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مهاجم مان يونايتد واين روني يسجل الهدف الثالث في مرمى بورتسموث من ركلة جزاء                          )ا.پ(

هاجم رئيس االحتاد االوروبي ميشال بالتيني أي افكار حول 
اس����تخدام التكنولوجيا في مباريات كرة القدم، مدعيا ان هذا 
ليس هو احلل املناسب إليقاف الغش. تعليقات بالتيني جاءت 
بعد الهجمة الشرسة التي عرض لها هدف فريق بالده في مرمى 
ايرلندا والذي تسبب في خروج االخيرة وتأهل الديك الفرنسي 
لكأس العالم. واضاف بالتيني في تصريحات لصحيفة ليكيب 

»حكم اضافي خلف املرمى كان سيشاهد ملسة يد هنري«.

يأمل االيطالي فابيو كابيللو املدير الفني 
ملنتخب اجنلت����را مواجهة دييغو ارماندو 
مارادونا في مباراة ودية جتمع املنتخبني 
االجنلي����زي واالرجنتيني قبل بداية كأس 
العالم 2010 في جنوب افريقيا بعد مواجهته 
العبي منتخبات العالم منذ توليه مسؤولية 
تدريب اجنلترا. وسيلعب املنتخب االجنليزي 

مباراتني وديتني بعد نهاية املوسم احلالي، 
ويفضل كابيللو ان تكون احدهما مع املنتخب 
االرجنتيني. ويريد كابيللو اكتساب املزيد 
من اخلبرات مبواجهة مدرسة جديدة غير 
املدارس االخرى التي واجهها وجمع عنها 
معلومات كافية في اآلونة االخيرة المتالك 

منتخب التانغو افضل العبي العالم.

كابيللو يطلب مواجهة االرجنتين »ودياً«بالتيني يرفض استخدام التكنولوجيا في المباريات

العب لوس اجنيليس ليكرز بو غاسول يسجل »دنك« في سلة ووريرز   )أ.ف.پ(

عالمية متفرقات

تصدر بنفيكا ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم 
مؤقتا بتعادله مع مضيفه سبورتينغ لشبونة 0-0 في 
افتتاح املرحلة احلادية عش���رة.رفع بنفيكا رصيده الى 
26 نقطة، بفارق نقطة امام س���بورتينغ براغا املتصدر 
السابق الذي يس���تضيف يونياو ليريا اليوم في ختام 

املرحلة.

اسدى ابردين خدمة لسلتيك وصيف بطل املوسم املاضي 
بف��وزه على رينجرز املتصدر وحامل اللقب 1-0 في املرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري االسكوتلندي لكرة القدم.واستغل 
س��لتيك هدية ابردين وانتزع الصدارة من رينجرز بفوزه 
على ضيفه سانت ميرين بثالثة اهداف مقابل هدف.وجتمد 

رصيد رينجرز عند 25 نقطة مقابل 27 لسلتيك.

سيبقى جنم ارسنال االجنليزي الدولي الهولندي 
روبن فان بيرسي بعيدا عن املالعب ملدة خمسة اشهر 
بعد ان كشفت صورة االشعة التي اجريت لكاحله انه 
يحتاج الى عملية جراحية. وكان فان بيرسي اصيب 
بالتواء في اربطة الكاحل في مباراة هولندا وايطاليا 

الودية 0-0 قبل نحو اسبوعني.

حلق االرجنتيني خوان مارت��ن دل بوترو املصنف 
خامسا بالروسي نيكوالي دافيدنكو السادس الى املباراة 
النهائية لبطولة املاسترز في التنس بفوزه على السويدي 
روبن س��ودرلينغ الثامن 6-7 )1-7( و6-3 و7-6 )7-3( في 
نصف النهائي.وكان دافيدنكو تغلب بدوره على السويسري 
روجيه فيدرر االول 6-2 و4-6 و7-5، محققا فوزه االول 

على منافسه في 12 خسارة.

