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35 قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية 
ان نادي تشلسي يريد اقناع بايرن ميونيخ 
ببيع جنمه الفرنسي فرانك ريبيري هذا 
الشتاء مقابل 50 مليون يورو وذلك بعد 
التأكد من ان الالعب ال يريد جتديد عقده. 
ويعرف تشلس���ي ان هذه هي الفرصة 

األخيرة للحصول على ريبيري.

تشلسي لدفع 50 مليون يورو لريبيري
وافق فرانشيسكو توتي على متديد 
عقده مع روما االيطالي لينتهي في 2014 
في صفقة ستبقيه في النادي حتى بعد 
اعتزال الكرة، ووفقا لالتفاق اجلديد الذي 
اعلنه روما في بيان فإن املهاجم االيطالي 
الذي يبلغ من العمر 33 عاما سيكون احد 

افراد اجلهاز الفني مبجرد اعتزاله.

توتي مع روما إلى ما بعد االعتزال
أعلن رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم 
ثيو تسفانتسيغر ان مدرب منتخب بالده 
يواكي���م لوف مدد عقده مع االحتاد ملدة 

عامني حتى عام 2012.
وقال »لقد توصلنا الى اتفاق لتمديد 
تعاوننا املت���وج بالنجاحات بعد كأس 

العالم« 

لوف مدد عقده حتى عام 2012

العب سبارتا براغ بوني ويلفريد »يسكن« الكرة حتت أنظار العب كوبنهاغن أوسكارويندت  )أ.پ(

رونالدو في أوزبكستان 22 الجاري 

با وأوباسي وكومبر يمددون مع هوفنهايم

ڤالنسيا يفاوض كوستا 

بيللغريني يبحث عن مدافع

كاكا: ال أعرف متى سأعود

عرض كوري شمالي لتروسييه

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو العب املنتخب البرتغالي 
وريال مدريد اإلس���باني أنه س���يزور أوزبكستان في 22 اجلاري 
ليدّرس بعض فنون كرة القدم ملجموعة من الناشئني. وقد امتألت 
اإلعالنات التي تشير إلى زيارة رونالدو في جميع أرجاء العاصمة 
األوزبكية طشقند. وسيقوم رونالدو بزيارة االحتاد األوزبكي لكرة 
القدم كما ستشمل زيارته البرازيلي لويس فيليبي سكوالري املدير 
الفني الس���ابق للمنتخب البرتغالي والذي يعمل حاليا مع نادي 

بونيودكور احلاصل علي لقب الدوري األوزبكي.

اعلن نادي هوفنهامي االملاني لكرة القدم انه مدد حتى 2013 عقدي 
املدافع مارفن كومبر واملهاجم الفرنسي السنغالي دميبا با اللذين اعلن 
انهما يخضعان للعالج بسبب اصابتهما بڤيروس انفلونزا اخلنازير. 
واضاف النادي، في بيان على موقعه على ش����بكة االنترنت، انه مدد 

ايضا عقد املهاجم النيجيري تشينيدو اوباسي حتى 2014.

أعلنت صحيفة ريكورد البرتغالية أن نادي ڤالنسيا اإلسباني 
دخل في مفاوضات مع املدافع البرتغالي ريكاردو كوس���تا العب 
ڤولفسبورغ األملاني لكي ينضم له في فترة االنتقاالت الشتوية او 
بنهاية املوسم احلالي. وأشارت الصحيفة الى أن مانويل لورينتي 
رئيس نادي ڤالنسيا قد اجتمع مع جورجي مينديس وكيل أعمال 

الالعب لالتفاق على التفاصيل.

قالت صحيفة »آس« اإلسبانية ان مانويل بيللغريني مدرب ريال 
مدريد االسباني يدرس إمكانية جتنب عمل اي تعاقدات في الشتاء 
خل���ط الدفاع وبالتحديد في مركز قل���ب الدفاع لتعويض الالعب 
املصاب بيبي. ووقعت خيارات بيللغريني على ماركوس الونسو 
وڤياليوس وماتيوس وغاري لتتم مراقبتهم وبحث قدرتهم على 
تقدمي أداء جيد مع فريق مبس���توى طموحات ريال مدريد، كما ان 

بيللغريني وضع عينه على العب خط الوسط موسكويرا.

