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ذكرت الصحف التركية الصادرة امس ان املدافع 46
الدولي البرازيلي السابق روبرتو كارلوس فسخ 
وديا عقده مع فريقه فنربغشة التركي. وأوضحت 
املصادر ذاتها ان الفسخ الودي للعقد جاء بعد 
اجتماع روبرتو كارلوس )36 عاما( باملسؤولني 
عن النادي. وكان روبرتو كارلوس أعلن مؤخرا 
في حديث الى إذاعة برازيلية انه سيوقع عقدا 

ملدة عامني مع كورينثيانز البرازيلي للعب الى 
جانب النجم البرازيلي اآلخر رونالدو علما ان 
االثنني لعبا سويا في صفوف ريال مدريد وأحرزا 
كأس العالم مع منتخب البرازيل عام 2002. وأكد 
روبرتو كارل����وس في تصريح لصحيفة ماركا 
اإلس����بانية امس انه مستعد للعودة الى ناديه 

السابق ريال مدريد اإلسباني.

اعت���رف ميكايل باالك قائد املنتخ���ب األملاني لكرة القدم بأن 
منتخب بالده ل���م يصل حتى اآلن للمس���توى الذي يضمن له 
الفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي تس���تضيفها جنوب 
أفريقيا صيف العام املقبل. وقال باالك في حديث ملجلة »كيكر« 
ان منتخب أملانيا ظهر مبستوى ضعيف في املباريات التجريبية 
وأنه يفتقد إلى ثبات املستوى. وحذر باالك من التقليل من شأن 

الفرق املنافسة في املجموعة وهي غانا وصربيا واستراليا.

روبرتو كارلوس يترك فنربغشة باالك: لن نفوز بكأس العالم

تشلسي لتأكيد صدارته في مواجهة بورتسموث وأرسنال الصطياد بيرنلي
يسعى تشلسي املتصدر الى تأكيد صدارته عندما يواجه بورتسموث اليوم 
في املرحلة ال� 17 من الدوري اإلجنليزي لكرة القدم. وكان تشلس���ي سقط في 

فخ التعادل أمام ضيفه إيڤرتون 3 � 3 في املرحلة ال� 16.
وميني تشلس���ي النفس بالعودة الى سكة االنتصارات التي غابت عنه في 
املباراتني األخيرتني بعدما خسر أمام مضيفه مانشستر سيتي 1 � 2 في املرحلة 

ال� 15.
وشدد مدرب تشلسي االيطالي كارلو انشيلوتي على ضرورة الفوز الستعادة 

الثقة خصوصا في الفترة احلالية التي تشهد إجراء العديد من املباريات.
وقال »انها كبوة ويجب علينا ان نضعها في احلسبان ونركز في مبارياتنا 

املقبلة«.
وأوض���ح »قدمنا مباراة جيدة وكنا نس���تحق الفوز بيد اننا لم ندافع جيدا 
واس���تقبلت شباكنا 3 اهداف. انها مش���كلة عويصة ويجب علينا تفاديها في 
املستقبل وبسرعة«، مضيفا »عانينا من املشكلة ذاتها امام أستون ڤيال مؤخرا 
لكننا تداركنا املوقف في املباريات التالية وبالتالي فنحن مطالبون باستخالص 

العبر في املباريات املقبلة«.
واكد انشيلوتي ان مستقبله مع الفريق اللندني غير مهدد باإلقالة نافيا ما 
تداولته وسائل االعالم في اآلونة االخيرة، وقال »انتم )وسائل االعالم( بإمكانهم 
القول اننا منر في ازم���ة، لكنني ال أرى ذلك، أريد ان أكون موضوعيا في هذه 

الناحية وأؤكد اننا منلك حظوظا إلحراز اللقب«.
ويعول تشلس���ي على جنمه الدولي العاجي ديدييه دروغبا هداف الدوري 
حتى اآلن برصيد 13 هدفا علما انه س���جل 18 هدفا في مختلف املس���ابقات هذا 

املوسم.
ويأمل انش���يلوتي في االس���تفادة من خدمات دروغبا في املباريات املقبلة 

قبل س���فره الى أنغوال في 29 اجلاري للمشاركة مع منتخب بالده في كأس 
امم افريقيا.

