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)رويترز( جنم ليڤربول اإلسباني فرناندو توريس متأثرا بالتعادل أمام ريدينغ  

اعلن نادي شالكه صاحب املركز الثاني في ترتيب الدوري 
االملاني انه ضم املهاجم البرازيلي ايدو من فريق سوون بلو 
وينغز الكوري اجلنوبي. واوضح النادي االملاني ان ايدو )28 
عاما( وقع على عقد مدته 3 اعوام ونصف العام، وهو يعرف 
جيدا الدوري االملاني حيــــث دافع عن الوان بوخوم )2003 ـ 
2006( وماينتس )2006ـ  2007( وخاض ما مجموعه 44 مباراة 

في بطولة الدرجة االولى سجل خاللها 5 اهداف.

تابع بايرن ميونيــــخ وصيف بطل 
الدوري االملاني لكرة القدم تنقية صفوفه 
ممن ال عمل لهم من الالعبني بالتخلي عن 
الكســــندر باوميوهان الذي ضمه قبل 6 
اشهر فقط، الى شــــالكه صاحب املركز 
الثاني في الترتيب احلالي. ولم يذكر بايرن 
ميونيخ، ثالث الترتيب في دور الذهاب، 

مدة وقيمة الصفقة. وكان باوميوهان )22 
عاما( انتقل الى الفريق »الباڤاري« الصيف 
املاضي قادما من بوروسيا مونشنغالدباخ 
بعد انتهاء عقده معه، ولم يشــــارك اال 
فــــي 3 مباريات مع فريقه اجلديد، وعاد 
بالتالي الى النــــادي الذي تربى فيه من 

2000 الى 2007.

بايرن ميونيخ يتخلى عن باوميوهانشالكه يضم إيدو

)رويترز( صورة لالعب برشلونة الفرنسي تيري هنري تعبر عن نتيجة مواجهته أمام ڤياريال   

)أ.پ( صراع أرضي على الكرة بني تاي الوسون وروني بيرس  

»NBA« قطار »الملك« جيمس ال يتوقف في الـ
تابع قطار كليفالند كافالييرز بقيادة »امللك« 
ليبرون جيمس مشواره السريع وحقق فوزه السابع 
والعشرين على حساب مضيفه نيوجيرسي نتس 
94-86، واســـقط شيكاغو بولز ضيفه اورالندو 
ماجيك 101-93 ضمن دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني.
وســـقط شـــيكاغو ثاني املجموعة الوسطى 
الشـــرقية )14 فوزا و17 هزمية( خلف كليفالند 
ثاني ترتيب البطولة بعد لوس اجنيليس ليكرز 
حامل اللقب ومتصدر املنطقة الغربية )26 فوزا و6 
هزائم(، ضيفه اورالندو ماجيك متصدر مجموعة 
اجلنوب الشـــرقي ملحقا به اخلســـارة التاسعة 

)مقابل 24 انتصارا(.
وحسم شـــيكاغو الصراع في الربعني الثاني 
26-19، والثالث 32-24 )االول 26-29 واالخير 
17-21( بفضـــل ديريـــك روز )30 نقطة( وجون 
ساملونز )15( ولوول دينغ )14 نقطة و9 متابعات(، 
في حني كان مـــات بارمز )23 نقطة( االفضل في 

صفوف اخلاسر. 
وتغلب ســـان انطونيو سبيرز على مضيفه 
واشـــنطن ويزاردز 97-86، وفتحت الشـــرطة 
الفيدرالية في واشـــنطن حتقيقا على خلفية ما 

اوردته صحيفة نيويورك بوست اجلمعة حول 
استخدام السالح في غرف املالبس بسبب خالف على 
ديون بني اريناس وزميله جافاريس كريتنتون.
ووضع بوســـطن ســـلتيكس بطل عام 2008 
ومتصدر مجموعة االطلسي الشرقية )24 فوزا و8 
هزائم( حدا ملسلسل من 3 هزائم متتالية بفوزه 

