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وصل الى الدوحة فريق مان يونايتد بطل 46
اجنلترا لكرة القدم لالنتظام مبعسكر تدريبي 

فيها حتى اخلميس املقبل.
وحضر الفري���ق االجنليزي بكامل جنومه 
وبقيادة مدربه االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
الذي فضل االبتع���اد عن موجة الصقيع التي 

تضرب بريطانيا حاليا.

وقع املهاجم الدولي االوكراني اندري ڤورونني 
رسميا عقد انتقاله من ليڤربول االجنليزي الى 
دينامو موسكو الروسي ملدة ثالثة اعوام، وذلك 
حس����ب ما اعلن االخير. وذكر املوقع الرس����مي 
لدينامو موس����كو ان ڤورون����ني )30 عاما( الذي 
لعب املوسم املاضي مع هرتا برلني االملاني على 

سبيل االعارة.

أكدت صحيف����ة »تاميز« االجنليزية ان نادي 
غلطة سراي التركي يعرض على الالعب الروسي 
رومان باڤليوتش����ينكو هربا من اجلحيم الذي 

يعيشه مع فريقه توتنهام االجنليزي.
فالالعب الروسي املميز يشعر بأنه يتعرض 
لعملية انتقام النه ه����زم اجنلترا في تصفيات 

اوروبا 2008.

مان يونايتد يعسكر في الدوحة ڤورونين رسمياً مع دينامو موسكو غلطة سراي يريد باڤليوتشينكو

عالمية متفرقات

بعد القمة أقوال

عربية متفرقات
انسحب األرجنتيني داڤيد نالبانديان من دورة اوكالند 
النيوزيلندية في التنس بسبب اصابة في عضالت معدته.

خرج��ت الدمناركية كارولني فوزنياك��ي والصربية يلينا 
يانكوڤيتش املصنفتان رابعة وس��ابعة عل��ى التوالي مبكرا من 

دورة سيدني الدولية للتنس.
تأهلت شاهار بير واالس����بانية كارال سواريز نافارو 
واألرجنتيني����ة جيزيال دولكو املصنفات ثانية وخامس����ة 
وثامن����ة على التوالي الى ال����دور الثاني من دورة هوبارت 

الدولية للتنس.
احتفظ الكرواتي مارين سيليتش املصنف ثانيا بلقبه بطال 
لدورة مدراس )تشيناي( الهندية الدولية للتنس بعد فوزه على 
السويسري ستانيسالس فافرينكا الثالث 7-6 )7-2( و6-7 )3-7( 

في املباراة النهائية.
تلقى املدرب األرجنتيني املخضرم سيزار لويس مينوتي 
»عرضا ش����يقا للغاية« لتولي اإلدارة الفنية لنادي س����ان 
مارتني، بطل بيرو عامي 2007 و2008، حس����بما أكد املدير 

الفني لوكالة األنباء األملانية.
كشف مدرب ارسنال الفرنسي ارسني ڤينغر انه يفكر مليا 
مبس��تقبله مع ارسنال وبأن ما يشغل باله هو مستقبل النادي 

بعد رحيله في حال قرر القيام بهذه اخلطوة.

الساحر البرازيلي رونالدينيو: انا سعيد 
بهذا الفريق الذي سمح لي بالعودة ملستواي، 
اآلن اصبحت العب اكثر مع ليوناردو، واضاف: 
في حال سجلت سيكون االمر رائعا لكن الهدف 

الرئيسي لي دوما هو الفوز مع امليالن.
حارس يوڤنتوس الغائب جان لويجي بوفون 
قال ل� »سكاي سبورت ايطاليا« قبل املباراة: هل 
نحن خارج املنافسة؟ ال اعتقد هذا، فرؤية معاناة 

انتر ميالن امام سيينا يعطينا االمل.