خالل احتفال بتقدمي كرة أديداس اجلديدة »جابوالني« التي سيتم 
اللعب بها في كأس العال����م بجنوب أفريقيا أجاب ريكاردو كاكا على 
أسئلة الصحافيني بشأن إصابته. ونقلت صحيفة املاركا »اإلسبانية« 
ع����ن كاكا قوله »أنا في مرحلة متقدمة من التعافي، وفي حالة أفضل، 
ال أعلم متى سأعود، من املبكر احلديث عن هذا األمر، لكن عندما أعود 

من البرازيل بعد أعياد امليالد، أمتنى أن أكون أفضل وأفضل«.

تلقى املدرب الفرنسي فيليب تروسييه عرضا لتدريب منتخب 
كوريا الشمالية الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم املقبلة لكرة 
القدم املقررة في جنوب افريقيا عام 2010. واعتبر تروسييه الذي 
قاد اليابان الى نهائيات كأس العالم 2002 على أرضها انه سينظر 
بإيجابية حيال العرض املقدم، لكن »ال ش���يء رسميا حتى اآلن« 

بحسب ما نقلت عنه صحيفة »نيكان« اليابانية الرياضية.

عالمية متفرقات

 وقع السائق الياباني كاموي كوباياتشي امس عقدا 
مع فريق ساوبر ليقود له خالل موسم 2010 من بطولة 

العالم لسباقات فورموال واحد.
 ش��كا السائق البرازيلي فيليبي ماسا من آالم في العنق 
بع��د أن أكمل يومني من التجارب على منت س��يارة فيراري 

لعام 2007.
 ذكرت صحيفة »بيلد« االملانية ان مصير عودة بطل 
العالم الس���ابق مواطنها ميكايل ش���وماخر الى حلبات 
بطولة العالم لسباقات فورموال واحد ستقرر بعد خوضه 

التجارب على حلبة مرسى ياس في ابوظبي.
 اعل��ن االحت��اد االميركي لكرة الق��دم ان منتخب بالده 
س��يالقي نظيره الهولندي في 3 م��ارس املقبل على ملعب 
»ارينا« في امس��تردام في مب��اراة دولية ودية اس��تعدادا 
لنهائي��ات كأس العالم املقررة في جن��وب افريقيا الصيف 

املقبل.

إنجلترا تختار مالعب ومدن 
مونديال 2018

اختارت جلنة ملف ترشيح اجنلترا الستضافة نهائيات كأس 
العال���م لكرة القدم عام 2018 ،15 ملعبا في 12 مدينة مضيفة بينها 

3 مالعب في لندن وملعبني في مانشستر.
واملدن املضيفة هي لندن )ملعب وميبلي وستاد االمارات وامللعب 
االوملبي او امللعب اجلديد لتوتنهام( ومانشستر )اولدترافورد وسيتي 
ستاديوم( وسندرالند )س���تاديوم اوف اليت( وليڤربول )انفيلد 
او امللع���ب اجلديد لليڤربول( وبرمنغهام )فيال بارك( ونوتنغهام 
)نوتنغهام فوريس���ت س���تاديوم( وليدز )ايالند رود( وشيفيلد 
)هيلزبره( ونيوكاسل )سانت جيمس بارك( وبريستول )ملعب 
جديد( وبالميوث وميلتون كينز )س���تاديوم ام كي(. واستبعدت 
اللجنة 3 مدن هي دربي وهال وليستر.واوضحت اللجنة ان الشك 
حام فترة طويلة بخصوص مدين���ة ليڤربول كون ناديي املدينة 
ليڤربول وايفرتون أجال مش���روع بناء ملعب جديد الى أجل غير 
مس���مى، مضيفة »بيد ان ليڤربول مدينة كروية عريقة ويجب ان 

تكون ضمن الالئحة«.