احرزت ايطاليا كأس العالم للغولف للمرة االولى 
في تاريخها متقدمة بضربة واحدة على السويد بطلة 
النس���خة املاضية وايرلندا امس في ميش���ون هيلز 
الصينية.انهت ايطاليا املنافس���ات برصيد 29 نقطة 

حتت املعدل مقابل 28 للسويد وايرلندا.

فاز الفرنس��ي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات 
في االعوام الس��تة املاضية بأحد راليات بالده مبس��اعدة 
زوجته س��يفيرين التي قامت ب��دور املالحة امس. ويأتي 
السباق الذي اقيم في منطقة سانت ماكسيم ليشكل اجلولة 
الثامنة واالخيرة من بطولة فرنس��ا للراليات، وانهاه لوب 
م��ع زوجته باملرك��ز االول. وحتمل زوج��ة لوب رخصة 

للعمل كمالحة.

»فيفا« ينهى االستعداد لقرعة كأس العالم

»پاراغواي« يحصد ثمار 20 عاماً من العمل الجاد

تيكسيرا: دونغا لم يسقط رونالدو من حساباته

أك����د االحتاد الدولي لكرة الق����دم »فيفا« انتهاء 
االستعدادات إلجراء قرعة نهائيات كأس العالم في 
جنوب إفريقيا. وذكر »فيفا« في تقرير على موقعه 
اإللكتروني أن عيون محبي كرة القدم ستتجه اجلمعة 
املقبل إلى مركز كيب تاون الدولي للمؤمترات ليعرف 
32 منتخبا وصلوا إلى أول بطولة كأس عالم تقام 
في القارة السمراء أين ومع من سيلعبون مشيرا إلى 
أن بث القرعة النهائية سيتم عبر األثير إلى املاليني 
في أكثر من 200 دولة.وأشار إلى العمل استمر على 

مدى 3600 ساعة إلعداد قاعة القرعة ومت استخدام 
مساحة 959 مترا مربعا من األخشاب في بناء مسرح 
القرعة والديكور املستلهم من الروح األفريقية وقد 
أشرفت مديرة اللجنة املنظمة لكأس العالم 2010 في 
كيب تاون تيرال كولني على اإلعداد لعملية إجراء 
القرعة النهائية مؤكدة انتهاء االستعدادات الستقبال 
هذا احلدث. وقالت كولني »حتى اآلن وصلتنا تأكيدات 
باحلضور من 27 مدربا من أصل 32 مدربا للمنتخبات 

التي وصلت كأس العالم«.

لم يكن الظهور الدائم ملنتخب 
پاراغواي لكرة القدم في البطوالت 
الكبيرة على مدار العشرين عاما 
املاضي����ة من ب����اب املصادفة أو 
بضربة حظ وإمن����ا جاء نتيجة 
التخطيط اجلي����د والعمل اجلاد 
لتحقيق األهداف املوضوعة بعناية 
فائقة. ولذل����ك لم يكن غريبا أن 
يتس����يد هذا الفريق الدور األول 
)مرحلة الذه����اب( في تصفيات 
قارة أمي����ركا اجلنوبية املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا حيث تصدر الفريق جدول 
التصفيات في نهاية الدور األول. 
وكذلك لم تكن مفاجأة أن يتأهل 
الفريق إلى النهائيات بعدما أنهى 
التصفيات بفارق نقطة واحدة فقط 
خلف نظيره البرازيلي الذي تصدر 
جدول التصفيات في نهايتها بينما 
تس����اوى منتخب پاراغواي مع 
نظيره الش����يلي في عدد النقاط 
)33 لكل منهما(. ورمبا ال يضم 
منتخب پاراغواي أي العب صاحب 
شهرة عاملية فائقة ولكنه يعتمد 

في املقام األول على قوة وصالبة 
األداء اجلماعي. ويساعد الالعبون 
بعضهم البعض ويكافحون من 
أجل حتقيق هدف عام ويظهرون 
على أرض امللعب أن جهدهم الوفير 
هو الطريق نحو النجاح. وجنح 
منتخ����ب پاراغواي في الصعود 
القدم  ملرتبة العمالقة ف����ي كرة 
بأميركا اجلنوبية ويسعى الفريق 
جاهدا إل����ى التأكيد على أنه من 
أفضل الفرق في العالم من خالل 

نهائيات كأس العالم.

