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47 اعلن االحتاد االجنليزي لكرة القدم امس 
ان منتخبه سيلتقي مع نظيره املصري في 
مب����اراة دولية ودية في 3 مارس املقبل على 
ملعب وميبل����ي بلندن. وقال مدرب اجنلترا 
فابيو كابيللو: اعتقد اننا سنلعب مع مصر في 
3 مارس املقبل على ملعب وميبلي، ثم علينا 

ان نحدد موعدا جديدا للقاء املكسيك.

دافع رئيس اتلتيكو مدريد االس���باني 
انريكي س���يريزو عن العبه األرجنتيني 
ماكس���ي رودريغيز الذي رشحته تقارير 
صحافية ملغادرة ال� »فيسنتي كالديرون« 
في يناير املقبل للعب في صفوف يوڤنتوس 
االيطالي. وصرح سيريزو قائال: »ماكسي 

لن يغادر في يناير، هذا مؤكد«.

نقلت صحيفة »الديلي ميرور« عن الشريك 
االميركي في ملكية نادي ليڤربول توم هيكس 
قوله ان كلينس����مان لن يدرب ليڤربول في 
املس����تقبل القريب. وكان كلينسمان قد شن 
هجوما عنيفا على املدرب رافائيل بينتيز مدرب 
ليڤربول، واكد ان بقاء املدرب االس����باني مع 
الفريق االحمر سيتسبب في كارثة حقيقية.

كلينسمان لن يدرب ليڤربولسيريزو يدافع عن رودريغيزإنجلترا مع مصر ودّياً في »ويمبلي«

وجه خافيير ساڤيوال مغطى بأيادي العبي بنفيكا فرحني بهدفه والفوز على بورتو في »دربي« البرتغال               )رويترز(

العب منيسوتا آل جيفرسون يفشل في قطع كرة توني آلن              )أ.پ(

تشلسي يدافع عن تيري ضد  اتهامات اإلعالم البريطاني 

تأجيل مباراة ويغان وبولتون بسبب رداءة الطقس

نورمبرغ يقيل مدربه وهيكينغ مرشح لخالفته

أصدر نادي تشلسي اإلجنليزي لكرة القدم بيانا 
امس دافع فيه عن قائد فريقه األول جون تيري بعد 
االدعاءات التي نشرت عنه بأنه تلقى أمواال سرية مقابل 

الترتيب جلوالت داخل امللعب التدريبي للفريق.
وزعمت صحيفة »نيوز أوف ذا ورلد« البريطانية 
أن تيري تسلم عشرة آالف جنيه إسترليني )16 ألف 
دوالر( خص����ص مبلغ ثمانية منها لألعمال اخليرية 
وألفي إسترليني لشخص وسيط، ونشرت الصحيفة 
نسخا من ش����رائط يبدو فيها تيري معترفا بقيامه 
بهذا األمر دون علم مدرب تشلس����ي اإليطالي كارلو 

أنشيلوتي.
وجاء في بيان تشلسي: »إن نادي تشلسي يستقبل 
أعدادا كبيرة من الزائرين في ملعبه التدريبي طوال 
العام أغلبهم من رعاة النادي الرئيس����يني وشركائنا 

في األعمال اخليرية واملشجعني«.
وأكد البيان أن العبي الفريق يلعبون دورا كبيرا 
في تنفيذ هذه الزيارات وأن جون تيري بطبيعة احلال 
يلعب دورا رئيسيا بش����كل خاص حيث استضاف 
عددا كبيرا من األطفال وأسرهم هذا املوسم من خالل 
شركائنا في األعمال اخليرية مؤسستي »هيلب لندن 

تشايلد« و»رايت تو بالي«.
وأضاف البيان: »كما نظم جون عددا من الزيارات 
ألسر تضم أطفاال مرضى نتيجة ملراسالت شخصية. 
وبعكس التقارير الصحافية وش����ريط الڤيديو الذي 
ظهر، فإن تشلسي واثق متاما من أن تيري لم يسبق 
له عل����ى اإلطالق أن طلب م����اال أو حتى قبله مقابل 
قيامه باملساهمة في تنظيم زيارات مللعب تدريبات 

الفريق«.

