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35 اعلنت مصلحة البريد الفرنسية في بيان لها انه ستصدر 
طابعا بريديا يحمل صورة جنم كرة القدم الفرنسية زين 
الدين زيدان مبش���اركة مع اجلمعية االوروبية ملكافحة 
ضمور املادة البيضاء في الدماغ والتي يعتبر »زيزو« راعيا 
لها. وستكون اللوحات من 10 طوابع البالغ ثمن الواحدة 
9.90 يورو يذهب منها يورو واحد للجمعية، جاهزة في 

موقع مصالح البريد على شبكة االنترنت.

قال ن����ادي ليڤربول االجنلي����زي إن مدافعه الدولي غلني 
جونسون اصيب في اربطة الركبة اليمنى في املباراة التي تغلب 
فيها الفريق على مضيفه استون ڤيال 1-0. واصيب جونسون 
واملرجح ان يكون ضمن تشكيلة منتخب اجنلترا في نهائيات 
كأس العالم 2010 بعد مرور 88 دقيقة من املباراة التي اقيمت 
بستاد فيال بارك وخرج من امللعب قبل احراز زميله فرناندو 

توريس هدف الفوز في الوقت احملتسب بدل الضائع.

بات نادي بورتس���موث صاحب املركز 
األخير في ال���دوري االجنليزي لكرة القدم 
مهددا باالفالس بعدما تقدمت ادارة الضرائب 
البريطانية بالتماس من اجل تسوية الديون 
املترتبة عليه جتاه مصلحة الضرائب واندية 
الدوري. واحتج بورتسموث على قرار إدارة 

الضرائب.

بورتسموث مهدد باإلفالسإصابة جونسون في الركبةصور زيدان على طوابع بريدية

خماسية لمان يونايتد ورباعية ألرسنال تضعان تشلسي بين »فكّي كماشة«
على حساب ويغان وبورتسموث في ختام المرحلة الـ 20

)رويترز( مهاجم مان يونايتد البلغاري دمييتار برباتوڤ يسجل في مرمى ويغان وسط املدافعني 

)أ.پ( العب نيويورك آل هارنيغتون يتطاول للتسجيل في سلة نيوجيرسي 

)رويترز( النجم االجنليزي ديڤيد بيكام يهم بالدخول للمؤمتر الصحافي 

 رونالدو يفّضل
الفوز بأبطال أوروبا

اعل��ن مهاج��م ري��ال مدريد 
االسباني ومنتخب البرتغال لكرة 
القدم كريستيانو رونالدو امس انه 
يفضل الفوز بلقب بطل مس��ابقة 
دوري ابطال اوروبا املقررة مباراته 
النهائية على ملعب سانتياغو برنابيو 
في مدريد، على الفوز بلقب الدوري 

االسباني »الليغا«.
وق��ال رونالدو ف��ي تصريح 
لصحيفة ماركا االسبانية »اذا كان 
علي االختيار بني مس��ابقة دوري 
ابطال أوروبا والدوري االسباني، 
فانني سأختار االولى«، مشيرا الى 

انه يتمنى الفوز باللقبني معا.
وقال رونالدو أفضل العب في 
العالم العام املاضي عندما نال اللقب 
القاري مع فريقه السابق مان يونايتد 
االجنليزي: »في ريال مدريد جميع 
الالعبني يحلمون بالتتويج، اجلميع 
يتحدث عن البطوالت، ابطال، ابطال، 
ابطال. ال نتحدث عن اي شيء آخر 
في غرف املالبس او خارجها«. من 
جهة اخرى، اكد رونالدو ان زميله 
كاكا الغائب عن املالعب منذ نوفمبر 
املاضي بس��بب االصابة »ال غنى 
عنه« في جن��اح النادي امللكي في 

حتقيق اهدافه.