»NBA« براينت »يذبح« ميلووكي في الـ

أولمبياكوس للتعاقد مع بن عرفة 

بيبي قد يتعافى للمشاركة في المونديال

أك����د كوبي براينت مرة جديدة انه أح����د أعظم الالعبني في تاريخ 
دوري ك����رة الس����لة األميركي للمحترف����ني )NBA( عندما حمل لوس 
اجنيلي����س ليكرز على كتفيه وقاده الى فوز صعب بعد متديد الوقت 
على مضيفه ميلووكي باكس 107 - 106. وش����هدت اللحظات األخيرة 
من الوقت األصلي على ملعب »برادلي سنتر« أمام 16.309 متفرجني، 
تنافسا كبيرا لينتهي بتسديدة من مسافة متوسطة لبراينت لم تدخل 
السلة امنا أرسلت الفريقني الى وقت اضافي. في التوقيت نفسه ومن 
املس����افة ذاتها، اي قبل أعش����ار قليلة من الثاني����ة على نهاية الوقت 
االضافي، س����دد براينت كرة رائعة في ظل مضايقة شديدة من العب 
ميلووكي تشارلي بل، لتسقط الكرة في الشبكة وتعلن الفوز الثالث 

عشر لليكرز في آخر 14 مباراة. 

يرغب نادي اوملبياكوس بطل الدوري اليوناني لكرة القدم في 
التعاقد مع العب وسط مرسيليا الفرنسي حامت بن عرفة بحسب 
ما ذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية املتخصصة امس. وأضافت 
الصحيفة ان بن عرفة )22 عاما( يتجه الى التوقيع مع بطل اليونان 
في األعوام اخلمسة املاضية خالل فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة، 
وذلك بعد تأهل األخير الى الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال 

اوروربا لكرة القدم.
وفي حال انتقاله، لن يتمكن اوملبياكوس من إش���راك الالعب 

التونسي األصل في املسابقة.

خض���ع قلب دفاع املنتخب البرتغالي لكرة القدم وريال مدريد 
االسباني بيبي لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى وقد يتعافى 
في الوقت املناسب من اجل املشاركة مع منتخب بالده في نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا 2010، حسب ما كشف اجلراح الذي اجرى 
له العملية امس. وقال الطبيب خوس���يه كارلوس نورونيا الذي 
اجرى العملية لبيبي في بورتو ان »كل شيء جرى دون مفاجآت 

واآلن يجب االنتظار«.
وكش���ف نورونيا ان هناك امال بان يتعافى بيبي قبل نهائيات 
مونديال الصيف املقبل، مضيفا »اعتقد ان هذا االمر ممكن«، مستبعدا 
متاما امكانية عودة املدافع البرتغالي الى املالعب قبل ختام الدوري 

االسباني في مايو املقبل.

اس����تعاد تشلسي نغمة الفوز 
والصدارة بعد تغلبه على ضيفه 
بورتسموث صاحب املركز األخير 
2-1 في ختام املرحلة الس����ابعة 
عش����رة من ال����دوري االجنليزي 

لكرة القدم.
ورفع الفريق اللندني رصيده 
الى 40 نقطة وتقدم بفارق 3 نقاط 
على م����ان يونايتد عل����ى ملعب 
ستامفورد بريدج، استغل الدولي 
الفرنسي نيكوال انيلكا دربكة داخل 
الك����رة وتابعها  املنطقة وخطف 
بيمناه في اس����فل الزاوية اليمنى 
مفتتحا التسجيل للمتصدر )23(. 
وفي الشوط الثاني، لم يطل انتظار 
التعادل عبر  بورتسموث الدراك 
الفرنسي فريديريك بيكيون الذي 
تابع بيمناه كرة قريبة من نقطة 
اجلزاء اس����كنها ش����باك احلارس 
التش����يكي بيتر تش����يك  الدولي 