اك���د رئيس االحت���اد البرازيلي لك���رة القدم 
»ريكاردو تيكسيرا« أن النجم البرازيلي الكبير 
»لويس نازاري���و دا ليما )رونال���دو(« لم يتم 
استبعاده نهائيا من املنتخب البرازيلي املشارك 
في نهائيات كأس العالم 2010. وقال تيكسيرا ان 
دونغا لم يستبعد رونالدو وخالل هذا األسبوع 
قد يفهم من دونغا إذا ما كان مهاجم كورينثيانز 
البرازيلي ضم���ن مخططاته في املونديال أم ال. 
وأضاف: »ال أعتقد أن رونالدو مستبعد استبعادا 

نهائيا من املونديال، احترم دونغا ألنه أنهى حالة 
الفوضى التي سيطرت على املنتخب خالل كأس 
العالم 2006، وقلتها عدة مرات انه هو الشخص 
املناسب لتصحيح األخطاء املاضية ككل«. واعترف: 
»كنت أحد أس���باب فشل املنتخب البرازيلي في 
نهائي���ات 2006، ولكني عملت على جلب دونغا 
ألنه القادر على اختيار أفضل مجموعة خلوض 
مونديال 2010 بهم، واآلن بهذه التشكيلة ميكننا 

استعادة احترام اجلميع«.

»NBA« أورالندو يواصل انتصاراته في الـ
واصل اورالندو ماجيك انتصاراته 
وتغلب بصعوب���ة على ميلووكي 
الدوري  باك���س 100-98 ضم���ن 
االميركي للمحترفني في كرة السلة. 
الفوز هو السابع الورالندو في آخر 
ثماني مباريات، فرفع رصيده الى 
13 فوزا في 17 مباراة حيث يتصدر 
ترتيب مجموعة اجلنوب الشرقي، 
وميلك افضل رصيد حاليا في املنطقة 
الش���رقية، في حني لقي منافس���ه 
خسارته الس���ابعة في 15 مباراة.
وقاد بو غاس���ول وكوبي براينت 
فريقهما لوس اجنيليس ليكرز الى 
الفوز على غولدن ستايت ووريرز 
130-97 بعد ان سجل االول 22 نقطة 
مع 12 متابع���ة، والثاني 20 نقطة 
مع ست متابعات وست متريرات 
حاسمة.وحقق كليفالند كافالييرز 
الوسطى فوزه  متصدر املجموعة 
الثاني عشر وكان على حساب داالس 
مافريكس متصدر مجموعة اجلنوب 
111-95 ملحقا مبنافس���ه  الغربي 
اخلسارة اخلامسة في 17 مباراة.
تألق في صفوف كليفالند جنماه 
مو وليامس وليبرون جيمس حيث 
سجل كل منهما 25 نقطة، والالفت 
ان االول جنح في جميع محاوالته 
من خارج القوس مسجال منها 21 
نقطة، اما الثاني فلعب دورا بارزا 
في امداد زمالئه بالكرات اذ جنح في 
12 متريرة حاسمة.واكتفى شاكيل 
اونيل العائد قبل ايام من االصابة 
بتسجيل تس���ع نقاط لكليفالند.
وكان االملاني ديرك نوفيتس���كي 
االفض���ل لدى داالس وس���جل 27 
نقطة، واض��اف زميله جايس���ون 
تيري 25 نقط��ة اخرى.وفي مباراتني 
اخريي��ن، فاز تشارلوت بوبكاتس 
عل��ى واشنطن ويزاردز 78-90، 
ويوت��ا جاز على بورتالند ترايل 

باليزرز 92-108.

