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47 حرص مدرب مان يونايتد الس���ير أليكس فيرغس���ون 
عقب انتهاء املباراة على االش���ادة مبا قدم���ه الفريق الزائر 
ولڤرهامبتون وقال فيرغس���ون: »كانت ليلة صعبة علينا، 
الذئاب هم الس���بب في ذلك فقد لعبوا بش���كل رائع وقدموا 
عرضا جيدا رغم اخلس���ارة بثالثي���ة«، واضاف: »رمبا كان 
بإمكاننا تس���جيل أكثر من 3 أهداف ولكن ال يهم فأنا سعيد 

مبا فيه الكفاية بهذه النتيجة«. 

فيرغسون سعيد بالفوز ويشيد بذئاب ولڤرهامبتون
يأمل الالع���ب االجنليزي ديڤيد بيكام 
أن يساعد ميالن في إنهاء السطوة احمللية 
إلنتر هذا املوس���م والفوز بلقب الدوري 
االيطالي »االسكوديتو« الغائب عن ميالن 
منذ عام 2004.ومن املقرر ان ينضم جنم 
مان يونايتد وريال مدريد الس���ابق للمرة 
الثانية إلى الروسونيري على سبيل اإلعارة 

بدءا من الشهر املقبل، وقد ادعى بيكام انه 
ش���اهد جميع مباريات ميالن هذا املوسم 
وأنه على علم باألوضاع في إيطاليا، وقال 
بيكام لصحيفة ال غازيتا ديلو سبورت: »لقد 
شاهدت جميع مباريات ميالن وأنا على علم 
بشكل جيد بكل ما يجري في إيطاليا، مازال 

الطريق طويال للفوز بالدوري«.

بيكام: ميالن بإمكانه التفوق على إنتر والفوز بـ »االسكوديتو«

مان يونايتد يكتسح ولڤرهامبتون بثالثية ويستعيد توازنه
استعاد مان يونايتد حامل اللقب 
توازنه وحلق بتشلس���ي مؤقتا الى 
الص���دارة بع���د فوزه عل���ى ضيفه 
ولڤرهامبت���ون 3 - 0 اول من امس 
على ملعب »اولدترافورد« في املرحلة 
السابعة عشرة من الدوري االجنليزي 

لكرة القدم.
وكان فريق »الش���ياطني احلمر« 
خسر في املرحلة السابقة امام استون 
ڤيال 0 - 1 للمرة االولى على ملعبه 
منذ 5 نوفمبر 1983 )1 - 2(، لكن فريق 
املدرب االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
نفض عنه هذه اخلس���ارة وابى ان 
يسقط في ارضه امام ولڤرهامبتون 
 للم���رة االولى من���ذ 9 فبراير 1980 
)0 - 2(، فحسم مواجهته مع فريق 
املدرب االيرلندي ميك ماكارثي دون 
عناء يذكر ليصبح بالتالي على املسافة 

ذاتها مع تشلسي.
وفرض مان يونايت���د افضليته 
امليدانية املطلق���ة في بداية املباراة، 
وق���دم رونالد زوبار هدية الصحاب 
االرض عندما ملس الكرة بيده داخل 
املنطقة فلم يتردد احلكم س���تيفن 
بينيت في احتساب ركلة جزاء انبرى 
لها روني بنجاح )30( مسجال هدفه 
الثاني عشر ليتساوى في املركز الثاني 
مع مهاجم توتنهام جيرماين ديڤو، 
فيما يتصدر هداف تشلسي العاجي 
ديدييه دروغبا ترتيب الهدافني برصيد 
13 هدفا. وعندما كان الش���وط االول 
يلفظ انفاسه االخيرة جنح ڤيديتش 
في اضافة الهدف الثاني ملان يونايتد 
بكرة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها 

دارون غيبسون )43(.
وفي الش���وط الثاني، ضرب مان 
يونايتد مجددا وسجل هدفه الثالث 
بعد لعبة جماعية رائعة بدأها بول 
سكولز بتمريرة كرة »ساقطة« الى 
البلغاري دمييتار برباتوف املتواجد 
على اجلهة اليسرى، ليعكسها االخير 
انتونيو ڤالنس���يا  الى االكوادوري 

املنطل���ق من اخللف فأطلقها االخير 
بيمناه صاروخية في سقف املرمى.

