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43 من املقرر أن يص����ل املهاجم البرازيلي 
املخضرم ايلتون إلى أملانيا يوم السبت املقبل 
لالنضمام إلى صفوف نادي أوردنغن املدرج 
ضمن أندية الدرجة السادس����ة لكرة القدم 
في أملانيا. وسيشارك أيلتون )36 عاما( في 
املعسكر التدريبي للفريق اعتبارا من احلادي 
عشر من الشهر اجلاري، وسيخوض مباراة 

جتريبية أمام نادي فيردن، في الثالث عشر 
من اجلاري. وينتظر جمهور نادي أوردنغن 
بفارغ الصبر مشاهدة أيلتون رسميا في أول 
مباراة على ملعب الفريق في العاش����ر من 
الشهر املقبل، وسط توقعات بحضور 5 آالف 
متفرج، علما أن متوسط احلضور اجلماهيري 

لم يتجاوز حتى اآلن 1400 متفرج.

إيلتون يلعب في الدرجة السادسة بألمانيا
اكد نادي ارسنال ان مباراته مع بولتون في الدوري االجنليزي لكرة القدم 
املؤجلة من مرحلة سابقة واملقررة على ملعب االمارات في لندن، تأجلت ايضا 
بسبب سوء االحوال اجلوية. ولم يكش����ف النادي اللندني عن املوعد اجلديد 
القامة املباراة الى احتمال اقامتها نظرا المتالك ارس����نال التجهيزات اخلاصة 
القادرة على تدفئة ارض امللعب. وتس����يطر اجواء ثلجية منذ الثالثاء املاضي 
على معظم مناطق اجنلترا واجلزر البريطانية في اجلنوب والشمال أدت الى 
تأجيل العديد من مباريات كرة القدم والركبي فيها خصوصا في اسكوتلندا.

تأجيل مواجهة أرسنال مع بولتون

ميالن اكتسح جنوى وفيورنتينا أذّل سيينا وروما تعادل في الوقت بدل الضائع
فاز ميالن على ضيفه جنوى 
4 - 1، ويوڤنتوس على مضيفه 
بارما 2 - 1 في املرحلة الثامنة 
عشرة من الدوري االيطالي لكرة 

القدم.
وتغلب ميالن بسهولة على 
جنوى الذي خطف هدف السبق 
بعد متريرة عرضية من اجلهة 
اليمن����ى ارس����لها االرجنتيني 
رودريغ����و باالس����يو وتابعها 
جوزيبي سكولي براسه من فوق 

احلارس البرازيلي ديدا )25(.
وسجل جنوى الهدف مستغال 
انخف����اض الروح املعنوية لدى 
العبي ميالن بعد فشل البرازيلي 
رونالدينيو في ترجمة ركلة جزاء 
حصل عليها ماسيمو امبروزيني 
ونفذه����ا االول خفيف����ة متكن 
احلارس الدولي االيطالي ماركو 

اميليا من التصدي لها )13(.
ولم يفوت رونالدينيو الفرصة 
هذه املرة بعد حصول امبروزيني 
نفس����ه على ركلة جزاء ثانية، 
ونفذها بنج����اح مدركا التعادل 

.)32(
والالفت ان االجنليزي ديڤيد 
بيكام القادم في النصف الثاني 
من املوس����م املاض����ي من لوس 
اجنيليس غاالكس����ي االميركي 
على سبيل االعارة والذي شارك 
منذ بداية املباراة وحتت انظار 
مدرب اجنلت����را االيطالي فابيو 
كابيللو، لم يجرب حظه بعد فشل 
رونالدينيو في املرة االولى، علما 
انه متخص����ص بتنفيذ الكرات 

الثابتة.
ومنح البرازيلي تياغو سيلڤا 
دي بايفا »تياكينيو« التقدم مليالن 
بعد متابعة لك����رة وصلته من 

امبروزيني )38(.
الثاني، عزز  الش����وط  وفي 
الفوز بالهدف  ماركو بورييللو 
الثالث اثر لعبة مشتركة بدأها 
رونالدينيو ومرر لوكا انطونيني 
الكرة في النهاية فس����جل منها 
الهدف الرابع على التوالي على 

ملعب سان سيرو )48(.
الهدف  واضاف بورييلل����و 
الرابع لفريق����ه بطريقة رائعة 
بع����د ان وصلته كرة بعيدة من 
امبروزيني تابعها مقصية خلفية 
ارتطمت باالرض وخدعت اميليا 
ان  واستقرت في ش����باكه بعد 