 بالكبيرن يمدد لدي سانتي 
س��يبقى مهاجم تشلس��ي متصدر الدوري 
االجنليزي لكرة القدم االرجنتيني الواعد فرانكو 
دي سانتي مع بالكبيرن روفرز حتى نهاية املوسم 
بعدما مدد فترة اعارته ملدة 6 أشهر. وخاض دي 
سانتي )20 عاما( 15 مباراة مع بالكبيرن روفرز 
وس��جل له هدفا واحدا منذ انتقاله الى صفوفه 
الصيف املاضي على سبيل االعارة ملدة 6 أشهر. 
وأوضح تشلس��ي في بيان له على موقعه في 
شبكة االنترنت »عقد اعارة فرانكو دي سانتي 

الى بالكبيرن مدد حتى نهاية املوسم«.
وكان بام��كان االيطال��ي كارلو انش��يلوتي 
االس��تعانة بخدمات دي سانتي لس��د الفراغ 
الذي سيتركه املهاجمان العاجيان ديدييه دروغبا 
وس��الومون كالو ملدة شهر بسبب مشاركتهما 
مع منتخ��ب بالدهما في نهائي��ات كأس االمم 
االفريقية في انغوال، بيد ان انش��يلوتي ارتأى 
ترك دي س��انتي مع بالكبيرن روفرز لكسب 

املزيد من االحتكاك. 

سكنت الزاوية اليسرى للحارس 
بيغوفيتش )69(، وقلص املدافع 
الدول���ي اجلزائري ندير بلحاج 
الفارق في الدقيقة 74 مستغال كرة 
عرضية داخل املنطقة سددها من 
نقطة اجلزاء على يسار احلارس 
االس���باني مانويل املونيا، قبل 
ان يعيد العب الوس���ط الدولي 
الكاميروني الكس���ندر س���ونغ 
الفارق الى سابق عهده بتسجيله 
الهدف الرابع بضربة رأسية من 
مسافة قريبة اثر متريرة عرضية 

من نصري )81(.

أسكوتلندا

ابتعد رينجرز حامل اللقب 7 
نقاط في الصدارة بفوزه الكبير 
على ضيفه دندي يونايتد 1-7 
في املرحلة الثامنة عش���رة من 

الدوري االسكوتلندي.
وفرض كريس بويد نفس���ه 
جنم���ا للمب���اراة وافضل هدف 
للدوري بتسجيله خماسية في 
الدقائق 20 من ركلة جزاء و25 

واصل م���ان يونايتد حامل 
اللقب وارس���نال الثالث تشديد 
اخلناق على تشلس���ي املتصدر 
بفوزيهم���ا الكبيرين االول على 
ضيفه ويغان اخلامس عشر 0-5، 
والثاني على مضيفه بورتسموث 
صاحب املرك���ز االخير 4-1 في 
العش���رين من  خت���ام املرحلة 
الدوري االجنليزي لكرة القدم.

رفع مان يونايت���د رصيده 
الى 43 نقطة وارس���نال الى 41 
الذي  نقطة مقابل 45 لتشلسي 
كان قد حقق فوزا بشق النفس 
على ضيفه وجاره فوالم 2-1 في 

افتتاح املرحلة.
وميلك ارسنال مباراة مؤجلة 
من املرحلة الثانية مع بولتون 
املقبل،  س���يخوضها االربع���اء 
ف���ي املباراة االولى على س���تاد 
»اولدترافورد«، اكرم مان يونايتد 
وفادة ويغان بخماسية نظيفة.

وف���رض الش���ياطني احلمر 
البداية واهدروا  افضليتهم منذ 
كم���ا كبيرا من الف���رص ابرزها 

الذي خاض املباراة في غياب قائده 
وصانع العابه الدولي االسباني 
فرانسيس���ك فابريغاس بسبب 
االصابة، في افتتاح التس���جيل 
وحتديدا ف���ي الدقيقة 28 عندما 
حصل على ركلة ح���رة انبرى 
لها الدولي الكرواتي ادواردو دا 
سيلفا لكنها ارتطمت بقدم املدافع 
الفرنسي اجلنسية املغربي االصل 
يونس قابول وخدعت احلارس 

البونسي اسمير بيغوفيتش.
وعزز ارس���نال تقدمه بهدف 
ثان اثر هجمة منسقة تبادل من 
خاللها اكثر من العب الكرة قبل 
ان يهيأها الويلزي ارون رامسي 
الى الفرنسي سمير نصري داخل 
املنطقة فسددها بيمناه على ميني 

احلارس بيغوفيتش )42(.
وتابع ارسنال افضليته في 
الشوط الثاني واضاف هدفا ثالثا 
حمل توقيع رامسي بعد مجهود 
ف���ردي رائع تالع���ب من خالله 
باكثر من العب قبل ان يسدد كرة 
قوية بيسراه من خارج املنطقة 