جنوى يسحق سمبدوريا..وتعادل مثير لبريمن مع ڤولفسبورغ.. وڤالنسيا يسقط في فخ التعادل أمام مايوركا

ش���دد م���ان يونايت���د حامل 
اللق���ب اخلناق على تشلس���ي 
الكبير على  املتص���در بف���وزه 
مضيف���ه بورتس���موث صاحب 
املركز االخير 4-1 بفضل ثالثية 
لنجمه الدولي واين روني اول من 
امس في افتتاح املرحلة الرابعة 
عشرة من الدوري االجنليزي لكرة 
القدم.وفرض روني نفسه جنما 
للمباراة بتسجيله االهداف الثالثة 
في الدقائق 25 م���ن ركلة جزاء 
و48 و54 من ركلة جزاء وأضاف 
الويلزي راين غيغز الهدف الرابع 

من ركلة حرة مباشرة رافعا
رصي���ده ال���ى 100 هدف مع 
الشياطني احلمر في الدوري، فيما 
سجل كيفن-برينس بواتنغ هدف 
أصحاب األرض في الدقيقة 32 من 

ركلة جزاء.
وعزز مان يونايتد موقعه في 
املركز الثان���ي برصيد 31 نقطة 

بفارق نقطتني خلف تشلسي.
وخاض بورتسموث مباراته 
االول���ى بقيادة مدرب���ه اجلديد 
الذي  افرام غرانت  االس���رائيلي 
حل بدال من بول هارت الذي اقيل 
الثالث���اء املاضي من منصبه.في 
املقابل، تابع مدرب مان يونايتد 
السير اليكس فيرغسون املباراة 
من املدرجات بسبب االيقاف. وكان 
مان يونايتد البادىء بالتسجيل 
عندما حصل على ركلة جزاء اثر 
اعاقة روني داخل املنطقة من قبل 
املدافع مايكل براون فانبرى لها 
روني بنفسه مفتتحا التسجيل. 
واحتسب احلكم مايك دين ركلة 
جزاء مشكوك في صحتها بقرار 
من احلكم املساعد عندما قام املدافع 
الصربي العمالق نيمانيا ڤيديتش 
بشد املهاجم الفرنسي فريديريك 
بيكيون داخل املنطقة فانبرى لها 

بواتنغ بنجاح مدركا التعادل.
وحتسن اداء مان يونايتد في 
الشوط الثاني وجنح روني في 
منحه التقدم مجددا عندما تلقى 
كرة على طبق من ذهب من غيغز 
داخ���ل املنطقة فتابعه���ا داخل 
مرمى احلارس البوسني اسمير 
بيغوفيت���ش )48(.وحصل مان 
يونايتد على ركلة جزاء ثانية اثر 
عرقلة غيغز داخل املنطقة من قبل 
بيكيون فانبرى لها االختصاصي 
روني مس���جال هدفه الشخصي 
الثالث، قبل ان يتمكن غيغز من 
ترجمة عرضه الرائع في امللعب 
بهدف رابع لفريقه من ركلة حرة 
مباشرة سددها بيسراه على ميني 
احلارس بيغوفيتش عشية احتفال 
الويلزي بعيد ميالده الس���ادس 

والثالثني.
وارتقى توتنه���ام الى املركز 
الثالث مؤقتا بتعادله مع مضيفه 

استون فيال 1-1.ورفع توتنهام 
رصيده الى 26 نقطة بفارق نقطة 
واحدة امام ارس���نال، فيما عزز 
اس���تون فيال موقعه في املركز 
اخلامس برصيد 23 نقطة.وسقط 
مانشستر سيتي في فخ التعادل 
امام ضيفه هال سيتي 1-1.وحقق 
وست هام فوزا على ضيفه بيرنلي 
5-3.واستعاد ويغان توازنه بعد 
خسارته املذلة امام توتنهام 9-1 
في املرحلة املاضية وتغلب على 
ضيفه س���ندرالند بهدف وحيد 
سجله الكولومبي هوغو روداليغا 
مارتينيز.وتعادل بالكبيرن مع 
ستوك س���يتي 0-0، وفوالم مع 
بولتون بهدف لاليرلندي داميان 
داف )75( مقابل هدف للكرواتي 

ايفان كالسنيتش )35(.