ويسعى أرس���نال الثالث الى اس���تغالل معنويات العبيه 
العالية بع���د الفوز الثمني على مضيف���ه ليڤربول 2 � 1، 

لتحقي���ق فوز آخر وهذه امل���رة على مضيفه بيرنلي 
ال� 13 لتعزيز حظوظه في املنافسة على إحراز 

لقب الدوري.
في املقابل، سيحاول ليڤربول تضميد 

ال�  جراحه عندما يستضيف ويغان 
.14

ويلع���ب الي���وم أيض���ا 
توتنهام مع مانشستر 

سيتي.

ليڤربول يسعى لتضميد جراحه أمام ويغان

عالمية متفرقات

أعرب يون دال توماسون مهاجم فينورد 
الهولندي وقائد املنتخب الدامناركي لكرة القدم 
عن قلقه من مب���اراة فريقه األولى في نهائيات 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا والتي يلتقي 

فيها املنتخب الهولندي.
تعاقد نادي انترناسيونال البرازيلي مع املدرب 
جورج فوساتي وهو من اوروغواي لقيادة الفريق 
في بطولة كأس ليبرتادوريس لألندية ابطال اميركا 

اجلنوبية العام املقبل.
انتق���ل املهاجم األرجنتين���ي أليخاندرو 
دومينيغيز، جنم فريق روبني كازان الروسي، 
إلى فريق ڤالنس���يا االس���باني، حسبما أفادت 

وسائل اإلعالم.
أعلن فريق فيراري االيطالي انه أعطى الضوء 
األخضر لبطل العالم سبع مرات في سباقات الفورموال 
واحد األملاني ميكايل شوماخر واملستشار احلالي 
لدى »احلصان اجلامح« باالنتقال الى فريق مرسيدس 

جي بي خلوض منافسات موسم 2010.
اعلن عن انتهاء العمل مبلعب كايب تاون 
الذي سيستضيف ثماني مباريات من مونديال 

جنوب افريقيا 2010.
اختفى 12 من العبي منتخب اريتريا لكرة القدم 

في كينيا وال احد يعلم مكان تواجدهم، وذلك حسب 
ما كش��ف امني عام مجلس احتادات شرق ووسط 
افريقيا لكرة القدم )سيكافا(، نيكوالس موسونييه، 

لوكالة »فرانس برس«.
أخيرا توصلت كريستني بليكلي صديقة 
جنم تشلسي اإلجنليزي فرانك المبارد إلى اسم 
تدل���ل به صديقها. وهو � ه���وب � والذي ميثل 
اختصار الكلمات )هاس���باند أور بوي فريند( 

)زوج أو صديق(«.
أعلن نادي سانت اتيان الفرنسي في بيان له 
امس عن اقالة مدرب فريقه لكرة القدم االن بيران 

وتعيني مساعده كريستوف غالتييه خلفا له.
حث أوليفر كان حارس مرمى بايرن ميونيخ 
واملنتخب األملاني سابقا مواطنه ينز ليمان حارس 
مرمى ش���توتغارت األملاني على االعتزال بعد 

املشاكل التي عانى منها في األيام املاضية.
قال نادي هوفنهامي االملاني امس ان العبيه مارفني 
كومبر ودميبا با سيغيبان امام شتوتغارت السبت 

القادم بسبب اصابتهما بانفلونزا اخلنازير.
يبدأ النجم السويدي السابق هنريك الرسون 
الذي اعلن اعتزاله اللعب، مغامرة جديدة كمدرب 

لفريق الندسكرونا بويس.