نقطة مع 13 متابعة.
وفي باقي املباريات، وممفيس 
انديانا بيس����رز  غريزلي����ز على 
121-110، واورالن����دو ماجيك على 
ميلووكي باك����س 117-92، ونيو 
اورليانز هورنتس على ميامي هيت 
95-91، ويوتا جاز على مينيسوتا 
متبروولفز 107-103، وبورتالند 
ترايل باليزرز على لوس اجنيليس 
كليبرز 103-99، وفيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز على ساكرامنتو كينغز 

.106-116

انته���اء فترة االعارة، قال بيكام 
الى املستقبل سنرى  »بالنسبة 

ما سيحصل، من يدري؟«.
واوض���ح بي���كام ان هدف���ه 
الرئيسي هذا املوسم هو التتويج 
بلقب الدوري االيطالي »لكن ذلك 
س���يكون صعبا الن انتر ميالن 
ويوڤنت���وس فريق���ان قويان 

جدا«.

ريبيري لن يمدد.. وطوني إلى روما
ذكرت صحيفة »ماركا« االس��بانية امس اس��تنادا الى االن 
ميلياتشيو وكيل اعمال مهاجم بايرن ميونيخ االملاني ومنتخب 
فرنس��ا لكرة القدم فرانك ريبي��ري ان االخير لن ميدد عقده 
مع الفريق الباڤاري وال��ذي ينتهي عام 2011. وقالت الصحيفة 
استنادا الى مصدرها »لن ميدد ريبيري عقده مع بايرن ميونيخ. 
اما س��ينهي عقده معه عام 2011 او س��ينتقل ال��ى فريق اخر 
الصيف املقبل«. وكان رئيس بايرن ميونيخ اولي هونيس أملح 
مطلع ديس��مبر املاضي الى رحيل ريبيري، لكنه نفى ان يكون 
الفريق الباڤاري وقع عقدا في اغسطس املاضي مع ريال مدريد 

بخصوص ريبيري.
على صعيد االنتقاالت أيضا، اعلن بايرن ميونيخ اعارة مهاجمه 

الدولي االيطالي لوكا طوني الى روما حتى نهاية املوسم.
وأوضح النادي في بيان له »لوكا طوني طلب من رئاسة بايرن 
ميونيخ ان تتم اعارته الى روما ألس��باب شخصية، والفريقان 

توصال الى اتفاق بهذا الشأن«.

نيوجيرزي نتس ح����دا لهزائمه 
العشر املتتالية وحقق فوزه الثالث 
في 32 مباراة حتى االن هذا املوسم 
عندما تغل����ب على ضيفه وجاره 
نيويورك نيكس 107-103 بفضل 
22 نقطة لنجمه الصيني يي جيان 
ليان الذي تابع تألقه منذ عودته 
الى املالعب االس����بوع املاضي اثر 
تعافيه من االصابة. وقاد كريس 
بوش فريق����ه تورونتو رابتورز 
الى الفوز على ضيفه تش����ارلوت 
بوبكاتس 107-103 بتسجيله 33 

في وسط امللعب.
واض���اف ان���ه ال ينتظر ان 
يكون اساسيا منذ املباراة االولى 
الى ميالن  وان مجرد انضمامه 
»سيضمن له مكانا في منتخب 
اجنلترا« في نهائيات كأس العالم 
املقبلة، وقال »يج���ب أن أعمل 

كثيرا«.
وبشأن مستقبله مع ميالن بعد 

احتفل النجم ليبرون جيمس 
بعيد ميالده اخلامس والعشرين 
بافضل طريق����ة ممكنة عندما 
سجل 48 نقطة لفريقه كليفالند 
كافالييرز في سلة ضيفه اتالنتا 
هوكس وقاده الى الفوز 101-106 
ارينا«  على ستاد »كيكن لونز 
ضمن دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني.
وهي املرة االولى هذا املوسم 
الت����ي ينجح فيه����ا جيمس في 
تخط����ي حاج����ز 45 نقطة هذا 
املوسم، ووحدهما جنم ميلووكي 
باكس براندون جينينغز وجناح 
دنفر ناغتس كارميلو انطوني 
سجال اكثر هذا املوسم، االول 55 
نقطة في س����لة غولدن ستايت 
ووريرز، والثاني 50 نقطة في 