إسبانيا

أهدر ڤالنسيا نقطتني ثمينتني 

بس���قوطه في فخ التعادل امام 
ضيفه ماي���وركا 1-1 في افتتاح 
املرحلة الثانية عشرة من الدوري 
االسباني. وكان ڤالنسيا في طريقه 
الى حتقيق فوز في متناوله بعدما 
تقدم بهدف لقائده الدولي دافيد 
فيا في الدقيقة 48 رافعا رصيده 
الى 10 أهداف هذا املوسم، بيد ان 
مايوركا جنح في ادراك التعادل في 
الدقيقة 85 من ركلة جزاء انبرى 
لها بورخا فاليرو بنجاح.وتعرض 
جنم ڤالنس���يا دافيد سيلفا الى 
الدقيقة  الركب���ة في  اصابة في 
29 واضطر الى ترك مكانه الى 
خواكني. ورفع ڤالنسيا رصيده 
الى 25 نقطة بفارق نقطة خلف 
اشبيلية الثالث الذي تعادل مع 
ضيفه ملق���ة 2-2. أما مايوركا 
فرفع رصي���ده الى 21 نقطة في 
املركز السادس. وفي مباراة ثالثة، 
صعد س���بورتينغ خيخون الى 

املركز السابع بفوزه الصعب على 
ضيفه ڤياريال 1-0. اما ڤياريال 
فتجمد رصيده عند 12 نقطة في 

املركز احلادي عشر.

إيطاليا

أك���رم جنوى وف���ادة جاره 
وضيفه سمبدوريا بثالثية نظيفة 
وصعد ال���ى املركز اخلامس في 
افتتاح املرحلة الرابعة عش���رة 
من الدوري االيطالي. وسجل عمر 
ميالنيتو )10 م���ن ركلة جزاء( 
وماركو روس���ي )53( ورفايل 
باالدينو )75 م���ن ركلة جزاء( 
االهداف.وصعد جنوى الى املركز 
اخلامس مؤقتا برصيد 23 نقطة 
مقابل 24 لسمبدوريا الرابع.وفي 
مباراة ثانية، استعاد اودينيزي 
نغمة االنتصارات التي غابت عنه 
ف���ي املباريات الث���الث االخيرة 
بتغلبه على ضيفه ليفورنو 0-2.

وصعد اودينيزي الى املركز الرابع 
عشر برصيد 18 نقطة مقابل 12 

لليفورنو الثامن عشر.

ألمانيا

صع���د في���ردر برمي���ن الى 
الصدارة مؤقتا بتعادله املثير مع 
ضيفه ڤولفسبورغ حامل اللقب 
2-2 في املرحلة الرابعة عشرة 
من الدوري االملاني. ورفع فيردر 
ال���ى 27 نقطة.   برمين رصيده 
اما ڤولفسبورغ فانفرد باملركز 
السابع برصيد 22 نقطة. وفشل 
شالكه الثالث في استغالل تعثر 
فيردر برمين النتزاع املركز الثاني 
وخس���ر امام مضيفه بوروسيا 
مونش���نغالدباخ به���دف وحيد 
سجله ماركو ريوس في الدقيقة 

اخلامسة.
وتاب���ع هامبورغ مسلس���ل 
إه���دار النقاط واكتفى بالتعادل 

مع مضيفه ماينتس بهدف للتركي 
توناي تورون )3( مقابل هدف 
لتيم هوغالن���د )84(. وارتقى 
هامبورغ الى املركز الرابع مؤقتا 
بعدما رفع رصيده الى 24 نقطة 
مقاب���ل 23 ملاينتس الس���ادس. 
وانتزع بوروسيا دورمتوند فوزا 
ثمينا من مضيفه هوفنهامي بهدفني 
للپولندي ياكوب بالزيكوفسكي 
)3( والتركي نوري شاهني )79 من 
ركلة جزاء( مقابل هدف للسنغالي 
دميبا ب���ا )49(، وح���ذا حذوه 
فرايب���ورغ بالفوز على مضيفه 
نورمبرغ بهدف وحيد س���جله 
س���تيفان ريزينغر في الدقيقة 
12.وعمق اينتراخت فرانكفورت 
جراح هرتا برلني صاحب املركز 
االخير عندما تغل���ب عليه في 
عقر داره بثالثة اهداف لباتريك 
اوخس )11( ومايك فرانتس )70( 
والكسندر ماير )75( مقابل هدف 

ادريان  للكولومبي غوس���تافو 
راموس فاسكيز )81(.