يوتا يسقط مينيسوتا في 3 ثوان

سجن إداري سابق في يوڤنتوس

دعوة فيدرالية إلقالة دومينيك

غاتوزو يمدد مع ميالن حتى 2012

داسيلڤا يريد أدريانو في المونديال

حقق مينيسوتا متبروولفز متذيل مجموعة الشمال الغربي 
مفاجأة باس���قاطه يوتا جاز في عقر داره 110-108 ضمن دوري 

كرة السلة االميركي للمحترفني.
على ملعب »اينيرجي سولوش���ونز ارينا« في سولت اليك 
سيتي وامام 18.090 متفرجا، كان املوزع جوني فلني )28 نقطة 
بينها 4 ثالثيات( بطل سلة الفوز، عندما انطلق نحو السلة قبل 
3 ثوان على نهاية الوقت وجنح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز 

الثاني على يوتا هذا املوسم.
وفي مباراتني اخريني، فاز لوس اجنيليس كليبرز على واشنطن 
ويزاردز 97-95 وداالس مافريكس على نيو اورليانز هورنتس 

.90-94

أصدرت احملكمة اجلزائية في نابولي حكما على كبير إداريي 
نادي يوڤنتوس سابقا انتونيو جيرودو بالسجن ملدة 3 أعوام 
بسبب تورطه بفضيحة التالعب بالنتائج »كالتشيوبولي« التي 
عصفت بالكرة االيطالية عام 2006. ووجهت الى جيرودو الذي 
ش���غل منصب نائب رئيس يوڤنتوس ب���ني يوليو 1994 ومايو 
2006، تهمة »الغش الرياضي«، كما كانت احلال بالنس���بة ل� 3 
متهمني آخرين هم احلكمان الس���ابقان تريزيانو بييري )عامان 
و4 اشهر( وباولو دونداريني )عامان(، اضافة الى رئيس جلنة 

احلكام سابقا توليو النيزي )عاما(.

دعا غي شامبيلي أكبر األعضاء سنا في املجلس 
الفيدرالي لالحتاد الفرنس���ي لكرة القدم الى اقالة 
املدير الفني ملنتخب فرنسا رميون دومينيك عن 
منصبه، بحسب ما ذكرت مجلة »فرانس فوتبول« 
الفرنسية املختصة الصادرة امس. وأكد شامبيلي 
للمجلة انه سيطلب اقالة دومينيك خالل اجتماع 
املجل���س اجلمعة املقبل »لدي هدفان، األول رحيل 
رميون دومينيك عن منصب املدير الفني، ثم حماية 
جان بيار اس���كاليت )رئيس االحتاد الفرنسي(، وأنا 
أعلم انه رجل متأثر جراء احلالة التي نعلمها كلنا«.

وضع العب الوس���ط الدولي جينارو غاتوزو حدا 
ملشاكله مع فريقه ميالن ثاني الدوري االيطالي لكرة 
القدم ومدد عقده معه حتى 2012، حسب ما اعلن 
الن���ادي اللومباردي. وقال غاتوزو الذي ميضي 
موس���مه ال� 11 مع ميالن ويسعى الى املشاركة 
مع منتخب بالده في مونديال 2010 في جنوب 
افريقيا: »انا رينو غاتوزو وال أريد ان انتظر 
حتى يصاب احد الالعبني لكي أمتكن من اللعب 
اساسيا«، مضيفا »اشعر باني ما ازال قويا وأنا 
آسف الني ال اجد فرصة البراز ذلك، اال اني لن 

اقبل فكرة انني لم أعد أساسيا«.

عبر الرئيس البرازيلي لويز ايناس���يو لوال دا سيلڤا عن 
رغبته في رؤية المهاجم أدريانو مع منتخب بالده في مونديال 
جنوب أفريقيا لكرة القدم 2010، وذلك لدى اس���تقباله بعثة 
فريق فالمنغو المتوج بلقب ال���دوري المحلي في العاصمة 

برازيليا.
وقال الرئيس البرازيلي بعد تسلمه قميصا يحمل الرقم 13 
وصورته من أدريانو بالذات: »أريد رؤيتك في يونيو )خالل 

كأس العالم مع المنتخب البرازيلي(«.

مواجهة أميركية ـ إيرانية في بطولة العالم للسلة
املنتخبات العربية الثالثة املشاركة 
س���تكون صعبة للغاية، بحيث 
سيتواجه االردن مع األرجنتني 
وصربيا وأملاني���ا، وتونس مع 
الواليات املتحدة وس���لوڤينيا، 
ولبنان مع اسبانيا بطلة العالم 
وفرنس���ا التي تبحث عن الثأر 
منه بعدما أسقطها عام 2006 في 
املونديال األخي���ر الذي أقيم في 

اليابان بنتيجة 73-74.
ويتأهل بطل املسابقة مباشرة 
الى نهائيات اوملبياد لندن 2012.