وبدوره واصل استون ڤيال عروضه 
اجلي���دة وحقق ف���وزه الثالث على 
التوالي والتاسع هذا املوسم وجاء على 

حساب مضيفه سندرالند )66(.
وسجل اميل هيسكي الهدف االول 
في الدقيقة 24 بعد متريرة متقنة من 
جيمس ميلنر الذي اضاف الثاني في 
الدقيق���ة 61 بعد مجهود فردي مميز 
انهاه بكرة صاروخية اطلقها من خارج 

املنطقة.
وصعد اس���تون ڤيال بفضل هذا 
الف���وز ال���ى املركز الثال���ث مؤقتا 
بفارق نقطة عن ارسنال، كما واصل 
برمنغهام تألقه وحقق فوزه اخلامس 
على التوالي وكان على حساب ضيفه 
بالكبيرن روفرز بهدفني س���جلهما 
كاميرون جيروم )12 و48(، مقابل 
هدف للنيوزيلندي ريان نيلس���ن 

.)69(
الذي يشرف  وحافظ برمنغهام، 
علي���ه املدرب االس���كتلندي اليكس 
ماكلي���ش، على س���جله اخلالي من 
الهزائم منذ 17 اكتوبر املاضي عندما 
خسر حينها امام ارسنال 1 - 3 في 
املرحلة التاسعة، ليصبح في املركز 
السادس بفارق االهداف عن توتنهام 

اخلامس.
وانتهت مواجهة القاع بني بولتون 
وضيفه وست هام بفوز االول بثالثة 
اهداف للكوري اجلنوبي شانغ يونغ 
لي )64( والكرواتي ايڤان كالسنيتش 
)77( وغاري كايهيل )88(، مقابل هدف 
لاليطالي اليساندرو ديامانتي )69(. 
وهذا الفوز الرابع لبولتون هذا املوسم 
واالول له منذ 25 اكتوبر املاضي حني 
تغلب حينها على ايڤرتون 3 - 1 في 
املرحلة العاشرة، ليصعد الى املركز 
السابع عشر على حساب وست هام 
الذي اصبح في املركز التاسع عشر 

قبل االخير.

أستون ڤيال يفوز على سندرالند.. وبرمنغهام يقهر بالكبيرن.. وبولتون يتخطى وست هام

مدافع مان يونايتد ڤيديتش يحتفل بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى ولڤرهامبتون  )أ.ف.پ(

ماغاث: لن يستطيع أحد إيقاف بايرن ميونيخ

»فيفا« يمنح إسبانيا جائزة أفضل منتخب لعام 2009

هونيس: إذا لم يمدد ريبيري عقده فسيرحل في يونيو

مورينيو يعترف بسّب صحافي ويرفض االعتذار

أنشيلوتي: أفضل مواجهة إنتر على ميالن

إيقاف ليمان 3 مباريات

عل���ى الرغم من العروض املتميزة التي يقدمها 
شالكه األملاني واحتالله املركز الثاني في الدوري 
بفارق نقطة واحدة عن بايرن ليڤركوزن املتصدر، 
إال أن فيليكس ماغاث مدرب ش���الكه أشاد بفريق 
بايرن ميونيخ وأكد صعوبة ايقاف زحفه في الدوري 
بعد أن احتل املركز الثالث )30 نقطة( بفارق نقطة 
واحدة عن شالكه. وقال ماغاث لصحيفة »تاجس 
تسايتوجن« إن املباراتني األخيرتني أكدتا أن الفريق 

الباڤاري عاد من جديد وبجدارة للس���يطرة على 
مجري���ات األمور في الدوري بع���د أن فاز في آخر 
خمس مباريات رس���مية ف���ي البطوالت املختلفة. 
وأوضح ماجات أن املنافس���ة ستكون شرسة في 
القمة والقاع وأشار إلى قرب عودة النجوم الكبار 
خلوض املباريات مع فري���ق بايرن ميونيخ وفي 
مقدمتهم فرانك ريبيري بشكل يعطي دفعة قوية 

للفريق الباڤاري في الدور الثاني في الدوري.