ن����ادي ويغ����ان تأجيل  أعلن 
مباراته مع بولتون مس����اء امس 
في ختام املرحلة الثامنة عشرة من 
الدوري االجنليزي بسبب رداءة 

الطقس.

واوضح ويغان في بيان ان رداءة 
الطقس والثلوج جتعالن الولوج 
الى امللعب امرا خطيرا، مضيفا ان 
ارضية ملعب »دي دبليو« صاحلة 
للعب لكن »يج����ب علينا ضمان 

الوصول الى امللعب على بعد اكثر 
من كيلومتر من الطرق اخلاصة 
واكثر من 4 هكتارات في مواقف 
السيارات حيث اجلزء االكبر منها 

مغطى باجلليد«.

أعلن نادي نورمبرغ االملاني، بطل مسابقة كأس 
املاني���ا لكرة القدم عام 2007، امس انه اقال مدرب 
الفريق ميكايل اونينغ الذي يش���غل هذا املنصب 

منذ عام 2008.

ولم يعلن نورمبرغ اسم املدير الفني اجلديد، 
لكن حظوظ املدرب الس���ابق لنادي هانوڤر ديتر 
هيكينغ الذي اقيل من منصبه في اغسطس املاضي، 

تبدو كبيرة خلالفة اونينغ.

ليكرز يواصل انتصاراته
وداالس يهزم كليفالند

واصل لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب مسلسل انتصاراته وتغلب على ديترويت 
بيستونز 93-81 ضمن الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة، وهو الفوز الرابع 
على التوال���ي لليكرز فرفع رصيده الى 22 فوزا في 26 مب���اراة في صدارة مجموعة 
الهادئ واملنطقة الغربية، كما انه عزز وضعه كصاحب افضل سجل هذا املوسم حتى 
اآلن. ولقي ديترويت من جانبه خس���ارته السادسة عش���رة في 27 مباراة في املركز 

الرابع للمجموعة الوسطى.
وكان كوبي براينت النجم االبرز في صفوف ليكرز واملباراة مسجال 28 نقطة، في 
حني كان رودني س���تاكي ويوناس جيريبكو االفضل ل���دى ديترويت برصيد 16 و15 

نقطة على التوالي.
وعلق براينت على انتصارات فريقه قائال »انها مؤشر جيد، واعتقد انه ميكننا ان 

نكون افضل أيضا وسنكون كذلك الننا نساعد بعضنا جيدا«.
وحقق بوس���طن سلتيكس فوزا مريحا على مينيسوتا متبروولفز 122-104 رافعا 
رصيده الى 21 فوزا و26 مباراة في صدارة مجموعة االطلسي ملحقا مبنافسه خسارته 

الثالثة والعشرين في ذيل ترتيب املجموعة الشمال الغربي.
وبرز من بوس���طن بول بيرس مسجال 29 نقطة مع سبع متابعات، واضاف زميله 
طوني الن 20 نقطة اخرى، ولدى مينيسوتا سجل جوني فلني 21 نقطة وآل جيفرسون 

20 نقطة مع 11 متابعة.
وف���ي موقعة كليفالند كافاليي���رز وداالس مافريكس كانت الغلبة لالخير بنتيجة 
102-95، فعزز موقعه في صدارة املجموعة الوسطى برصيد 20 فوزا مقابل 8 هزائم، 
واحلق مبنافس���ه الذي يتصدر مجموعة اجلنوب الغربي اخلسارة الثامنة فيما بقي 

رصيده عند 20 فوزا.
وكان تيم توماس وجايسون تيري االفضل لدى داالس فسجل االول 22 نقطة مع 
سبع متابعات والثاني 19 نقطة، وفي صفوف اخلاسر سجل ليبرون جيمس 25 نقطة 

وديلونتي وست 18 اخرى.
وتابع ممفيس غريزليز متذيل مجموعة اجلنوب الغربي عروضه القوية ضد الفرق 

الكبيرة فتغلب على دنفر ناغتس متصدر مجموعة الشمال الغربي 96-102.
ولم ينفع تألق جنم دنفر كارميلو انطوني الذي سجل 41 نقطة مع 5 متابعات و5 
متريرات حاسمة، لكن زاك راندولف كان ندا عنيدا له بتسجيله 32 نقطة مع 24 متابعة 
)رقم قياسي شخصي(، واضاف زميله رودي غاي 19 نقطة.وفي مباريات اخرى، فاز 
تورونتو رابتورز على ني���و اورليانز 98-92، وبورتالند ترايل باليزرز على ميامي 

هيت 102-95، ونيويورك نيكس على تشارلوت بوبكاتس  94-98.