منتخبات من كل مجموعة الى ثمن 
النهائي الذي يقام بطريقة خروج 

املغلوب وصوال الى النهائي.
وسيشهد الدور األول مواجهات 
حتمل طابعا سياسيا منها لقاء 
الواليات املتحدة مع ايران علما 
بانهما تواجها سابقا في بطولة 
العالم امنا بلعبة كرة القدم عام 
1998 ف���ي فرنس���ا عندما فازت 
ايران 2-1، كما ستتجه االنظار 
اللدودتني  الى لق���اء اجلارت���ني 
تركيا واليونان. والشك ان مهمة 

س���حبت امس قرعة بطولة 
العالم املقبلة لكرة السلة املقررة 
في تركيا بني 28 أغس���طس و12 
سبتمبر 2010، في مدينة اسطنبول 
التركية، متوازنة مع مواجهتني 
ناريتني: اميركية � ايرانية، وتركية 
� يونانية، واختب���ارات صعبة 

للمنتخبات العربية.
وأقيم حفل سحب القرعة في 
قصر س���يراغان في اسطنبول 
وشهد استعراضات فنية وتقدمي 
متيمة البطولة التي سيتقرر اسمها 
الحقا وهي عبارة عن قطة لها عني 
زرقاء وأخرى خضراء مش���ابهة 

للقط التركي »فان كات«.
وجنبت القرعة مواجهة أكثر 
من ثالث���ة منتخب���ات اوروبية 
ومنتخبني من اميركا اجلنوبية في 
مجموعة واحدة، بحسب معايير 
التوازن في الدور األول، والتوزيع 

اجلغرافي للدول.
وتوزعت املنتخبات ال� 24 الى 
اربع مجموعات من ستة منتخبات، 
وبعد الدور االول الذي س���يقام 
بنظام الدوري، يتأهل أول أربعة 

»يوم المصير« لحسم 5 بطاقات في الجولة األخيرة من »يوروبا ليغ«

»بيئة الفوز« مطلب كوبنهاغن.. والتعادل يكفي هرتابرلين وبال وبروج 
حتسم اليوم 5 بطاقات من اصل التسع املتبقية 
في الدور االول من مس���ابقة ال���دوري االوروبي 
»يوروبا ليغ« لكرة القدم )كأس االحتاد االوروبا 
سابقا( باقامة اجلولة السادسة االخيرة للمجموعات 

4 و5 و6 و10 و11 و12.
وتأه���ل 15 فريق���ا حتى االن ه���ي ايندهوڤن 
واياكس امس���تردام الهولندي���ان واتلتيك بلباو 
وڤياريال االسبانيان وروما االيطالي وسبورتينغ 
لشبونة وبنفيكا البرتغاليان وايفرتون االجنليزي 
وفنربغشه وغلطة س���راي التركيان وهامبورغ 
وڤيردر برمين االملانيان وهابويل وس���الزبورغ 
النمسوي وشاختار دانييتسك االوكراني حامل 

اللقب.
وحتسم البطاقات االربع االخيرة غدا اخلميس 
باج���راء مباريات املجموعات 1 و2 و3 و7 و8 و9. 
وتنضم الفرق الثماني التي ودعت مسابقة دوري 
ابطال اوروبا بحلولها في املركز الثالث في الدور 
االول الى االندية ال� 24 املتأهلة من مسابقة يوروبا 
ليغ خلوض ال���دور الثاني. وجترى القرعة يوم 
اجلمعة املقبل في مقر االحتاد االوروبي في مدينة 

نيون السويسرية.
في املجموعة الرابعة، انحصرت املنافسة على 
البطاقة الثانية في املجموعة بني هرتا برلني االملاني 