.)51(
وتنفس تشلسي الصعداء بفضل 
ركلة جزاء احتس����بت بعد خطأ 
ارتكبه مارك ويلسون ضد الشاب 
الصربي برانيسالف ايفانوفيتش 
نفذها بنج����اح »املعل����م« فرانك 
المبارد )79(. وأصيب ارس����نال 
بخيبة امل ام����ام مضيفه بيرنلي 
رغم عدم تأخره اكثر من 7 دقائق 
لهز شباك صاحب االرض بواسطة 
صانع ألعابه االسباني فرانسيسك 
فابريغاس ولم يستسلم بيرنلي 
وأدرك التعادل من ركلة جزاء جنح 
غراهام الكسندر في ترجمتها الى 

هدف )28(.
وعلى ملعب انفيلد رود، تغلب 
ليڤربول صاحب النتائج املتذبذبة، 
على ضيفه ويغان 2-1. وعوض 
توتنهام خس����ارته غير املتوقعة 
على ارضه في املرحلة الس����ابقة 

ومتنى االجنليزي ديڤيد بيكام ان 
يتواجه ميالن مع مان يونايتد في 
الدور الثاني، وقال انه يرغب في 
مواجهة فريقه السابق على ملعب 
»أولد ترافورد« ألول مرة منذ تركه 
»الشياطني احلمر« عام 2003 باجتاه 

ريال مدريد االسباني.
اليوم أيضا  هذا وستس����حب 
قرعة الدورين 32 و16 من مسابقة 
دوري أوروبا »يوروباليغ«.وتأهل 
20 فريقا حتى االن الى الدور الثاني 
هي: ايندهوفن واياكس امستردام 
واتلتيك بلب����او وڤياريال وروما 
وسبورتينغ لش����بونة وبنفيكا 
وايفرت����ون وفوالم وفنربغش����ه 
وغلطة سراي وهامبورغ وفيردر 
برمي����ن وهرتا برل����ني وهابويل 
وسالزبورغ وشاختار دانييتسك 
وباناثينايك����وس وكوبنهاغ����ن 

الدمناركي وكلوب بروج.

واالمر عين����ه ينطبق على الفرق 
الت����ي احتلت املركز الثاني والتي 
ستلعب مباراة الذهاب على ارضها 

في ثمن النهائي.
ويتوقع ان يشهد الدور الثاني 
مواجهات نارية س����تقضي على 
طموح بع����ض الفرق الكبيرة في 
احراز اللقب املرموق الذي توج به 
برشلونة في مايو املاضي بفوزه 
على مان يونايتد 2 � 0 في مدينة 
روما االيطالية بهدفني للكاميروني 
صامويل ايتو واالرجنتيني ليونيل 

ميسي.
وستتجه االنظار الى مواجهة 
انتر مي����الن مع اح����د متصدري 
املجموعات، واألمر عينه ينطبق 
على بايرن ميونيخ وميالن وليون 
الهروب من  ف����ي  ومعظمها يأمل 
مواجهة برش����لونة وريال مدريد 
ومان يونايتد وتشلسي وأرسنال.

املجموع����ات الثماني للدور االول 
وهي: بوردو الفرنسي ومان يونايتد 
وتشلسي وأرس����نال االجنليزية 
وريال مدريد وبرش����لونة »حامل 
اللق����ب« واش����بيلية االس����بانية 
وفيورنتينا االيطالي.اما القس����م 
الثاني فيض����م االندية التي انهت 
الثاني  املرك����ز  ال����دور االول في 
وهي: بايرن ميونيخ وشتوتغارت 
االملانيان وسسكا موسكو الروسي 
وميالن وانت����ر ميالن االيطاليان 
وبورتو البرتغالي وليون الفرنسي 

وأوملبياكوس اليوناني.
وس����يتم مراعاة عدم حصول 
مواجهة مباش����رة بني فريقني من 
بلد واحد، وال ميكن ان يقف بطل 
اي مجموعة في مواجهة وصيفه 
الذي لعب معه في الدور االول، كما 
ال ميكن ان تلتقي الفرق املتصدرة 
للمجموعات مع بعضها البعض، 