املدافع الصلب في يوڤنتوس جورجيو 
كيليني: مع احترامي مليالن، فاألهداف الثالثة 
جاءت من كرات ثابتة وكان ميكن جتنبها، ولو 

كان هناك تركيز اعلى ملا كان ما كان.
نائب رئيس ميالن ادريانو غالياني حتدث 
بشكل ديبلوماسي: هل انا سعيد؟ نعم لكم بشكل 
غير كبير، واضاف: يبدو ان عصر امليالن اجلديد 
ايجابي للغاية، علينا ان نش��كر ليوناردو ملا قام 

به من عمل.

اعلنت اللجنة التأديبية التابعة للجنة الوطنية 
ملكافحة املنشطات في االمارات عن ايقاف العب نادي 
عجمان لكرة القدم سمير ابراهيم ملدة عامني بسبب 
تناوله مواد محظورة. كما مت الكشف ايضا عن حالة 
ثانية لتعاطي املنشطات تخص املغربي حسن الطير 

العب نادي االمارات.
احلق ام صالل اخلسارة االولى بالسد املتصدر هذا 
املوسم 1- 0، في ختام املرحلة الثانية عشرة من الدوري 

القطري لكرة القدم.
عزز السويق صدارته للدوري العماني بعد ان 
حقق الفوز الثامن وجاء على حساب الطليعة 0-2 
ف����ي املرحلة التاسعة.وس����جل ابراهيم عبداهلل )7( 

والبرازيلي ليوناردو )22( الهدفني.
ع��زز العني مركزه الثالث بعد فوزه الكاس��ح على 
مضيفه بني ياس 6-1، في املرحلة العاش��رة من الدوري 
االماراتي.ورف��ع العني رصيده الى 20 نقطة ليبتعد اكثر 

في املركز الثالث.

ليكرز يستعيد توازنه
 »NBA« في الـ

شوماخر يعود في خيريز

اس����تعاد لوس اجنيليس 
اللقب توازنه  ليكرز حام����ل 
بفوزه على ميلووكي باكس 
95-77، فيم����ا تعملق »ملك« 
كليفالن����د كافالييرز ليبرون 
جيمس ودك س����لة بورتالند 
ترايل باليزرز ب�41 نقطة ليقود 
فريق����ه للفوز 106-94 ضمن 
منافس����ات الدوري االميركي 

للمحترفني في كرة السلة.

 يجري األملاني املخضرم 
إلى  العائد  مايكل شوماخر 
سباقات س���يارات فورموال 
واحد مؤخ���را أولى جتاربه 
اليوم وحتى يوم اخلميس 
املقب���ل على حلب���ة خيريز 
االسبانية، استعدادا ملشاركته 
هذا العام مع فريقه اجلديد 

مرسيدس جي بي.

نابولي يُسقط سمبدوريا.. وڤالنسيا يتخطى خيريز وديبورتيڤو يهزم أوساسونا

فيرارا: وظيفتي ليست في خطر مع يوڤنتوس

ميسي سعيد بتسجيله »هاتريك«

إصابة ڤان در ڤارت تبعده 3 أسابيع

دل بوسكي أفضل مدرب

مواجهات الكؤوس 

53 مليون يورو
أرباح الشياطين الحمر

»جائزة المستقبل« 
للوف 

انطالق دور الـ 16 لكأس البحرين

تأهل الشباب لنهائي كأس فيصل

قال تشيرو فيرارا مدرب يوڤنتوس انه يثق في 
بقائ���ه مبنصبه بعد هزمية فريقه 3 - 0 مبلعبه 
امام ميالن، وعند سؤاله ما اذا كان يدرس االستقالة 
قال فيرارا الذي يبلغ من العمر 42 عاما لش���بكة 
»سكاي«: انا لست من هذا النوع، طريقتي هو ان 

احاول تغيير االشياء.
واضاف: صراحة اعتقد ان وظيفتي ليست في 
خطر، بالطبع نحن في فترة س���لبية لكن اتخاذ 
القرارات ليس بيدي، اي قرار سيتم قبوله، واضاف 
فيرارا: اتفهم بش���دة خيبة امل املشجعني، هدفنا 
هو محاولة ايجاد احلماس الذي كان موجودا في 

بداية املوسم.
من جهته، قال مدرب ميالن ليوناردو: لقد كانت 

مباراة صعبة حتى لو انها لم تظهر كذلك.