على ضيفه تورونتو رابتورز 96-103.
ولم تنفع النقاط الـ 29 )مع 11 متريرة حاسمة( 
التي سجلها النجم دواين وايد فريقه ميامي هيت 
ومني بهزميته الثالثة على التوالي واخلامســـة 
عشرة هذا املوســـم )مقابل 16 فوزا( حني سقط 
على ارضه امام تشارلوت بوبكاتس الذي يليه في 
املركز الرابع في ترتيب مجموعة اجلنوب الشرقي 

)13 فوزا مقابل 18 خسارة( 107-97.
وفاز انديانا بيسرز على مينيسوتا متبروولفز 
122-111، ونيو اورليانز هورنتس على هيوسنت 
روكتس 99-95، وميلووكي باكس على اوكالهوما 
ثاندر ســـيتي 103-97 بعـــد التمديد، وممفيس 
غريزلير على فينيكس صنـــز 128-103، ودنفر 
ناغتس على يوتا جاز 105-95، وداالس مافريكس 
على ساكرامنتو كينغز 99-91، وبورتالند ترايل 

باليزرز على غولدن ستايت ووريرز 89-105.

خروج مان يونايتد وفوز توتنهام وخسارة هال سيتي 
وتعادل ليڤربول في »ثالث« كأس إنجلترا

خرج مان يونايتد بشكل مفاجئ أمام 
ليدز 0-1 وسجل جيرمني ديكفورد )19( في 
افتتاح منافسات الدور الثالث من مسابقة 
كأس اجنلتــــرا لكرة القدم، و تعرض هال 
سيتي خلسارة مذلة امام مضيفه ويغان 
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وســــجل الفرنسي شارل نزوغبيا )47 
و66( وجيمس ماكارثي )63( وســــكوت 
سينكلير )90( اهداف ويغان، والبرازيلي 

جيوڤاني )35( هدف هال سيتي.
وحقق توتنهــــام فــــوزا عريضا على 
بيتربره وصل الى 4 اهدف نظيفة تعاقب 
على تسجيلها الكرواتي نيكو كرانيكار )35 
و57( وجيرمايــــن ديڤو )70( وااليرلندي 

روبي كني )90 من ركلة جزاء(.
وتغلب استون ڤيال على بالكبيرن 

بثالثة اهداف لناتان دلفونيسو 
)12( واالسباني كارلوس 

خيمينيــــز كويار )37( 
والنروجي جون كارو 
)90 مــــن ركلة جزاء( 
مقابل هدف للكرواتي 
نيكــــوال كالينيتــــش 

.)55(
واهــــدر ديڤيد دان 

ركلة جزاء لبالكبيرن )32(، وطرد مهاجمه 
الســــنغالي احلجي ضيوف )42(. وتغلب 
بولتــــون على لينكولن ســــيتي برباعية 
نظيفة سجلها موزس سوايبو )49 خطأ 
في مرمى فريقــــه( والكوري اجلنوبي لي 
تشوغ يانغ )51( وغاري كاهيل )83( ومارك 
ديفيس )90(، وايڤرتون على كارليســــل 
يونايتد بثالثة اهداف جليمس فوغان )12( 
واالسترالي تيم كاهيل )82( وليتون باينز 
)90 من ركلة جــــزاء( مقابل هدف لكيفان 

هيرست )18(.
وفاز فوالم على سويندون بهدف وحيد 
لبوبي زامــــورا )16(، واهدر زميله اندرو 
جونسون ركلة جزاء )63(، وستوك سيتي 
على يورك سيتي بثالثة اهداف للويلزي 
دانيال بارسلو )24 
خطأ في 

مرمى فريقه(، واجلامايكي ريكاردو فولر 
)25( وماتيو اثيرينغتون )58( مقابل هدف 

لنيل باريت )22(.
وتغلب ايضــــا ســــندرالند على بارو 
بثالثة اهداف نظيفة ســــجلها البلجيكي ـ 
الفرنسي ســــتيد مالبرانك )17( وفرايزر 
كامبل )52 و58(، ومانشستر سيتي على 
مضيفه ميدلزبره بهدف للزميبابوي بنجاني 
مــــوارواري )45(، وبيرنلي على مضيفه 
ميلتون بهدفني لغراهام الكسندر )23( من 
ركلة جزاء وستيفن فليتشر )35( مقابل 