اصابت القائم االمين )60(.
وحص���ل رونالدينيو على 
ركلة جزاء هي الثالثة لفريقه 
في اللقاء لم ينفذها بنفسه وترك 
الهولندي  املهمة لالحتياط���ي 
كالس ي���ان هونتي���الر الذي 
جنح في التنفيذ مسجال الهدف 

اخلامس )74(.
ورد الهندوراسي داڤيد سوازو 
في اول ظهور له مع جنوى قادما 
من انتر ميالن بالذات بعدما غافل 
الدفاع وسدد كرة قوية اصابت 

القائم االيسر وحتولت الى مرمى 
ديدا مسجال الهدف الثاني لفريقه 
احلالي في مرمى فريقه السابق 

.)79(
وحقق يوڤنتوس فوزا صعبا 
على مضيفه بارما 2 - 1 وابعده 

عن املركز اخلامس.
وفاج����أ يوڤنتوس اصحاب 
االرض بهدف مبكر حمل توقيع 
البوسني حسن صالح حميديتش 
بعد ركنية نفذت على رأس املدافع 
العمالق جورجو كيليني ومنه 
الى البوسني الذي اكملها برأسه 

ايضا في قلب املرمى )3(.
واس����تفاق بارما من كبوته 
وعادل عبر املخض����رم نيكوال 
اموروزو الذي تابع برأسه كرة 
عرضية م����ن داميانو زينوني 
في ش����باك احلارس االسترالي 
الكسندر مانينجر الذي ناب عن 
جانلويجي بوفون بني اخلشبات 

.)25(
وضغط يوڤنتوس للتعويض 
فأسفر ضغطه عن الهدف الثاني 
الذي سجله باولو كاستيليني 

خطأ في مرمى فريقه )39(.
وخس����ر يوڤنت����وس جهود 
مدافع����ه االوروغوياني مارتن 
كاس����يريس بالبطاقة الصفراء 
الثاني����ة )73( دون ان تتب����دل 
النتيجة رغم الضغط الكبير الذي 
مارس����ه بارما وهدد من خالله 
مرات ع����دة وبخطورة واضحة 

مرمى مانينجر.
وفقد فريق العاصمة نقطتني 
في الوقت بدل الضائع واملركز 
الرابع ايض����ا بعد ان تقدم على 
مضيفه كالياري بهدفني نظيفني 
حتى الدقيقة االولى بعد الوقت 
االصلي ثم اهتزت ش����باكه مرة 

ثانية بعد دقيقتني.
وبع����د ش����وط اول س����لبي 
النتيجة، افتتح التشيلي داڤيد 
بي����زارو التس����جيل لروما من 
ركلة جزاء احتسبت اثر عرقلة 
اليساندرو اغوستيني للصربي 
ميركو فوسينيتش )52( واضاف 
سيموني بيروتا الثاني اثر متريرة 

من رودريغو تاديي )65(.
وقلص االوروغوياني دييغو 
لوبيز باريخو الفارق من متابعة 
ك����رة نفذها دانييلي كونتي من 
ركنية )91(، وادرك كونتي نفسه 
التعادل بتس����ديدة قصيرة من 

داخل املنطقة )93(.

انتفاضة التسيو

وحول قطب العاصمة اآلخر 
ام����ام ضيفه  التس����يو تخلفه 
ليڤورنو بهدف للدمناركي مارتن 
برغفولد بعد مناولة طويلة من 
دافيدي ماركيني تابعها بيسراه 
في الش����باك )7( الى فوز كبير 

.1 - 4
وص����ار نابولي رابعا بفوزه 

اتاالنتا برغامو  على مضيف����ه 
بهدفني نظيفني سجلهما فابيو 
اث����ر متريرة من  كالياريلل����ي 
سلفاتوري ارونيكا )7(، وميكيلي 
باتسينتسا من ضربة رأس بعد 
متريرة عرضية من السلوڤاكي 

ماريك هامسيك )58(.
ب����اري على ضيفه  وتغلب 
اوديني����زي 2 - 0 س����جلهما 
ريكاردو ميجوريني اثر متريرة 
من البرازيلي باولو ڤيتو باريتو 
)6(، واالخير بتسديدة ميينية 
من داخل املنطقة اثر متريرة من 

ليوناردو بونوتشي )68(.