صاحب املركز الثالث برصيد 7 نقاط وهيرينفني 
الهولندي الثالث برصيد 5 نقاط. ويكفي الفريق 
االملاني التعادل لضمان تخطيه الدور االول كونه 
يتفوق على نظيره الهولندي في املواجهات املباشرة 
)خسر امامه في برلني 0-1 ذهابا وتغلب عليه في 
هيرينفني 3-2 ايابا(، بيد ان ضيفه س���بورتينغ 
لشبونة لن يكون لقمة س���ائغة على الرغم من 

حجزه بطاقته الى الدور الثاني.
وميني هرتا برلني النفس باس���تغالل عاملي 
االرض واجلمه���ور لتحقيق ف���وز مينحه بطاقة 
التأهل الى الدور الثاني ويرفع معنويات العبيه 
ويكون مبثابة انطالقة حقيقية نحو جتاوز محنه 

في الدوري احمللي حيث يحتل املركز االخير.
وتبدو مهمة هيرينفني سهلة كونه يستضيف 
فنتسبيلز الالتفي صاحب املركز االخير برصيد 3 
نقاط، لكن تاهل الفريق الهولندي مرتبط بخسارة 

هرتا برلني امام سبورتينغ لشبونة.
وفي اخلامسة، يلتقي بال السويسري مع فوالم 
االجنليزي في قمة نارية عل���ى البطاقة الثانية 
واللحاق بروما االيطال���ي الذي يحل ضيفا على 

سسكا صوفيا البلغاري في مباراة هامشية.
وكان روما ضمن تأهل���ه في اجلولة املاضية 
بتغلب���ه على ضيف���ه ب���ال 2-1. ويكفي الفريق 

السويس���ري التعادل لبلوغ الدور الثاني، فيما 
سيكون فوالم مطالبا بتحقيق الفوز خلطف البطاقة 

ومواصلة مشواره في املسابقة.

 صراع يوناني ـ روماني 

وال تختلف االمور في املجموعة السادسة عن 
سابقتها في اخلامسة حيث يلتقي باناثينايكوس 
اليوناني م���ع دينامو بوخارس���ت الروماني في 
مواجهة حاس���مة على البطاق���ة الثانية. ويحتل 
باناثينايكوس املركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق 
3 نق���اط امام دينامو بوخارس���ت الثالث. وتبدو 
حظوظ باناثينايكوس كبيرة لتخطي الدور االول 
كونه يلعب على ارضه وامام جماهيره باالضافة 
الى انه يكفيه التعادل لبل���وغ الدور الثاني، بيد 
ان مهمت���ه لن تكون س���هلة خصوصا ان الفريق 
الروماني يس���عى الى الثأر خلسارته على ارضه 
امام باناثينايكوس 0-1 وبالتالي فهو س���يحاول 
الفوز بهدفني نظيفني خلطف البطاقة من الفريق 
اليوناني او الفوز بفارق هدف شرط ان يسجل هدفني 
او اكث���ر في مرمى باناثينايكوس. وفي املجموعة 
ذاتها، يلتقي ش���تورم غراتس النمسوي صاحب 
املركز االخير برصيد نقطة واحدة مع غلطة سراي 

صاحب البطاقة االولى في مباراة هامشية.

وتشهد املجموعة العاشرة ايضا مواجهة حاسمة 
لتحديد املتأهل الثاني الى الدور املقبل عندما يلتقي 
كلوب بروج البلجيكي صاحب املركز الثاني برصيد 
8 نقاط مع تولوز الفرنسي الثالث برصيد 7 نقاط. 
ويكفي كلوب بروج التعادل، فيما يحتاج تولوز 
الى الفوز. وفي املجموعة ذاتها، يلعب بارتيزان 
بلغراد النمسوي مع شاختار دانييتسك االوكراني 