هدف لدين مورغان )89(.
وتابع ليڤربول نتائجه املتذبذبة وتعادل 
مع مضيفه ريدينغ 1 - 1 فبات مرغما على 

لعب مباراة جديدة لكسر التعادل.
وتقدم ريدينغ بواسطة ساميون تشرش 
)24(، وادرك ليڤربول التعادل بواســــطة 

قائده ستيفن جيرارد )36(.
وتعادل بورتســــموث مع كوڤنتري 
ســــيتي بهــــدف لالملانــــي كيفن 
برانس بواتينغ )45( مقابل 
هدف لديڤيد بيل )30(، 
وبرمنغهام مع مضيفه 
نوتنغهام فوريست 
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اكد املهاجم الدولي االيطالي 
لوكا طونـــي ان انتقاله من 
بايرن ميونيخ وصيف بطل 
الـــدوري االملاني لكرة القدم 
الى روما ليس فقط من اجل 
املـــدرب االيطالي  لفت نظر 
مارتشيلو ليبي من اجل ضمه 
الى التشكيلة التي ستشارك 
في مونديال 2010 في جنوب 
افريقيا مـــن 11 يونيو الى 11 

يوليو املقبلني.
وقال، خالل تقدميه رسميا 
من قبل فريقه اجلديد، »قدومي 
الـــى رومـــا ليس مـــن اجل 
املونديال فقط، هدفي حاليا 
ان اسجل اكبر عدد من االهداف 
وان ادافع بقوة عن القميص 
الذي ارتديه، بعدئذ سنرى ماذا 

سيحدث في املونديال«.

فاز منتخب اسبانيا علــى 
نظيـــره االميركي 3 - 0 فــي 
بيـــــرث فــي ختـــام اجلولة 
االولــى من منافسات املجموعة 
االولــى ضمن مســـابقة كأس 
هومبــان للتنس للمنتخبات 
املختلطــة، ففي مباراتي الفردي 
فاز طومي روبريدو على جون 
ايسنــر 6 - 7 )5 - 7( و6 - 3 
و7 - 6 )7 - 4( وماريا خوسيه 
مارتينيز سانشيز على مالين 

اودين 6 - 4 و6 - 4.

طوني: التحاقي
بروما ليس ألجل 

المونديال فقط

فوز إسبانيا
على أميركا
في التنس

برشلونة لم يهزم ڤياريال وڤالنسيا يُسقط إسبانيول
أنشيلوتي يطلب بادزيني من سمبدورياإشبيلية ينهار أمام أتلتيكو مدريد في الدقيقة 94.. و»دربي« إسكوتلندا مناصفة لسلتيك ورينجرز

البورتا: برشلونة لم يخسر الكثير

أزمة مالية تهدد مان يونايتد

هيسكي مطلوب لتشلسي

مانشستر سيتي سيجعل توريس األغلى

ذكر موقع »توتو ميركاتو ويب«، نقال عن صحيفة »ال غازيتا 
ديللو سبورت« االيطالية، أن جنم سمبدوريا جيامباولو بادزيني 
أصبح الهدف الرئيسي لتشلسي االجنليزي ومدربه كارلو أنشيلوتي 
من أجل تدعيم هجوم الفريق، فعلى الرغم من نفيه في الســـابق 
وجود أي اهتمام باملهاجم املتألق، يبدو أن مدرب ميالن السابق بدأ 
يفكر جديا في صفقة من نوع آخر للحصول على خدمات صاحب 
الـ 25 عاما. وتدعي الصحيفة في تقريرها الصادر امس أن تشلسي 
ســـيقوم بإرســـال عدد من وكالئه إلى إيطاليا للتواجد في ملعب 
»لويجي فيراريس« خالل مباراة ســـمبدوريا ضد باليرمو، وذلك 

من أجل مفاوضة مدراء نادي مدينة جنوى بشأن الصفقة.