ودك فيورنتينا شباك مضيفه 
سيينا 5 مرات قبل ان تهتز شباكه 

مرة واحدة.
وف����از كاتانيا عل����ى ضيفه 
بولونيا بهدف وحيد لنيكوالس 
سبوللي )81(، وتعادل سمبدوريا 
مع باليرمو به����دف النطونيو 
كاس����انو من زاوية صعبة بعد 
كرة من اجنلو بالومبو )41( مقابل 
هدف لالوروغوياني اديس����ون 
كاڤاني ال����ذي تلقى كرة طويلة 
من فابيو ليڤيراني داخل املنطقة 
الش����باك  تابعها بس����هولة في 

.)40(

يوڤنتوس تخطى بارما بصعوبة والتسيو انتفض على ليڤورنو

)رويترز( النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام في إطاللته األولى مع ميالن يحاول تخطي العب جنوى جوسيبي بياڤا  

فوز سانتاندر وخسارة ڤالنسيا وأتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا

)أ.پ( العب ليكرز المار اودوم في صراع على الكرة مع ماركوس كامبي  

»NBA« كليبرز ُيسقط ليكرز وخسارة جديدة ألورالندو في الـ
حقق لوس اجنيليس كليبرز مفاجأة من العيار 
الثقيل بفوزه على ضيفه وجاره لوس اجنيليس 
ليكرز حامل اللق���ب 102-91، وتعرض اورالندو 
ماجيك خلسارة جديدة في عقر داره امام تورونتو 
رابتورز 103-108 ضمن دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني.
في املباراة االولى، حس���م كليبرز النتيجة في 
الرب���ع الثاني )27-17( ملحقا الهزمية الس���ابعة 
)مقابل 28 فوزا( هذا املوسم بجاره متصدر مجموعة 
الهادي واملنطقة الغربية والدوري عموما، ورافعا 
رصيده الى 16 فوزا مقابل 18 خس���ارة في املركز 

الثالث للمجموعة ذاتها.
 وفي املباراة الثانية، لقي اورالندو ماجيك متصدر 
مجموعة اجلنوب الشرقي اخلسارة احلادية عشرة 
)مقابل 24 فوزا( على يد ضيفه تورونتو رابتورز 
ال���ذي حقق فوزه الثامن عش���ر )مقابل 18 هزمية 
ايضا( عزز به موقعه في املركز الثاني على الئحة 
مجموعة االطلس���ي الشرقية التي يتصدرها بطل 

2008 بوسطن سلتيكس )25 فوزا و8 هزائم(.
وحقق بوسطن فوزا صعبا على مضيفه ميامي 
هيت، بطل املسابقة عام 2006 للمرة الوحيدة في 

تاريخه 112-106 بعد التمديد.

إيقاف اريناس

وس����قط واش����نطن ويزاردز على ارض مضيفه 
كليفالند كافالييرز متصدر املجموعة الوسطى الشرقية 
ووصي����ف البطل )28 مقابل 9( 98-121 بفضل االداء 
اجلماعي ال����ذي متيز به العبو االخي����ر وبرز منهم 
خصوصا »امللك« ليبرون جيمس )23 نقطة و7 متابعات 
و8 متري����رات( والعمالق ش����اكيل اونيل )17 نقطة( 
وانطوني باركر )16 نقطة(.وزاد الطني بلة بالنسبة 
الى واش����نطن ان مف����وض دوري احملترفني في كرة 
السلة ديڤيد شترن قرر قبيل انطالق املباراة ايقاف 
العبه جيلبرت اريناس الى اجل غير معروف بانتظار 
نتيجة التحقيق الذي فتحته الشرطة الفيدرالية بعد ان 
هدد باستخدام السالح في غرفة املالبس بسبب خالف 
حول ديون مع زميله في الفريق جافاريس كريتنتون 
قبل نحو اسبوع. وفاز ايضا غولدن ستايت ووريرز 
على مينيسوتا متبروولفز 107-101، ونيو اورليانز 
هورنتس على اوكالهوما سيتي ثاندر 97-92، وسان 
انطونيو س����بيرز على ديترويت بيستونز 92-112، 
وفينيكس صنز على هيوسنت روكتس 118-110، ويوتا 

جاز على ممفيس غريزلير 94-117.