إنتر ميالن يبتعد بالصدارة ويوڤنتوس يواصل إخفاقاته.. وساڤيوال بطل »دربي« البرتغال
وحسم هامبورغ نتيجة املباراة 
في ش���وطها االول بتس���جيله 
الهدفني عبر املدافعني الهولندي 
بوريس ماثيسن )9( ومارسيل 
يانس���ن )36(، قبل ان يسجل 
املدافع البرازيل���ي نالدو هدف 
الش���رف للضيوف في الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ولع���ب هامبورغ بعش���رة 
العبني منذ الدقيقة 31 اثر طرد 

مدافعه جيروم بواتنغ.
ورفع هامبورغ رصيده الى 
31 نقطة مقابل 28 لفيردر برمين 
الذي تراجع الى املركز السادس. 
وفي مب���اراة ثانية، اكرم كولن 
وفادة ضيفه نورمبرغ وسحقه 
بثالثي���ة نظيفة تن���اوب على 
تسجيلها البرازيلي بيدرو تونون 
جيروميل بضربة رأسية مسجال 
الهدف االول لفريقه بعد اكثر من 
400 دقيقة )37(، والسلوفاكي 
ميليف���وي نوفاكوفيتش )70 
و77(. وارتقى كولن الى املركز 
الثاني عشر بعدما رفع رصيده 
الى 18 نقطة، فيما جتمد رصيد 
نورمبرغ عند 12 نقطة في املركز 

السابع عشر.

فرنسا

تفتتح املرحلة التاسعة عشرة 
الذهاب ضمن  االخيرة م����ن دور 
الدوري الفرنس����ي الي����وم بلقاء 
لنس الرابع عشر مع سانت اتيان 

السابع عشر.

هولندا

اعلن االحتاد الهولندي تأجيل 
املباريات اخلمس املقررة في ختام 
املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 
الهولندي، بسبب رداءة الطقس. 
واملباريات اخلمس هي: نيميغن 
ارنه����م، وغرونيغن  مع فيتيس 
اياكس  مع هيرينفني، وبريدا مع 
امستردام، واوتريخت مع تونتي 
انش����كيده، ورودا كيرك����راده مع 

ايندهوڤن.

البرتغال

حسم بنفيكا قمة املرحلة الرابعة 
عشرة من الدوري البرتغالي قدم في 
صاحله بفوزه على غرميه التقليدي 
بورتو حامل اللقب 1-صفر وواصل 
صدارته وسبورتينغ براغا الفائز 
على مضيفه.و قاد املهاجم الدولي 
االرجنتيني السابق خافيير بيدرو 
الفوز  الى  سافيوال فريقه بنفيكا 
على بورتو بهدف وحيد س����جله 
في الدقيقة 23 رافعا رصيده الى 
7 اهداف على الئحة الهدافني منذ 
انتقاله الى بنفيكا قادما من ريال 
مدريد االس����باني مقابل خمس����ة 
ماليني يورو. وارتقى سبورتينغ 
لشبونة الى املركز اخلامس بفوزه 
الثمني عل����ى مضيفه نافال بهدف 
وحيد سجله كارلوس ساليرو في 
الدقيقة 35، مستغال خسارة ريو 
افي اخلامس س����ابقا امام مضيفه 
ڤيتوريا غيمارايش بهدف وحيد 
اندريزينيو في  البرازيلي  سجله 

الدقيقة 52.