حتسم اليوم ال� 4 البطاقات املتبقية في الدور االول من مسابقة الدوري 
االوروبي )يوروبا ليغ( لكرة القدم )كأس االحتاد االوروبي سابقا( باقامة 
اجلولة السادسة االخيرة للمجموعات 1 و2 و3 و7 و8 و9. ويحتاج ڤالنسيا 
االسباني إلى نقطة واحدة من مضيفه جنوى اإليطالي اليوم ليلحق بفريقي 
أتلتيك بلباو وڤياريال االسبانيني في الدور الثالث )دور ال� 32(. ويحتاج 
جنوى من أجل التأهل إلى الفوز في مباراته امام ڤالنسيا متصدر املجموعة 
الثانية، بينما يحتاج ڤالنس���يا لنقطة التعادل فقط لضمان التأهل بغض 
النظر عن نتيجة املباراة الثانية في املجموعة والتي يحل فيها سالڤيا براغ 
التشيكي ضيفا على ليل الفرنسي الذي يحتاج أيضا لنقطة التعادل من أجل 
التأهل. ويتصدر ڤالنس���يا املجموعة برصيد تسع نقاط مقابل سبع نقاط 
لكل من ليل وجنوى وثالث نقاط لس���الفيا براغ. وقال كارلوس مارشينا 
قائد فريق ڤالنسيا: اعتدنا بالفعل على هذا النوع من الصراع الذي ينتظرنا 
في جنوى، جنوى فريق جيد لكنن���ا نثق في قدرتنا على حتقيق نتيجة 
جيدة هناك«. وفي املجموعة األولى، يحت���اج أندرخلت البلجيكي لنقطة 
التعادل من مضيفه أياكس الهولندي الذي تأهل بالفعل قبل مباريات هذه 
اجلولة، بينما سيخرج أندرخلت من البطولة صفر اليدين إذا خسر في هذه 
املباراة وفاز دينامو زغرب على تيميش���وارا الروماني في املباراة الثانية 
باملجموعة اليوم. ويتصدر أياكس املجموعة برصيد 11 نقطة مقابل ثماني 

نقاط ألندرخلت وست نقاط لدينامو ونقطتني للفريق الروماني. ويحتاج 
تفنتي أنشكيده الهولندي للفوز على مضيفه ستيوا بوخارست الروماني 
لضمان التأه���ل من املجموعة الثامنة التي يتصدرها فنربخش���ة التركي 
برصيد 12 نقطة مقابل سبع نقاط ألنشكيده وخمس نقاط لفريق شيريف 
تيراسبول املولدوفي وثالث نقاط لفريق ستيوا بوخارست. ويستضيف 
فنربخشة فريق تيراسبول في املباراة الثانية باملجموعة، علما أن الفريق 

التركي ضمن التأهل للدور التالي قبل مباريات هذه اجلولة.
ويحتاج تيراسبول للفوز في هذه املباراة ليتأهل إذا سقط أنشكيده في 
املباراة الثانية، وفي املجموعة الثالثة يتصارع هامبورغ األملاني مع هابويل 
تل أبيب اإلس���رائيلي على الصدارة التي يحتلها حاليا هامبورغ برصيد 
عشر نقاط بفارق نقطة واحدة أمام هابويل تل أبيب. ويحل هامبورغ ضيفا 
على هابويل تل أبيب بينما يلتقي رابيد ڤيينا النمساوي )أربع نقاط( مع 

سلتيك االسكوتلندي )5 نقاط( في املباراة الثانية باملجموعة.
وفي املجموعة السابعة، يلتقي التسيو اإليطالي )ست نقاط( مع ليڤسكي 
صوفيا البلغاري )دون نقاط(، وڤياريال االسباني )15 نقطة( مع سالزبورغ 
)9 نقاط(. وفي املجموعة التاسعة، يلتقي إيڤرتون اإلجنليزي )تسع نقاط( 
مع باتي بوريسوف البلغاري )أربع نقاط( وبنفيكا البرتغالي )12 نقطة( 

مع آيك أثينا اليوناني )أربع نقاط(.

منح االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« جائزة 
أفضل منتخب لهذا العام الى اسبانيا بعد فوزها 
ف���ي 15 من أصل 16 مب���اراة خاضتها عام 2009، 
في وقت حقق���ت البرازيل واجلزائر أفضل تقدم 
مقارنة مع العام املاضي بحصول كل منهما على 
322 نقطة اضافية, وهو العام الثاني على التوالي 
الذي تنال فيه اس���بانيا بطلة اوروبا 2008 هذا 
االمتياز، علما ان خسارتها الوحيدة أتت في نصف 
نهائي مسابقة كأس القارات أمام الواليات املتحدة.
وحصلت اجلزائر التي تأهلت الى نهائيات كأس 

العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد
1982 و1986، على أفضل مركز لها منذ انطالق 
التصنيف عام 1993، اذ ارتقت الى املركز 26 متقدمة 
38 مركزا، أما البرازيل فقد حلت ثانية خلف اسبانيا. 