بدا رئيس نادي برشــــلونة خوان البورتا مقتنعــــا بالتعادل مع 
ڤياريــــال رغم أن النتيجة جعلت صدارة الدوري مهددة في حال فوز 
ريال مدريد على أوساســــونا. وقال البورتــــا »ڤياريال ميتلك العبني 
رائعني، وهم يحبون أن يســــيطروا على الكــــرة مثلما نفعل نحن«. 
وأضــــاف »لقد كان لقاء عظيما وكان من املمكن فوز أي من الفريقني، 
لكن ال ينبغي القلق فاملوسم تبقى له أكثر من النصف«. وعن صدارة 
الدوري واحتمال خسارة برشــــلونة لها، قال »علينا أن ننتظر، لكن 
علينا أن نواصل العمل ونتذكر أن التعادل كان بسبب لعبنا ضد فريق 
عظيم«. وكشــــف البورتا عن نيته بعدم الرحيل عن عالم كرة القدم 
بعد انتهاء مدة رئاسته للنادي آخر املوسم، مؤكدا استمراره مشجعا 

وداعما لنادي برشلونة.

أكــــدت تقارير صحافية أن مان يونايتد االجنليزي يفكر جديا في 
النظر إلى عقد بقيمة 600 مليون جنيه استرليني في محاولة ملعاجلة 
ديونه ألن »مالكيه االميركيني اللذين قاما بشــــرائه في عام 2005« قد 
تقدما بطلب إلى البنوك االستثمارية لدراسة كيفية تخفيف عبء الديون 
عن كاهل النادي اإلجنليزي العريق. وسيحاول بعض البنوك ومنها: 
بنك جي بي مورغان وبنك الواليات املتحدة باالضافة إلى دوتش بانك، 
بالعمل على تطوير حالة النادي املالية وسط مخاوف كبيرة داخليه 
من انعكاســــات خطيرة قد تترتب على النادي بســــبب هذه الديون. 
يذكر ان مان يونايتد بطل الدوري للســــنوات الثالث املاضية يعاني 

من قروض مالية بقيمة 700 مليون جنيه استرليني.

أكدت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن تشلسي االجنليزي 
مستعد للتحرك من أجل التعاقد مع مهاجم أستون ڤيال إميل هيسكي. 
ويأتي حترك النادي اللندني رغم نفي املدرب كارلو أنشـــيلوتي 
القيام بأي تعاقدات شتوية، لكن الصحيفة ترى أن غياب سالومون 
كالو وديديه دروغبا ملدة شهر تقريبا بسبب كأس األمم األفريقية 

سيكون سببا أكثر من قوي ملثل هذا التعاقد.

افادت تقارير صحافية بأن نـــادي ليڤربول االجنليزي رفض 
مبلغ 70 مليون جنيه اســـترليني قدمها مانشســـتر سيتي لضم 
االسباني فرناندو توريس، كما أكدت هذه التقارير رفض النادي 
األحمر عرضا من تشلسي مت وصفه بالضخم. ملفاجأة باخلبر الذي 
أصبح يظهر بشكل يومي على الصحف اإلجنليزية أن مانشستر 
ســـيتي قرر أن يصنع من توريس أغلى العب كرة قدم في العالم، 
وقد يبقى كذلك لسنوات طويلة للغاية حيث ان العرض سيكون 

140 مليون جنيه استرليني.

تعادل برشلونة مع ضيفه ڤياريال 1-1، وصعد 
ڤالنسيا الى املركز الثالث مؤقتا اثر فوزه املتأخر على 
ضيفه اسبانيول 1-0 وخسارة اشبيلية امام مضيفه 
اتلتيكو مدريد 1-2 في افتتاح املرحلة السادســـة 

عشرة من الدوري االسباني لكرة القدم.
في املباراة االولـــى على ملعب نوكامب، خاض 
برشلونة اللقاء في غياب عدد من االساسيني ابرزهم 
االرجنتيني ليونيل ميسي افضل العب في العالم 
لعام 2009 والعائد من اجازة، والعاجي يايا توريه 
املنضم الى منتخب بالده، واملالي ســـيدو كيتا مع 
منتخب بالده الذي شارك في بطولة الصداقة الدولية 
في قطر استعدادا خلوض نهائيات امم افريقيا من 