سلة نيويورك نيكس.
وكان كليفالند كافالييرز تغلب 
على اتالنتا هوكس 95-84 في 
اتالنتا في مباراة لم يتألق فيها 
جيمس كعادته مكتفيا بتسجيل 
14 نقط����ة مقاب����ل 10 متريرات 

حاسمة و5 متابعات.
 وهو الفوز احلادي عش����ر 
لكليفالند كافالييرز في مبارياته 
ال� 12 االخيرة كما هو الفوز ال� 26 
له في 34 مباراة حتى االن هذا 
املوسم فانتزع صدارة املنطقة 
الشرقية مستغال تعرض بوسطن 
سلتيكس خلسارته الثالثة على 
التوالي والثامنة في 33 مباراة 
حت����ى االن وكانت امام مضيفه 
فينيكس صنز 98-116 على ستاد 

»يو اس ايروايز سنتر«.
وتأثر بوس����طن سلتيكس 
بغياب جنمي����ه كيفن غارنيت 
وبول بيرس بس����بب االصابة، 
وعلى ملعب »ايزود سنتر« وضع 

أكد مهاجم لوس اجنيليس 
غاالكسي االميركي ومنتخب 
اجنلترا لكرة القدم ديڤيد بيكام 
انه سعيد بالعودة الى ايطاليا 
للدفاع عن الوان ميالن مجددا 
على سبيل االعارة. وقال بيكام 
الذي وصل ميالن، في مؤمتر 
صحاف���ي ل���دى وصوله الى 
ميالنو »انا س���عيد بتواجدي 
هنا. عودتي هنا رائعة«، مضيفا 
»اشتقت الى ميالنو. جتربتي 
م���ع النادي كان���ت رائعة في 
الس���تة االشهر التي امضيتها 
مع���ه املوس���م املاضي.كانت 
افضل ستة اشهر في مسيرتي 

االحترافية«.
واوضح بيكام )34 عاما( انه 
»كاد يبكي« خالل قرعة الدور 
ثمن النهائي ملس���ابقة دوري 
ابطال اوروب���ا حيث اوقعت 
ميالن في مواجهة فريقه السابق 
مان يونايتد الذي صنع معه 
امجادا ف���ي 10 اعوام )1993-
2003( قبل االنتقال الى ريال 
مدريد االسباني، وقال »لم أعد 
الى م���ان يونايتد كالعب منذ 
7 أعوام سيكون األمر رائعا، 

وأمسية مؤثرة للغاية«.
وتابع »انها كرة القدم، نحن 
نرغب في الفوز في هذه املباراة« 
في اشارة الى مواجهة فريقه 
السابق الذي توج معه بلقب 
الدوري 6 مرات ومسابقة دوري 
ابطال اوروبا مرة واحدة وكأس 

االحتاد االجنليزي مرتني.
وفي مع����رض حديثه عن 
تغير اس����لوب لع����ب ميالن 
بقيادة مدربه اجلديد البرازيلي 
انه  ليون����اردو، قال بي����كام 
سيكون سعيدا جدا »باللعب 
في اي مركز سواء في الدفاع 
او وسط امللعب او الهجوم او 
حارس مرمى« مشيرا بابتسامة 
عريضة الى انه يفضل اللعب 

و29 و75 و80 رافعا رصيده الى 
19 في ص���دارة الئحة الهدافني. 
وأضاف ستيڤن وايتيكر )80( 
واملداف���ع الدولي اجلزائر مجيد 
بوق���رة )85( الهدفان االخران، 
فيما سجل االرجنتيني داميان 
الش���رف  كاس���الينيوفو هدف 

للضيوف في الدقيقة 46.
ورفع رينجرز رصيده الى 43 
نقطة مقابل 36 ملطارده املباشر 
وغرميه التقليدي سلتيك الذي 
تأجل���ت مباراته م���ع مضيفه 
كيلمارنوك الى موعد الحق بسبب 
رداءة الطقس على غرار مباريات 
سانت جونستون مع هيبرنيان، 
وهاميلتون مع س���انت ميرين، 
وابردين وفولكيرك.ويشكل الفوز 
دفع���ة معنوية كبي���رة لالعبي 
رينجرز قبل مواجهة سلتيك االحد 
املقبل في قمة املرحلة التاسعة 
عش���رة، وفي مباراة ثانية، فاز 
هارت���س على مذروي���ل بهدف 
وحيد س���جله مايكل ستيوارت 

في الدقيقة 41.