وحس���ب آخر التقارير م���ن صحيفة »توتو 
س���بورت«، فإن يوڤنتوس يفكر حاليا في عدد 
من اخليارات للتعاقد مع املدرب الذي س���يخلف 
فيرارا وأولهم دينو زوف مدرب منتخب ايطاليا 
سابقا والرجل املعروف بقوة شخصيته، وكالوديو 
جينتيلي اسطورة يوڤنتوس سابقا كالعب كرة 
قدم والذي درب شباب ايطاليا ملدة 6 سنوات حيث 
فاز معهم بكأس اوروبا 2004 والبرتو زاكاروني 
املدرب املخضرم املعروف في ايطاليا وزڤن غوران 
اريكسون املدرب السويدي غير املرتاح مع النادي 
االجنليزي نوتس كاونتي الذي اوقف الضخ املالية 
له وغ���وس هيدينك وهو امل���درب الذي تتحدث 
التقارير عن عروض كبيرة له من يوڤنتوس، لكن 

االتراك يؤكدون انه سيصبح مدربهم.

قال جنم برش��لونة ليونيل ميس��ي بعد املباراة »أسعدني كثيرا فوزنا 
وإحرازي األهداف الثالثة«، معربا عن امتنانه جلماهير تينيريفي التي قدمت 
له التحية بعد تسجيله آخر أهدافه. وأكد الالعب األرجنتيني: »املباراة كانت 

رائعة. من املهم االستمتاع في امللعب وهو ما فعلناه«.

أعلن ريال مدريد االسبان��ي ان العب وسطه الدولي الهولن��دي 
رافايل ڤان در ڤارت سيغي��ب عن املالعب من اسبوعني ال��ى ثالث��ة 
اسابي��ع بسبب االصابة التي تعرض له��ا في ساقه اليسرى امام 

مايوركا )2-0( في الدوري احمللي.

اعلن االحتاد الدولي لتاريخ واحصاءات كرة القدم اختيار املدير الفني 
للمنتخب اإلسباني ڤيسنتي دل بوسكي، افضل مدير فني في العالم 

لعام 2009، وذلك من قبل جلنة حتكيم تضم ممثلني ل� 58 دولة.

الدور  اياب  تفتتح مباريات 
النهائي من كأس اسبانيا  ثمن 
اليوم بلقاء ڤياريال وضيفه سلتا 

فيغو من الدرجة الثانية.
وفي اجنلترا، يلعب نوتس 
كاونت����ي مع فوريس����ت غرين 
وكوينز بارك رينجرز مع شيفيلد 
وديربي كاونتي م����ع ميلوول 
وكوفنتري سيتي مع بورتسموث 
وبريستول مع كارديف سيتي.

وف����ي فرنس����ا، يلع����ب في 
الفرنسي سيدان  كاس االحتاد 
مع كليرمون ولوم����ان يواجه 

بوردو.
وفي ايطاليا، يستضيف روما 

تريستينا في كأس ايطاليا.

اعلن نادي م���ان يونايتد 
االجنليزي ان���ه حقق ارباحا 
بقيمة 48.2 جنيه استرليني 
)نحو 53.6 مليون يورو( خالل 
موس���م 2009/2008 الذي بلغ 
فيه نهائي مسابقة دوري ابطال 
أوروبا اضافة الى احرازه لقب 

بطولة الدوري املمتاز.

حصل املدير الفني للمنتخب 
األملاني لكرة القدم يواكيم لوف 
على »جائزة املستقبل« األملانية 

املرموقة لعام 2009.
وذكر االحتاد األملاني لكرة 
القدم أنه س���يتم تكرمي لوف 
في الثامن والعشرين من هذا 

الشهر.