وأنهت اسبانيا العام احلالي في صدارة التصنيف 
العاملي الصادر عن االحتاد الدولي امس برصيد 
1627 نقطة بتقدمها مرتبة واحدة على حس���اب 
البرازيل )1568 نقطة(.في ح���ني أكملت هولندا 

املنصة بحلولها ثالثة )1288 نقطة(.
 عربيا، اس���تعادت مصر ص���دارة املنتخبات 
العربية على حس���اب اجلزائر التي أقصتها عن 
التأهل الى مونديال 2010، فصعدت خمسة مراكز 
وحلت 24 فيما جاءت اجلزائر في املركز 26 متقدمة 
مركزين.وبقيت تونس في املركز الثالث واخلمسني، 
وحلت البحرين في املركز 60، واملمكلة العربية 
الس���عودية 63، وتقدم االردن 17 مركزا وأصبح 
111، بينما تق���دم االزرق مركزا ليحتل التصنيف 

104 عامليا.

اكد رئيس بايرن ميونيخ األملاني اولي هونيس 
انه لن يعارض رحيل النجم الفرنسي فرانك ريبيري 
عن النادي الباڤاري ف����ي يونيو املقبل اذا لم ميدد 
العب مرسيليا السابق عقده خالل فصل الربيع، وقال 
لصحيفة »ابينزيتونغ«: »اذا لم ميدد ريبيري عقده 
في الربيع، فسيكون قرار االحتفاظ به ليس صائبا 
من وجهة نظ����ر اقتصادية«. وتابع »في 2011 يصل 

عقده الى نهايته وسنقدم له حينها هدية بقيمة 50 
او 60 مليون يورو«، اي ان ريبيري سيحصل على 

كامل هذا املبلغ كونه سيصبح العبا حرا.
وخالل جلسة حوار مع مشجعي النادي، اعتبر 
هونيس الذي خلف فرانتس بكنباور في رئاس����ة 
بايرن ميونيخ في أواخر الشهر املاضي، ان ريبيري 

يعد من بني ثالثة افضل العبني في العالم.

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني إلنتر 
ميالن بسبه ملراسل صحافي ولكنه نفى حدوث اشتباك 
جسدي أو اعتداء باأليدي بينهما. وقال مورينيو: »نعم 
جتاوزت في حقه، ولكنه اعتاد على التواجد بجوار 
حافل����ة الفريق وكثيرا ما نصحته بعدم التواجد في 

هذا املكان، حتى خرجت عن شعوري ولن اعتذر له«. 
ودخل املدير الفني البرتغالي املثير للجدل في العديد 
من اخلالفات مع وسائل اإلعالم خاصة بعدما قاطع 
القنوات اإليطالية في الفترة األخيرة قبل أن يس����ب 

مراسل صحيفة »كوريرو ديللو سبورت«.

أفصح االيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب تشلسي 
االجنليزي عن تفضيله مواجهة انتر ميالن في دور 
ال����� 16 من دوري أبطال أوروبا على االلتقاء بفريقه 
السابق ميالن، وذلك في ضوء التكهنات والتوقعات 

التي بدأت تنتشر بشأن قرعة دور ال� 16 والتي سيتم 
إجراؤها األسبوع املقبل.حيث حتدث لصحيفة ال غازيتا 
ديلو سبورت قائال »في حال توجب علي االختيار 

بني ميالن وانتر، سأفضل النيرادزوري.

سيفتقد شتوتغارت اجلريح خدمات حارسه 
املخضرم ينز ليمان بعدما أوقفته جلنة االنضباط 
التابعة لالحتاد األملاني لكرة القدم 3 مباريات. ولن 
يلع���ب ليمان )40 عاما( حتى نهاية يناير املقبل 
ألن الدوري األملاني يدخل في العطلة الش���توية 
التقليدية في نهاية االسبوع اجلاري التي تشهد 
املرحلة االخيرة من الذهاب، وهو س���يغيب عن 
املراحل 17 و18 و19 في الوقت الذي مير فيه فريقه 

بفترة حرجة حيث يحتل املركز اخلامس عش���ر 
برصيد 13 نقطة.

 وطرد ليمان الذي سيعلن اعتزاله اللعب في 
يونيو املقبل، في املرحلة السابقة بعد ارتكابه خطأ 
على العب ماينتس )1-1( البوركيني اريس���تيد 
بانسيه في الدقيقة 87 ليتسبب بركلة جزاء ويحرم 
فريقه من حتقيق فوزه االول منذ 26 س���بتمبر 

املاضي والثالث هذا املوسم.