حامل اللقب في لقاء هامشي.
وفي املجموعة احلادية عشرة، يلتقي سبارتا 
براغ التشيكي مع كوبنهاغن الدمناركي على وقع 
»قمة البيئة« العاملية املنعقدة حاليا في كوبنهاغن 
وذلك في مباراة مصيرية للتأهل الى الدور الثاني. 
ويتقاسم الفريقان املركز الثاني برصيد 7 نقاط لكل 
منهما، بيد ان االفضلية للفريق الدمناركي كونه فاز 
1-صفر ذهابا ويحتاج الى »بيئة الفوز« حصريا، 
وبالتالي فان سبارتا براغ سيلعب من اجل الفوز 
بهدفني نظيفني خلطف البطاقة الثانية بعدما حجز 
ايندهوڤن الهولندي االولى في اجلولة املاضية. 
ويحل ايندهوڤن ضيفا على كلوج الروماني في 
مباراة هامشية على غرار مباراتي املجموعة الثانية 
عشرة، بني اسيونال ماديرا البرتغالي واوستريا 
ڤيينا النمس���وي، واتلتيك بلباو وڤيردر برمين 

بعدما حجز االخيران بطاقتي الدور الثاني.

اإلصابة تبعد أدريانو

بريمن يمدد لشاف

أعلن نادي اش����بيلية االسباني لكرة القدم 
ان ظهيره األيس����ر البرازيلي ادريانو سيغيب 
عن املالعب لفترة تتراوح بني اربعة وخمسة 
اسابيع الصابته بتمزق في عضلة الفخذ االيسر 
خالل مباراة الفريق التي فاز فيها على مضيفه 

سبورتنج خيخون 1-0 بالدوري االسباني.

اعلن ڤيردر برمي���ن االملاني لكرة القدم 
انه مدد عقد مدربه توماس شاف والذي كان 
ينتهي في ختام املوسم احلالي. وقال املدير 
الرياض���ي في برمين كالوس الوفس »نحن 

س���عداء العالننا وحتى قبل نهاية العام 
باننا سنواصل هذا التعاون، شددنا في 
االس���ابيع االخيرة على انه الشخص 

االهم بالنسبة الينا«، اما شاف فقال: 
»هدفنا املشترك هو مواصلة حتقيق 

النجاحات معا«.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السابعة عشرة(

اكسترمي سبورت10:45بيرنلي � أرسنال
شو سبورت 10:453تشلسي � بورتسموث

شو سبورت 114ليڤربول � ويغان
شو سبورت 111توتنهام � مانشستر سيتي

فرنسا )المرحلة الحادية عشرة(
اجلزيرة الرياضية+97ليون � بولونيا
9موناكو � رين

اجلزيرة الرياضية+98مونبلييه � بوردو
9لومان � غرونوبل
اجلزيرة الرياضية+95لوريان � مارسيليا
9نانسي � نيس 

11سان جرمان � لنس

كأس إيطاليا
اجلزيرة الرياضية +117انتر � ليڤورنو

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
المجموعة الرابعة

اجلزيرة الرياضة +91هرتا برلني � سبورتينغ لشبونة
9هيرينفني � فنتسبيلز

المجموعة الخامسة
اجلزيرة الرياضية +94 سسكا صوفيا � روما

اجلزيرة الرياضية +93بال � فوالم

المجموعة السادسة
9 باناثينايكوس � دينامو بوخارست
9شتورم غراتس � غلطة سراي 

المجموعة العاشرة
اجلزيرة الرياضية +11:051بارتيزان � شاختار 
اجلزيرة الرياضية + 11:053كلوب بروج � تولوز

المجموعة الحادية عشرة
اجلزيرة الرياضية +11:052كلوج � ايندهوڤن

اجلزيرة الرياضية +11:054سبارتا براغ – كوبنهاغن 

المجموعة الثانية عشرة
اجلزيرة الرياضية +11:056ناسيونال ماديرا �  اوستريا ڤيينا

اجلزيرة الرياضية +11:055اتلتيك بلباو - فيردر برمين

تشلسي يعّول على مهاجمه العاجي ديدييه دروغبا 
»هداف الدوري« لدك شباك بورتسموث

توزيع المجموعات
املجموعة األولى: االرجنتني وصربيا وأس���تراليا وأملانيا وأنغوال 

واألردن.
املجموعة الثانية: اميركا وس���لوڤينيا والبرازيل وكرواتيا وإيران 

وتونس.
املجموعـة الثالثة: اليونان وتركيا وبورتوريكو وروسيا والصني 

وساحل العاج.
املجموعة الرابعة: أس���بانيا وفرنسا وكندا وليتوانيا ونيوزيلندا 

ولبنان.