المنامة ـ ناصر محمد
ناقشت جلنة املس���ابقات باحتاد كرة القدم 
البحريني مع االندية موضوع مباريات الدوري 
للدرجت���ني األولى والثانية من خالل مقترحني 
طرحا على االندي���ة االعضاء بخصوص انهاء 

املوسم الرياضي احلالي في مايو القادم حسب 
توصيات االحتاد الدولي لكرة القدم.

هذا وستنطلق اعتبارا من اليوم مباريات دور 
ال� 16 لكأس ملك البحرين حيث سيلعب حامل 

اللقب احملرق مع املالكية في الستاد الوطني.

الرياض ـ خالد المصيبيح
تأهل الشباب الى نهائي كأس االمير فيصل 
الندية الدرجتني املمتازة واالولى بعد ان جتاوز 
الفتح بصعوبة في الوقت االضافي 3 � 2، في 
لقائهما الذي اقيم في الدور نصف النهائي في 
االحساء وسارت مجريات املباراة في مصلحة 
الفتح الذي لم يس���تطع احملافظة على تقدمه 
في الشوط االول بهدفني دون مقابل سجال عن 
طريق فيصل اجلمعان 31 وربيع الس���فياني 

40 فيما عاد الش���باب الى املباراة في الشوط 
الثاني بعد ان دفع مدربه البرتغالي باكشيكو 
بثالثة العبني ميثلون اخلبرة واستطاع ادراك 
التعاون عن طريق علي عفيف 51 وعبدالعزيز 
اليوسف 64، ومت متديد املباراة الى وقت اضافي 
حتصل فيه الشباب في الدقيقة 114 على ضربة 
جزاء نفذها عبداهلل األسطى كهدف ثالث صعد 
بالشباب الى النهائي ملالقاة الفائز من فريقي 

الهالل واالهلي السبت املقبل.

جينتيلي وزوف وإريكسون وهيدينك وزاكاروني بدالء محتملون

عاد ميالن من امللعب االوملبي في تورينو 
بفوز كبير على مضيفه وغرميه يوڤنتوس 
3 - 0 ليبتعد في املركز الثاني ويزيد من محن 
مدرب االخير تشيرو فيرارا، فيما استعاد 
نابولي املركز الرابع من روما بعدما تغلب على 
ضيفه سمبدوريا 1 - 0 في املرحلة التاسعة 

عشرة من الدوري االيطالي لكرة القدم.
فعلى امللعب االوملبي في تورينو، مني 
يوڤنتوس بهزميته االولى في عقر داره امام 
غرميه ميالن منذ 15 مارس 2003 عندما تفوق 
عليه الفري����ق »اللومباردي« بثالثة اهداف 
اندري شڤتش����نكو والهولندي  لالوكراني 
كالرينس سيدورف )هدفان(، مقابل هدف 
ملدرب »السيدة العجوز« احلالي فيرارا الذي 
اصبح مهددا بشكل فعلي باالقالة، ألن فريق 
»بيانكونيري« اصبح على بعد اربع نقاط 
من ميالن و12 من انتر ميالن املتصدر وحامل 
اللقب، علما ان ضيفه ميلك مباراة مؤجلة 

ايضا.
وجاء هدف ميالن االول بعد ركلة ركنية 
نفذها املتخص����ص اندريا بيرلو من اجلهة 
اليسرى فأخفق البرازيلي فيليبي ميلو في 
إبعادها لتصل الى اليساندرو نيستا الذي 
وضعها داخل ش����باك احلارس النمس����وي 