10 الى 31 احلالي في انغوال.
وافتتح برشلونة التسجيل في وقت مبكر بعدما 
ارســـل البرازيلي دانيال الفيـــش كرة عرضية من 
اجلهة اليمنـــى الى منتصف منطقة ڤياريال قابلها 
الفرنســـي تييري هنري بتسديدة نصف مقصية 
وهي طائرة ارتطمت بالعارضة وارتدت الى بدرو 
رودريغيز ليديســـما فاعادها مباشـــرة الى شباك 

احلارس دييغو لوبيز )7(.
 وحصل برشـــلونة على ركلـــة حرة على خط 
املنطقة نفذها ابراهيموڤيتش بجانب القائم االيسر 
)33(، واصاب هنري مجددا املقص االمين بتسديدة 

رأسية بعد متريرة عرضية من الفيش )44(.
وفي الشوط الثاني، انقلبت الصورة متاما وانتقلت 
االفضليـــة لڤياريال الذي اهدر له فوســـتر فرصة 
التعادل بعد عرضية ارسلها برونو من اجلهة اليمنى 
تابعها فوق اخلشبات من انفراد )49(، لكن سرعان 
ما عوض الالعب نفسه بعد متريرة من اجلهة ذاتها 
رفعها روبن كاني ودفعها فوستر بقدمه وهي طائرة 
في االرض فاســـتقرت على يسار احلارس فيكتور 

فالديس )51(.
ورفع برشـــلونة رصيده الى 40 نقطة، وباتت 
الفرصة متاحة امـــام ريال مدريد الثاني ووصيف 
البطل للحاق به في حال فوزه على مضيفه اوساسونا 

في ختام املرحلة.
وفي املبـــاراة الثانية، ســـجل الصربي نيكوال 
زيغيتش الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

الضائع، ورفع ڤالنسيا رصيده الى 32 نقطة وتقدم 
بفارق نقطتني على اشبيلية الذي فشل في احملافظة 

على املركز الثالث.
 وفي الوقت بدل الضائع، رفع خواكني كرة من 
اخللف الـــى عمق منطقة اســـبانيول حيث يوجد 
القائـــد دافيد فيا، لكن العمالق زيغيتش اندفع من 
اخللف وطار فوق فيا ومدافعني اثنني ودفعها برأسه 
فارتطمت باالرض وسكنت الشباك على ميني احلارس 

الكاميروني كارلوس كاميني )93(.
والفوز هو الثالث هذا املوســـم لڤالنســـيا على 
ملعبه ميســـتايا حيث خســـر مرة واحدة وتعادل 
في 4 مباريات اي انه فـــرط مبا مجموعه 11 نقطة 

على ارضه.
وفي اللقاء الثالث، تقدم اشبيلية اوال قبيل صافرة 
نهاية الشوط االول بفضل البرازيلي ريناتو، لكن 
الشوط الثاني كان وباال عليه اذ منح العبه الصربي 
اصحاب االرض التعـــادل في وقت مبكر من خالل 

تسجيله خطأ في مرماه )48(.
وزاد الطني بلة بالنسبة الى الفريق الزائر طرد 

العبه االرجنتيني الدو دوشر بالبطاقة احلمراء )72( 
فاستغل اتلتيكو املوقف وضغط بقوة على منطقة 
منافسه وحصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع 

ترجمها انطونيو لوبيز الى هدف الفوز )94(.

إسكوتلندا

تعادل سلتيك ورينجرز 1-1 في »دربي اسكوتلندا« 
أمس وسجل لسلتيك سكوت مكدونالد )79( ولرينجرز 
لي مكلوش )81(، في افتتاح املرحلة التاسعة عشرة 

من الدوري االسكوتلندي.
وفاز ابرديـــن على مضيفه دندي يونايتد 0-1. 
وسجل تشارلي مالغرو الهدف في الدقيقة 15. وخسر 
ابردين جهود العبه االيطالي دافيدي غارسي )64(، 
ولم يســـتغل صاحـــب االرض النقص العددي في 
صفوف ضيفه.وتغلب ســـانت ميرين على ضيفه 
كيلمارنوك بهدف يتيم ايضا سجله كريس اينيس 
)81(، وتأجلت مباراتا فولكيرك مع سانت جونستون 
لعدم صالحية ارض امللعب املغطاة باجلليد، ومذرويل 

مع هاميلتون السباب تتعلق بالسالمة.