فاز راس����ينغ س����انتاندر على مضيفه الكوركون من الدرجة الثالثة بصعوبة 3 - 2، 
وخس����ر ڤالنس����يا امام ضيفه ديبورتيڤو الكورونا 1 - 2، واتلتيكو مدريد امام مضيفه 
ريكرياتيڤو هويلڤا )ثانية( 0 - 3 في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا 

لكرة القدم.
في املباراة االولى، سجل كريستيان فرنانديز )31( والكسندر خيخو )46( وموراتيون 
)60( اهداف راسينغ سانتاندر، ومونتانا لوبيز )57( وبيريز بورخا غوميز )89( هدفي 

الكوركون. وكان الكوركون بلغ ثمن النهائي بعد ان سحق ريال مدريد العريق 4 - 0.
وفي املباراة الثانية على ملعب »مستايا«، سقط ڤالنسيا امام ضيفه ديبورتيڤو الكورونا 
بهدف لداڤيد سليڤا )72( مقابل هدفني للمكسيكي اندريس غواردادو )46( وبابلو الڤاريز 

)55(. وفي الثالثة، تابع اتلتيكو عروضه السيئة ونتائجه املتواضعة فاهتزت شباكه 3 
مرات بواسطة االوروغوياني برونو فورنارولي )14( واالرجنتيني خيروتيمو باراليس 

)24 من ركلة جزاء( والبرتغالي دانيال كاندياش )88(.
وتعادل س����لتا ڤيغو من الدرجة الثانية مع ضيف����ه ڤياريال بهدف لبرنهارت ارثورو 

)44( مقابل هدف لاليطالي جوزيبي روسي )12(.
وكان برش����لونة، حامل اللقب وصاحب سداس����ية نادرة في العام املاضي، سقط على 
ارضه امام اش����بيلية 1 -2 في افتتاح منافسات ذهاب ثمن النهائي التي تختتم اخلميس 
بثالث مباريات فيلعب رايو ڤاليكانو )ثانية( مع مايوركا، وهيراكليس اليكانتي )ثانية( 

مع اوساسونا، وملقة مع خيتافي.

ڤييرا يؤكد انتقاله إلى مانشستر سيتي
اكد العب وسط منتخب فرنسا لكرة القدم باتريك 
ڤييرا رحيله عن انتر ميالن بطل الدوري االيطالي في 
املواسم االربعة االخيرة ومتصدر الترتيب احلالي، 
وانضمامه الى مانشستر سيتي لكن ذهابه الى اجنلترا 

تأخر بسبب االحوال اجلوية السائدة حاليا.
وقال ڤييرا في مقابلة بثتها »انفوسبورت« القناة 
الرياضية في »كانال بلوس« الفرنسية »كانت لدي 
الرغبة في الذهاب الى كأس العالم، لذلك فأنا احتاج 

الى ان العب املزيد من املباريات«.

واضاف »لقد انتهى كل شيء بعد عام في تورينو 
)مع يوڤنتوس( و3 اعوام ونصف في ميالنو )مع انتر 
ميالن(. لدي اهداف ال استطيع حتقيقها إذا بقيت مع 
انتر ميالن حيث ال اشكل جزءا من خيارات املدرب« 
البرتغالي جوزيه مورينيو. وتابع »املهم بالنسبة الي 
ان التحق مبانشستر سيتي البرهن للمدرب )اجلديد 
االيطالي روبرتو مانشيني( اني ما زلت كما يعرفني 
عندما كان مدربا النتر ميالن. كل هذا سيس����اعدني 

على العودة الى منتخب فرنسا«.

 أرسنال لمبادلة 
فابريغاس بهيغواين 

 عملية جراحية 
في جمجمة تشيفو 

ذك���رت صحيف���ة »م���اركا« 
الرياضية االسبانية املقربة من 
ريال مدريد االسباني لكرة القدم 
ان ارس���نال االجنليزي مستعد 
للتخل���ي عن قائده االس���باني 
فرانسيس���ك فابريغاس شرط 
ان تتضمن الصفقة التنازل في 
املهاجم األرجنتيني  املقابل عن 

غونزالو هيغواين.
وأك���دت الصحيف���ة دون ان 
تذكر مصادرها ان الفريق امللكي 
االسباني ليس مستعدا للتخلي 
بس���هولة عن املهاج���م الدولي 
الذي يعتبر حاليا  االرجنتيني 
في أحلى ايامه وأعلى مستوى له، 
لكنه مستعد للتنازل عن العب 
الوسط الدولي الهولندي رافائيل 
ڤان در ڤارت مقابل احلصول على 

فابريغاس.