أياكس يصارع أندرلخت.. ومواجهة قوية بين جنوى وڤالنسيا
4 بطاقات تحسم اليوم في »يوروبا ليغ«

كرويةمتفرقات

أعلن نادي ريال مدريد أن العبه رود ڤان نيستلروي 
خض����ع امس لعملية جراحية ناجحة إلزالة اللوزتني، 
ويغيب ڤان نيس����تلروي )33 عام����ا( عن املالعب منذ 
ثالثة أس����ابيع، بسبب مشكالت في اللوزتني، كما ذكر 
النادي االسباني ان مدافعه البرتغالي بيبي سيخضع 
لعملية جراحية في البرتغال اليوم بعد اصابته بقطع 

في الرباط الصليبي االمامي في الركبة اليمنى.
ذكرت صحيفة »بيلد« األملانية ان منتخب بالدها سيواجه 
نظيره البوسني في الثالث من يونيو املقبل في استعداداته 

االخيرة لنهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010.
واصل اوكسير اهداره للنقاط وفشل في حتقيق الفوز 
للمب����اراة الرابعة على التوالي بعد تعادله مع مضيفه 
ڤالنسيان 0-0 في املرحلة احلادية عشرة املؤجلة من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
أزاح رينجرز حامل اللقب غرميه سلتيك عن الصدارة 
بعد فوزه على مضيفه القوي دندي يونايتد 3-0 في مباراة 
مؤجلة من املرحلة العاشرة ضمن الدوري االسكوتلندي. 
في املقابل، فش��ل دندي يونايتد ف��ي الصعود الى املركز 

الثالث فبقي رابعا برصيد 27 نقطة.
اعتبر االحتاد الفرنسي لكرة القدم ان النقاش حول 
مصير م����درب املنتخب رميون دومينيك خالل مؤمتر 

االحتاد غدا »امر غير مناسب وغير مجد«.
أصدرت محكمة رياضية أحكاما بحق أشخاص، بينهم 
ويسلي شنايدر العب فريق إنتر ميالن اإليطالي وجابريلي 
أوريالي، املسؤول بالنادي، باإليقاف مباراة واحدة قبل آخر 
مرحل��ة يخوضها الفريق بالدوري اإليطالي في عام 2009 
ويغيب املهاجم الهولندي شنايدر عن مباراة الفريق املقررة 

أمام التسيو األحد املقبل.
اس����تدعي رئيس نادي كالياري اإليطالي ماسيمو 
سيلينو للمثول أمام محكمة نابولي كشاهد في قضية 
فس����اد تورط فيها عدة حكام ومسؤولني سابقني من 
أندية دوري الدرجة األولى اإليطالية، واالحتاد اإليطالي 

للعبة.

كابيللو في حيرة بشأن عودة أوين إلنجلترا
تس���اءل مدرب اجنلترا االيطال���ي فابيو كابيللو عن 
االسباب التي تقف حائال دون مشاركة مايكل اوين بشكل 
اساس���ي مع فريقه مان يونايتد بط���ل الدوري احمللي، 
مشيرا الى انه يجب على العب نيوكاسل السابق ان يلعب 
لفترات اطول وبشكل ثابت من اجل ان يفكر في ضمه الى 
التشكيلة التي ستخوض نهائيات مونديال جنوب افريقيا 
2010. »شاهدت املباراة االخيرة له على التلفزيون، سجل 
ثالث���ة اهداف في دوري ابطال اوروبا، لكنه لم يش���ارك 
ف���ي املباراة التالية«، هذا ما قاله كابيللو عن اوين الذي 
سجل ثالثية في مرمى ڤولفسبورغ االملاني )3-1( لكن 
ذلك لم يشفع له لفرض نفس���ه اساسيا ضمن تشكيلة 
مدرب مان يونايتد االسكوتلندي اليكس فيرغسون امام 
استون ڤيال )0-1(، واضاف كابيللو »لهذا السبب، اسأل 
نفسي ملاذا؟ ملاذا واين روني يلعب دائما مع مان يونايتد 
واوين ال يفعل ذل���ك؟ انه احد اهم الالعبني االجنليز؟«.  
ويبدو ان كابيللو يوجه رس���الة الى فيرغسون من اجل 
ان يعتمد االخير بش���كل اكبر على اوين من اجل تعزيز 
حظوظ العب ليڤربول وريال مدريد االسباني سابقا في 

السفر الى جنوب افريقيا.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +94إياكس � اندرخلت

اجلزيرة الرياضية +91زغرب � تيميشوارا

اجلزيرة الرياضية +93جنوى � ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية +92ليل � سالڤيا براغ

9هابويل � هامبورغ

اجلزيرة الرياضية +95رابيد ڤيينا � سلتيك

اجلزيرة الرياضية +11:051التسيو � ليڤسكي

اجلزيرة الرياضية +11:054ڤياريال � ريد بول

اجلزيرة الرياضية +11:055فنربخشة � تيراسيول

اجلزيرة الرياضية +11:052ستيوا � انشكيدة

اجلزيرة الرياضية +11:056بنفيكا � إيك أثينا

اجلزيرة الرياضية +11:053إيڤرتون � بوريسوڤ