دويل )50(. وفي مباراة ثالثة 
ايڤرتون مع برمنغهام  تعادل 

.1-1

ألمانيا

انفرد هامبورغ باملركز الرابع 
بعدما فض الشراكة مع فيردر 
برمي���ن بالفوز عليه بعش���رة 
العبني 2-1 في املرحلة السابعة 
عشرة االخيرة من دور الذهاب 
في الدوري االملاني في »مباراة 
الثل���ج« الذي تس���اقط بكثافة 

سالومون كالو داخل املنطقة 
من قبل قائد وست هام ماتيو 
ابسون فانبرى لها االختصاصي 
فرانك المبارد بنجاح علما بان 
احلكم مايك دين امره بإعادتها 
مرتني بس����بب دخول العبي 
الفريقني داخ����ل املنطقة قبل 

تنفيذها )61(.
وحقق ولفرهامبتون فوزا 
ثمينا على ضيفه بيرنلي بهدفني 
نظيفني سجلهما الصربي نيناد 
ميلياس )15( وااليرلندي كيفن 

وج����اره اللندني وس����ت هام 
بالتعادل معه 1-1 في املرحلة 
الثامنة عش����رة م����ن الدوري 

االجنليزي.
وعزز تشلسي موقعه في 
الص����دارة برصي����د 41 نقطة 
وابتعد بفارق 4 نقاط امام مان 

يونايتد.
الدقيقة  وانتظر تشلس����ي 
الدراك التع����ادل عندما حصل 
بدوره على ركلة جزاء اثر عرقلة 
دانيال ستاريدج، بديل العاجي 

هاريس ميدونيانني )89( مقابل 
هدف للويس موران )12(.

وتع����ادل تينيريف����ي مع 
اتلتيكو مدريد بهدف لفرناندو 
نينو )3( مقابل هدف خلوسيه 

مانويل خورادو )22(.

انجلترا

فشل تشلسي في استغالل 
خسارة مطارده املباشر حامل 
اللقب م����ان يونايتد واكتفى 
بنقط����ة واحدة ام����ام مضيفه 

سجلهما خوسيبا لورنتي )50( 
وااليطالي جوس����يبي روسي 
)72(. وبالنتيج����ة ذاتها فاز 

اسبانيول على امليريا.
وس����جل خاف����ي مورينو 
ماركيز )45( وفيران تيليشيا 
كوروميناس »ك����ورو« )81( 

الهدفني.
الولي����د على  بل����د  وف����از 
س����بورتينغ خيخون بهدفني 
للبرازيلي باتيس����تا سانتانا 
نيفال����دو )29( والهولن����دي 

بسقوطه في فخ التعادل السلبي 
ام����ام مضيف����ه ديبورتيفو ال 
كورون����ا، وفرمل ملقة ضيفه 
مايوركا عندما تغلب عليه 1-2 
في املرحلة اخلامسة عشرة من 

الدوري االسباني.
وع����زز ديبورتيفو موقعه 
ف����ي املركز الس����ادس برصيد 
27 نقط����ة. وارتق����ى ڤياريال 
ال����ى املرك����ز التاس����ع بفوزه 
املستحق على ضيفه راسينغ 
س����انتاندر بهدف����ني نظيفني 

ابتع���د انتر مي���الن 8 نقاط 
في الص���دارة بف���وزه الصعب 
على ضيفه التسيو 1-0، وتابع 
يوڤنتوس وصيف بطل املوسم 
النقاط وتعرض  املاضي نزيف 
خلسارة جديدة على يد ضيفه 
كاتانيا صاحب املركز االخير 2-1 
في ختام املرحلة السابعة عشرة 

من الدوري االيطالي.
في املباراة االولى، اس���تعاد 
انتر ميالن نغمة االنتصارات بعد 
تعثره امام مضيفه اتاالنتا 1-1 
في املرحلة املاضية وحقق فوزا 
ثمينا عزز به موقعه في الصدارة 
برصيد 39 نقطة مقابل 31 ملطارده 
التقليدي ميالن  املباشر غرميه 
الذي تأجلت مباراته مع مضيفه 
فيورنتينا الى موعد الحق بسبب 
الثلوج والبرد القارس على غرار 
مباريات بولوني���ا مع اتاالنتا، 
وجنوى مع باري، واودينيزي 

مع كالياري.
ويدي���ن انتر مي���الن بفوزه 
الى مهاجمه الدولي الكاميروني 
صامويل ايتو الذي سجل الهدف 
الوحي���د في الدقيق���ة 14 رافعا 
رصيده الى 8 اهداف على الئحة 