الروماني كريس����تيان  خضع 
تش����يفو مدافع انت����ر ميالن بطل 
الدوري االيطالي لعملية جراحية 
بعد ان اصيب برض في اجلمجمة 
خالل املباراة ضد مضيفه كييڤو في 
فيرونا في املرحلة الثامنة عشرة 
)1-0(. وتعرض تشيفو لالصابة 
ف����ي الدقيقة االولى من الش����وط 
الثاني )46( عندم����ا ارتقى لكرة 
عالية مشتركة مع املهاجم سيرجيو 
بيليسييه فاصطدم رأسه برأس 
االخير عن غير عمد. وذكر نادي 
انتر ميالن ان االصطدام ادى الى 
تكون ورم دموي داخل اجلمجمة ما 
استدعى عمال جراحيا قام به بنجاح 
البروفيسور سيرجيو توراتزي 
الذي اكد انه »من املبكر القول متى 
يستطيع مغادرة املستشفى، لكن 
ميكن التأكيد ان كل شيء سار على 

ما يرام«.  
من جانبه، ذكر نادي يوڤنتوس 
ان مهاجمه وهدافه الفرنسي داڤيد 
تريزيغي����ه تع����رض اللتواء في 
كاحله االمي����ن خالل املباراة التي 
فاز فيها الفريق على مضيفه بارما 
2-1 ايضا.واوضح نادي »السيدة 
العجوز« في بيان ان »تريزيغيه 
اصيب خ����الل اصطدام مع املدافع 
الدقيقة  كريستيان بانوتشي في 
18 ثم مت اس����تبداله بعد 4 دقائق 
حيث اخذ البرازيلي اماوري مكانه«.

واضاف »سيتم حتديد مدى خطورة 
االصابة من خالل الفحوص الدقيقة 

التي ستجرى له«.

ليوناردو يشيد  بعودة بيكام
أش��اد م��درب مي��الن اإليطال��ي ليون��اردو 
باإلصرار الذي أظهره العب الوس��ط االجنليزي 
ديڤيد بيكام ليقود الفريق للفوز 5-2 على ضيفه 
جنوى في أول مباراة يخوضها بعد عودته معارا 
للمرة الثانية في دوري الدرجة األولى االيطالي. 
منح��ت إصاب��ة البرازيل��ي الكس��ندر باتو 
والهولندي كالرينس س��يدورف الفرصة لبيكام 
املعار م��ن لوس اجنيليس جاالكس��ي األميركي 

للمش��اركة م��ن البداية وكلفه امل��درب بواجبات 
هجومي��ة اكبر من املعت��اد في الناحي��ة اليمنى 
ملساندة اخلط االمامي في تشكيلة ميالن صاحب 
املرك��ز الثاني.  وق��ال ليوناردو حملطة س��كاي 
التلفزيونية »قضى بيكام أسبوعا جربناه خالله 
ف��ي جمي��ع املراكز )خ��الل التدريب��ات(.. ميلك 
إصرارا غير محدود على تقدمي املساعدة وقدرات 

وذكاء خططيا غير عاديني«.

عالميةمتفرقات

اتهم احت���اد الالعبني احملترفني في إجنلترا نادي 
بورتسموث اإلجنليزي لكرة القدم بأنه يهدد »استقامة« 
اللعبة بعدم���ا تخطى النادي املهلة النهائية التي كان 
وضعها لنفس���ه لتس���ديد رواتب ديس���مبر املاضي 

لالعبيه. 
بلغت االيطالي��ة فالفيا بينيتا املصنف��ة اولى الدور 
نصف النهائي م��ن دورة اوكالن��د النيوزيلندية الدولية 
للتنس بعد فوزها على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 

6-1 و2-6.
حققت اس���بانيا فوزها الثالث عل���ى التوالي في 
مس���ابقة كأس هومبان للتنس للمنتخبات املختلطة 
على حساب استراليا 3-0 في بيرث في اجلولة الثالثة 

االخيرة من منافسات املجموعة االولى.
حقق��ت الروس��ية ماريا ش��ارابوفا بداي���ة طيبة 
خ��الل مشاركتها في منافس���ات دورة هونغ كون���غ 
االس��تع��راضية للتن��س بفوزه��ا في مبارات��ني ف���ي 

الي���وم االول.
تابع الكرواتي مارين سيليتش املصنف ثانيا مشواره 
نحو االحتفاظ باللقب وبلغ الدور ربع النهائي من دورة مدراس 
)تشيناي( الهندية الدولية للتنس اثر فوزه على االسباني 

مارسيل غرانوليرس 6-7 )3-7( و6-3 و4-6.