اوس����تريا ڤيينا النمسوي 5 � 1، 
وس����جل ميكايل روبن )23 و57( 
واالنغول����ي غالينو دا كوس����تا 
ماتي����وس )33( واملونتينيغري 
 )61( توماس����يفيتش  زارك����و 
والبرازيلي فيليبي اليستي لوبيز 
)66( اهداف ناس����يونال ماديرا، 
والبرازيلي ثياغو ماير شوماخر 

)21( هدف اوستريا ڤيينا.

سحب القرعة

تسحب اليوم في مقر االحتاد 
االوروبي لكرة لقدم في مدينة نيون 
السويس����رية قرعة الدور الثاني 
»ثمن النهائي« من مسابقة دوري 
ابطال اوروبا لك����رة القدم، حيث 
يتوقع ان تفرز مواجهات نارية بني 

أهم األندية في القارة العجوز.
وستقسم الفرق على مستويني، 
االول يضم اصحاب الصدارة من 

وخس����ر كلوج الروماني امام 
ايندهوفن بهدفني نظيفني سجلهما 
الصربي دانكو الزوفيتش )19 من 
الدين  ركلة جزاء( واملغربي نور 

املرابط )68(.
وفاز بارتيزان بلغراد النمسوي 
على شاختار دانييتسك االوكراني 
حامل اللقب بهدف وحيد س����جله 
السنغالي المني ديارا في الدقيقة 

السادسة.
وفي مباراتني هامش����يتني في 
املجموعة الثانية عش����رة، سحق 
في����ردر برمين االملان����ي صاحب 
البطاقة االولى مضيفه اتلتيك بلباو 
صاحب البطاق����ة الثانية بثالثية 
نظيفة تن����اوب على تس����جيلها 
البيروفي كالوديو بيتزارو )13( 
والبرازيلي نالدو )20( والسويدي 
ماركوس روزنبرغ )36(، وسحق 
ناسيونال ماديرا البرتغالي ضيفه 

حلقت اندية هرتا برلني االملاني 
وفوالم االجنليزي وباناثينايكوس 
الدمناركي  اليوناني وكوبنهاغن 
البلجيكي بركب  ب����روج  وكلوب 
املتأهل����ني الى ال����دور الثاني من 
مسابقة الدوري االوروبي »يوروبا 
ليغ« لكرة القدم.في اجلولة السادسة 
االخيرة، فاز هرتا برلني على ضيفه 
سبورتينغ لشبونة 1 � 0، وفوالم 
على مضيفه بال السويسري 3 � 2، 
وباناثينايكوس على ضيفه دينامو 
بوخارست 3 � 0، وكوبنهاغن على 
التشيكي  مضيفه س����بارتا براغ 
بالنتيجة ذاتها، وكلوب بروج على 

ضيفه تولوز الفرنسي 1 � 0.
وارتفع ع����دد االندية املتأهلة 
الى ال����دور الثاني ال����ى 18 فريقا 
هي فضال عن هرتا برلني وفوالم 
وباناثينايكوس وكوبنهاغن وكلوب 
بروج، ايندهوفن واياكس امستردام 
الهولنديان واتلتيك بلباو وڤياريال 
االس����بانيان وروم����ا االيطال����ي 
وس����بورتينغ لش����بونة بنفيكا 
البرتغاليان وايفرتون االجنليزي 
وفنربغشه وغلطة سراي التركيان 
وهامبورغ وفيردر برمين االملانيان 
النمسوي  وهابويل وسالزبورغ 
وشاختار دانييتس����ك االوكراني 

حامل اللقب.
املباراة االولى يدين هرتا  في 
برل����ني الذي يعان����ي االمرين في 
الدوري احمللي حيث يحتل املركز 
االخير، بفوزه الى مهاجمه الصربي 

