنم كرة القدم ديڤيد بيكام اثر إيقادها في اوملبيا القدمية 
مهد األلعاب االوملبية. وستقطع الشعلة مسافة 8 آالف ميل 
اي 12785 كلم على االراضي البريطانية وجتتاز 1019 مدينة 
وقرية، وسيتناوب على حملها 8 آالف شخص على مدار 70 

يوما قبل حفل االفتتاح املقررة في 27 يوليو املقبل.

وقع اختيار بلدية مدينة كييڤ عاصمة أوكرانيا على خنزير 
يتمتع بخبرة كروية وقدرة كبيرة على التنبؤ لتوقع نتائج 
مباريات »يورو 2012« التي ستجري منافساتها في أوكرانيا 
وپولندا في يونيو املقبل، وذل���ك خلفا لألخطبوط الراحل 
»بول« الذي متيز في توقع نتائج مباريات كأس العالم لكرة 
القدم لعام 2010 بجنوب أفريقيا. وذكرت البلدية في بيان أن 
اختيارها وقع على خنزير أوكراني يتمتع بقدرة كبيرة على 
توقع النتائج الصحيحة ملباريات كرة القدم بفضل ذكائه احلاد 
مثلما كان األخطبوط بول الذي أذهل العالم بحسن توقعاته 
مبا فيها توقعه الصحيح بفوز إسبانيا باملونديال بعد فوزها 

في املباراة النهائية على هولندا في مونديال 2010.

أكدت اللجنة األوملبية البريطانية أن الوكالة العاملية ملكافحة 
املنشطات )وادا( وافقت أخيرا على امليثاق البريطاني بعد استبعاد 
الالئحة املثيرة للجدل واخلاصة باالستبعاد مدى احلياة ملن يثبت 
تعاطيه املنشطات. وبذلك، ال تنتظر اللجنة األوملبية البريطانية 
فرض عقوبات عليها من قبل الوكالة العاملية قبل بداية أنشطة 
دورة األلعاب األوملبية املقبلة التي تستضيفها لندن من 27 يوليو 
إلى 12 أغسطس املقبل. واضطرت اللجنة األوملبية البريطانية إلى 
تعديل ميثاقها اخلاص مبكافحة املنشطات بعدما أعلنت احملكمة 
الدولية للتحكيم الرياضي )كاس( عدم شرعية قاعدة اإليقاف مدى 
احلياة والتي يتضمنها هذا امليثاق. وبذلك، يستطيع رياضيون 
مثل دوين تشامبرز وديڤيد ميالر املشاركة في أوملبياد لندن 2012 

بعدما كانت هذه القاعدة حترمهم من املشاركة.

وجه احلكم األملاني فولفغانغ شتارك اتهامات ضد العب في هرتا 
برلني فيما يتعلق بأحداث مباراة الفريق أمام فورتونا دوسلدورف 
في امللحق الفاصل لتحديد الصاعد منهما في املوسم املقبل إلى 
دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم )بوندس����ليغا(. وأعلن 
متحدث باسم الشرطة في مدينة دوسلدورف األملانية أن احلكم 
ش����تارك وجه اتهامات باإلهانة ضد العب في هرتا برلني. وقال 
احلكم إنه كان »على وشك البكاء« نتيجة لالعتداءات اجلسدية 
واللفظية التي تعرض لها عقب املباراة. وينظر االحتاد األملاني 
طلب استئناف تقدم به نادي هرتا برلني الذي تعادل مع فورتونا 

دوسلدورف 2 � 2 غدا االثنني.

تأهل الصربي نوفاك ديوكوڤيتش املصنف اول وحامل اللقب 
واالسباني رافايل نادال الثاني ووصيف بطل العام املاضي الى 
الدور نصف النهائي من دورة روم����ا الدولية للتنس، خامس 
دورات األلف نقطة للماسترز والبالغة جوائزها 2.951 مليون 
يورو للرجال و2.050 مليون للسيدات. في ربع النهائي، تغلب 
ديوكوڤيتش على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا اخلامس 7 � 
5 و6 � 1، ونادال على التش����يكي توماس برديتش السابع 6 � 4 
و7 � 5. كما فاز السويسري روجيه فيدرر الثالث على االيطالي 
اندرياس س����يبي. ويلتقي نادال في دور ال� 4 مع مواطنه دافيد 
فيرر السادس الذي تأهل على حساب الفرنسي ريشار غاسكيه 
الس����ادس عشر 7 � 6 )7 � 4( و6 � 3، محققا فوزه السابع عليه 
مقابل خسارة واحدة. وبلغت الروسية ماريا شارابوفا املصنفة 
ثاني����ة وحاملة اللقب دور ال� 4 بفوزها على االميركية فينوس 
وليامز 6 � 4 و6 � 3. وتأهلت االميركية سيرينا وليامز املصنفة 
تاس����عة الى نصف النهائي ايضا بفوزها على االيطالية فالفيا 

بينيتا، وستلتقي مع الصينية لي نا الثامنة.

)أ.پ( ديڤيد بيكام حامال الشعلة االوملبية أمس  

انتهاء املوسم 
الكروي في إيطاليا 

وفرنسا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
نهائي كأس إيطاليا

اجلزيرة الرياضية +101يوڤنتوس � نابولي
فرنسا )املرحلة الثامنة والثالثون واألخيرة(

اجلزيرة الرياضية +104أوكسير � مونبلييه
اجلزيرة الرياضية +105لوريان � باريس سان جرمان

10ليون � نيس
10رين � ديجون

10سوشو � مرسيليا
10تولوز � اجاكسيو

10سانت اتيان � بوردو
10ڤالنسيان � كان
10ليل � نانسي

انا مقتنع به«. واضاف »تأكدت 
من اننا االفضل عندما هزمناهم 
قبل نحو شهر على ملعب كامب 
نو )الهزمية الوحيدة على ارضه(، 
تيقنت حينها اننا افضل منهم، 
لكن علين����ا ان نحترمهم النهم 
فريق كبير جدا«. وتعليقا على 
خروج ري����ال مدريد من نصف 
نهائي دوري ابطال اوروبا على 
يد بايرن ميونيخ االملاني )الذهاب 
1 � 2 واالياب 2 � 1( واهداره ركلة 
جزاء خالل تنفيذ ركالت الترجيح، 
قال النجم البرتغالي »اخلسارة 
صعبة خصوصا اذا كانت بركالت 
الترجيح. إضاعة الركلة لم تقلقني 
كثيرا النني س����جلت هدفني في 
الوقت األصلي، لكن حقيقة يبقى 
ذلك اليوم من أس����وأ األيام في 

مسيرتي الرياضية«.