بوليت )50(، ثم سجل ڤالنسيا 
الهدف اخلامس في الدقيقة 75 اثر 
تلقيه كرة بينية رائعة من روني 
فتوغل داخ���ل املنطقة وتابعها 

ساقطة داخل املرمى.
وف���ي الثاني���ة على س���تاد 
»فريتون بارك«، عمق ارس���نال 

وواص���ل اصح���اب االرض 
الثاني  ضغطهم ف���ي الش���وط 
واض���اف البلغ���اري دمييت���ار 
اله���دف الرابع عندما  برباتوڤ 
استغل كرة عرضية من ڤالنسيا 
فتابعها من مسافة قريبة داخل 
البديل مايكل  مرمى احل���ارس 

جراح مضيفه بورتسموث واحلق 
به خسارة مذلة 1-4.

وهو الفوز الثالث على التوالي 
الرسنال والثالث عشر هذا املوسم، 
فيما مني بورتسموث بخسارته 

الثالثة عشرة هذا املوسم.
اللندني،  الفريق  ولم يتأخر 

تسديدة لواين روني من داخل 
املنطقة بعد مجهود فردي رائع 
رده���ا القائم االيس���ر للحارس 

كريس كيركالند.
وجنح روني في منح التقدم 
الدقيقة  ملانشستر يونايتد في 
28 عندما اس���تغل كرة عرضية 
من اجلهة اليمنى من البرازيلي 
رافائيل دا سيلفا فتابعها داخل 
املرمى رافعا رصيده الى 14 هدفا 
هذا املوسم وحلق بالعاجي ديدييه 
دروغبا )تشلسي( وجيرمان ديفو 
الى ص���دارة الئحة  )توتنهام( 

الهدافني.
وع���زز كاريك بهدف ثان اثر 
تلقيه كرة عرضية من االكوادوري 
لويس انطونيو ڤالنسيا سددها 
بيمناه من داخ���ل املنطقة على 
يسار احلارس كيركالند، قبل ان 
يختم دا سيلفا مهرجان الشوط 
االول بهدف ثالث اثر تلقيه كرة 
م���ن كاريك عند حاف���ة املنطقة 
فس���ددها بيس���راه على يسار 

كيركالند )45(.

  48 نقطة لجيمس
»NBA« وخسارة بوسطن في الـ

بيكام: ال أمانع في اللعب حارس مرمى بميالن

عالميةمتفرقات

  أعلن وزي����ر الرياضة الپولن����دي ادم غيرش ان بناء 
ملعب فراكلوف، اح����د املالعب الپولندية االربعة املقرر ان 
تستضيف نهائيات كأس أوروبا مشاركة مع أوكرانيا عام 
2012، سيشهد تأخيرا لبضعة اشهر بسبب فسخ العقد مع 

الشركة املكلفة ببنائه.
  مّدد املدرب روي هودجسون عقده مع فوالم االجنليزي لكرة 
القدم ملدة 12 شهرا وبات عقده معه ينتهي في يونيو 2011 بحسب 

ما اعلنه النادي اللندني على موقعه في شبكة االنترنت.
  بات املصري رامي عاشور أصغر العب يتصدر التصنيف 
العاملي لالسكواش منذ األسطورتني جاهاجنير خان وجانشير 

خان من باكستان في الثمانينيات.
  تعافى خوسيه انطونيو رييس جناح نادي اتليتيكو مدريد 
االسباني لكرة القدم من اصابة في العنق وأصبح جاهزا للعب 

ضد ناديه السابق اشبيلية يوم غد السبت.
  خس����رت انغوال امام اس����تونيا 0-1 على ستاد »ريو 
دي فاي« في مدينة في����ال دي كوندي البرتغالية في اطار 
استعدادات االولى الستضافة نهائيات كأس االمم االفريقية 
من 10 الى 31 يناير اجلاري.وسجل كاميار ساغ هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 76.