الهدافني.
الثانية بكر  املب���اراة  وف���ي 
الضي���وف بالتس���جيل عب���ر 
االوروغوياني خورخي اندريس 
باريوس مارتينيز من ركلة جزاء 
في الدقيق���ة 23، وانتظر فريق 
»الس���يدة العجوز« الدقيقة 66 
الدراك التعادل بواسطة البوسني 
حس���ن صالح ميديتش، بيد ان 
االرجنتيني ماريانو خوليو ايزكو 
س���جل هدف الفوز لكاتانيا في 

الدقيقة 87.
وأهدر يوڤنتوس فرصة ثمينة 
النتزاع املركز الثاني من ميالن، 
وجتمد رصي���ده عند 30 نقطة، 
فيما حصد كاتانيا فوزه الثاني 
هذا املوسم ورفع رصيده الى 12 
نقطة بفارق االهداف خلف سيينا 
الذي سقط امام مضيفه باليرمو 
بهدف وحيد سجله االوروغوياني 
اديسون كافاني في الدقيقة 41.

وانتزع روما املركز الرابع من 
بارما عندما تغلب عليه بهدفني 
نظيفني س���جلهما االرجنتيني 
نيكوال بورديسو )48( وماتيو 
بريغي )90(. ورفع روما رصيده 
الى 28 نقطة بفارق االهداف امام 
املركز  الى  بارما.وصعد نابولي 
الس���ادس بتغلب���ه على ضيفه 
كييڤو بهدفني نظيفني سجلهما 
السلوفاكي ماريك هامسيك )7 
من ركلة ج���زاء( رافعا رصيده 
الى 8 اهداف على الئحة الهدافني، 
وفابيو كوالياريال )87(.وتغلب 
ليفورنو على سمبدوريا بثالثة 
اهداف للكولومبي نيلسون انريكه 
ريفاس )39( والليتواني توماس 
دانيلسيفيتش )47 و90( مقابل 

هدف النطونيو كاسانو )15(.

إسبانيا

فشل ڤالنس����يا في انتزاع 
املرك����ز الثالث من اش����بيلية 

ڤالنسيا يتعثر.. وتشلسي »ينزف«.. وهامبورغ بطل »موقعة الثلج« أمام بريمن

الميريا يقيل سانشيز كيلليني مطلوب لمانشستر سيتي
أعلن نادي امليريا صاحب املركز السابع عشر في الدوري االسباني 
لكرة القدم اقالة مدربه املكس��يكي هوغو سانشيز عقب اخلسارة 
امام اس��بانيول 0 - 2 في املرحلة اخلامسة عشرة. واوضح النادي 
ف��ي بيان له على ش��بكة االنترنت »يود الن��ادي التأكيد علنا على 
االحترافية والتفاني في العمل من طرف هوغو سانشيز وسيرجيو 

ايغيا )مساعده( طيلة مشوارهما مع امليريا«.

أك��دت صحيفة »ميرور« االجنليزية ان روبرتو مانش��يني مدرب 
مانشستر سيتي اجلديد غير مقتنع بأداء كل من واين بريدج وجوليون 
ليسكوت مع الفريق االجنليزي حتى اآلن. وادعت الصحيفة ان املدرب 
االيطال��ي الذي ميلك املال الذي يريده ألي تعاقد يفكر فيه، س��يتجه 
قريبا حملاولة اغراء يوڤنتوس مببلغ كبير مقابل احلصول على املدافع 

جيورجيو كيلليني الذي يعد واحدا من افضل مدافعي ايطاليا حاليا.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
فرنسا )المرحلة الـ 19(

11لنس � سانت إتيان

ودية
اجلزيرة الرياضية +10:308منتخب كاتالونيا � األرجنتني

يلتقي منتخب كاتالونيا بقيادة يوهان كرويف، املنتخب األرجنتيني مبباراة دولية 
ودية بكاتالونيا، وذلك بعد تسلم كرويف مهمته الرسمية مدربا لكاتالونيا.

»كاتالونيا« يواجه األرجنتين اليوم