فرنسا

استعاد باريس سان جرمان 
توازنه بعد خسارتني متتاليتني 
وفرمل اوكس���ير املتصدر عندما 
تغل���ب علي���ه 1-0 على س���تاد 
»ب���ارك دي برانس« في باريس 
وامام 34849 متفرجا في افتتاح 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري 
الفرنس���ي. ويدين باريس سان 
جرمان بفوزه الى املهاجم جيرميي 
كليمان الذي سجل الهدف الوحيد 
في الدقيقة 66. وهو الفوز اخلامس 
لباريس سان جرمان هذا املوسم 
فرفع رصيده الى 19 نقطة في املركز 
الثاني عشر بينما جتمد رصيد 
اوكسير عند 26 نقطة. وتأجلت 
مباراة موناكو م���ع مونبيلييه 
انفلونزا  بسبب تفشي ڤيروس 

اخلنازير.وفش���ل مرسيليا في 
استغالل تعثر اوكسير لتقليص 
الى نقطة واحدة  الفارق بينهما 
بخسارته امام مضيفه لنس بهدف 
وحيد سجله البرازيلي ادواردو 

دوس سانتوس.
الى املركز  وتراجع مرسيليا 
السابع بعدما جتمد رصيده عند 
22 نقطة علما بانه ميلك مباراة 
مؤجل���ة، فيما ارتق���ى لنس الى 
املركز اخلامس عشر برصيد 18 
نقطة. وارتقى لوريان الى املركز 
الثاني مؤقتا بتعادله مع ضيفه 
غرونوبل2-2. وأكرم ليل وفادة 
ضيفه ڤالنسيان بأربعة أهداف 
التونس���ي ياسني  نظيفة. وقاد 
امليكاري فريقه سوشو الى الفوز 
على ضيفه ني���س بهدف وحيد 
سجله في الدقيقة 29. وفاز تولوز 
على بولوني بهدف وحيد سجله 

محمد فوفانا في الدقيقة 29.

ميسي ورونالدو وكاكا وروني
أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

الدولي االرجنتيني ليونيل  س���يكون 
ميس���ي نجم برش���لونة االس���باني أبرز 
المرش���حين لنيل جائزة الك���رة الذهبية 
لعام 2009 والتي تمنحها مجلة »فرانس 
فوتب���ول« ألفضل العب في العالم. وأبرز 
انجازات ميس���ي كانت بقيادته برشلونة 
الى لقب بطل دوري ابطال اوروبا اثر فوزه 
على مان يونايتد االنجليزي في المباراة 
النهائية. ويأتي اسم ميسي ضمن الالئحة 
النهائية التي تضم عشرة العبين وأعلنت 
عنها »فرانس فوتبول«على موقعها على 

شبكة االنترنت.
البرتغالي  الالئح���ة ايض���ا  وتض���م 
كريس���تيانو رونالدو نج���م ريال مدريد 
االس���باني الذي توج بالجائزة في العام 
الماضي. وكان رونال���دو حل في المركز 
االول في العام الماضي برصيد 446 صوتا، 

مقابل 281 لميسي و179 لتوريس.
ويأت���ي عل���ى رأس قائم���ة الالعبين 
المرشحين للجائزة: العاجي ديدييه دروغبا 
ايتو  )تشلس���ي( والكاميروني صامويل 
)برش���لونة ثم انتر ميالن( واالنجليزي 
س���تيفن جيرارد )ليڤربول( والسويدي 
زالت���ان ابراهيموڤيت���ش )انتر ميالن ثم 
انييستا  اندرياس  برشلونة( واالسباني 
)برش���لونة( والبرازيلي كاكا )ميالن ثم 
ريال مدريد( واالرجنتيني ليونيل ميسي 
)برشلونة( والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
)مان يونايتد ثم ريال مدريد( واالنجليزي 
واين روني )مان يونايتد( واالسباني تشابي 

)برشلونة(.

مان يونايتد يُسقط بورتسموث بهاتريك روني وهدف مئوي لغيغز