غويكو كاتشار في الدقيقة 70.
فيم����ا خ����رج هيرينفني خالي 
الوف����اض على الرغ����م من فوزه 
الكبي����ر على ضيفه فنتس����بيلز 
الالتفي بخماسية نظيفة تناوب 
على تس����جيلها الفنلن����دي ميكا 
فايرينن )55( والسويدي فيكتور 
ايلم )58( وجيرالد س����يبون )77 

و79( وداريل جامنات )88(.
وف����ي مباراة هامش����ية ضمن 
املجموع����ة ذاته����ا، س����حق روما 
البلغاري  مضيفه سسكا صوفيا 
اليسيو  بثالثية نظيفة س����جلها 
سيرتش����ي )45 و52( وفيليب����و 

سكارينا )89(.
وفي املجموعة السادسة، جدد 
باناثينايكوس فوزه على ضيفه 
دينامو بوخارس����ت 3 � 0 وضمن 
الثاني.وس����جل  الدور  الى  تأهله 
الصربي انطونيو روكافينا )55( 
والفرنس����ي جبريل سيسيه )80 

و85( االهداف.
وف����ي مب����اراة هامش����ية في 
املجموعة ذاتها، فاز شتورم غراتس 
النمسوي على غلطة سراي التركي 
بهدف وحيد سجله دانييل بيخلر 

في الدقيقة 20.

ام����ام ولفرهامبت����ون 0-1 بفوز 
عري����ض وصريح عل����ى ضيفه 
مانشستر سيتي بثالثية نظيفة. 
وف����ي أملانيا، يدخل ش����الكه الى 
املرحلة السابعة عشرة من الدوري 
األملاني ويضع امامه هدف سحب 
»بس����اط« لقب بطل الش����تاء من 
بايرن ليڤركوزن املتصدر، عندما 
يستضيف ماينتس الثامن اليوم 
في الساعة 10:30 بتوقيت الكويت 
على محطة »دب����ي الرياضية 1«. 

وفي فرنسا حسم بوردو املتصدر 
وحامل اللقب املواجهة مع مضيفه 
ومطارده مونبلييه 1-0 في ختام 
املرحلة احلادية عشرة املؤجلة من 
الدوري الفرنسي، وفاز مرسيليا 
على لوري����ان 2-1، وحقق ليون 
فوزا صعبا على ضيفه بولونيي 
الوافد اجلديد 2-0، وتعادل باريس 
سان جرمان مع ضيفه لنس 1-1، 
وفاز موناكو على ضيفه رين 0-1، 
وتغلب لومان على غرونوبل 0-1، 

فيما تغلب نانسي على ضيفه نيس 
.0-2

كأس إيطاليا

تأهل انتر ميالن االيطالي، الى 
النهائي من مس����ابقة  الدور ربع 
كأس ايطاليا اثر فوزه على ضيفه 
ليڤورنو 1-0 في ميالنو. وسجل 
الهولندي ويسلي شنايدر الهدف 
ف����ي الدقيق����ة 61 م����ن ركلة حرة 

مباشرة.

العب بيرنلي كيڤن مكدونالد يبعد الكرة من أمام العب أرسنال توماس ڤيرمايلني  )أ.پ(

شالكه يواجه ماينتس.. وبوردو يحسم مواجهة مونبلييه

تشلسي يتشّبث بالصدارة وتعادل مخيب ألرسنال

سحب قرعتي أبطال أوروبا ودوري االتحاد اليوم

هرتا برلين وفوالم وكوبنهاغن إلى الدور الثاني في »يوروبا ليغ«

ميالن لن يخسر كاالدزه
نفى وكيل أعمال الالع���ب جورجي كاالدزه 
املدافع اجلورجي ملي���الن اإليطالي اي امكانية 
خلروج الالعب في املستقبل القريب من ناديه 
احلالي. وقال الوكيل: »ميالن ال يستطيع خسارة 
اي العب مهم مث���ل كاالدزه، فمع اصابة ثياغو 

سيلڤا سيكون وجود كاالدزه مهما للغاية«.