الكسندر مانينغر )29(.
وجنح البرازيلي رونالدينيو في اضافة 
الهدف الثاني مليالن بكرة رأسية المست رأس 
البديل باولو دي س����يغليه وسكنت شباك 
مانينغر وذلك اثر ركنية ايضا نفذها بيرلو 
من اجلهة اليسرى )71(. ثم اطلق رونالدينيو 
رصاصة الرحمة على يوڤنتوس وسجل هدفه 
الشخصي الثاني في الدقيقة 88 بعدما وصلته 
الكرة من رأسية للفرنسي ماتيو فالميني 
فسددها من مس����افة قريبة داخل الشباك، 

مسجال هدفه الثامن هذا املوسم.
وفاز نابولي على س����مبدوريا وسجل 
االرجنتيني جيرمان غوستافو دينيس )71( 

كان كافيا لكي ينتزع نابولي الذي يستعيد هذا 
املوسم ذكريات تألقه خالل حقبة االرجنتيني 
دييغو مارادون����ا )توج باللقب عامي 1987 
و1990(، املرك����ز الرابع مج����ددا بعدما رفع 
رصيده الى 33 نقطة بفارق نقطة امام روما 

واالهداف خلف يوڤنتوس الثالث.
وواصل بارما نتائجة السيئة مؤخرا ومني 
بهزميته الثالثة على التوالي وجاءت على يد 
مضيفه ليڤورنو 1 - 2. واستفاد فيورنتينا 
من سقوط بارما ليصعد الى املركز السادس 
بعدما حول تأخره امام ضيفه باري الى فوز 
2 - 1. وعمق باليرمو جراح ضيفه اتاالنتا 
بالفوز عليه 1 - 0، وعاد كالياري من ملعب 

مضيفه بولونيا بفوز ثمني 1 - 0.
وانتهت مباراة اودينيزي وضيفه التسيو 
بالتع����ادل 1 - 1، فيما تغل����ب جنوى على 

كاتانيا 2 - 0. 

 إسبانيا

بقيت الص����دارة على حاله����ا بعد فوز 
برشلونة املتصدر وحامل اللقب على مضيفه 
تينيريفي 5 - 0 على ملعب »هيليودورو 
رودريغيز لوبيز« ومالحقه ريال مدريد على 
ضيفه القوي ماي����وركا 2 - 0 على ملعب 
السابعة  »سانتياغو برنابيو« في املرحلة 

والعشرين من الدوري االسباني.
وكان ري����ال مدري����د وض����ع غرمي����ه 
»الكاتالوني« حتت الضغط قبل مباراة االخير 
مع تينيريفي وذلك بعدما تربع على الصدارة 
مؤقتا بفارق نقطة عن رجال املدرب جوسيب 
غوارديوال، لكن بطل اوروبا انتزع الصدارة 
مجددا بفوز مستحق عوض من خالله تعادله 
في املرحلة الس����ابقة مع ڤياريال )1 - 1(، 
وهو االمر الذي كان سيسمح لريال بخطف 
القمة لكن سقط بدوره في فخ التعادل مع 

اوساسونا )0 - 0(.
في املباراة االولى، تألق النجم االرجنتيني 

ليونيل ميسي مبساندة من بويان كركيتش 
وسجل ثالثية رفع من خاللها رصيده الى 12 
هدفا ليلحق مبهاجم ڤالنسيا داڤيد ڤيا الى 
صدارة ترتيب الهدافني، واالهم من ذلك انه 

وضع فريقه في الصدارة مجددا.
واضاف القائ����د املدافع كارليس بويول 
بكرة رأس����ية اثر ركلة حرة نفذها ميسي 
من اجلهة اليسرى )44(، واكتمل املهرجان 
التهديفي لبرش����لونة بهدف خامس سجله 
ايزيكييل لونا عن طريق اخلطأ في مرمى 
فريقه عندما حاول اعتراض تسديدة البديل 
بدرو رودريغيز ال����ذي كان يواجه فريقه 
السابق. وفي الثانية، استعاد ريال مدريد 
خدمات جنم وس����طه البرازيلي كاكا الذي 
غاب عن النادي امللكي منذ نوفمبر املاضي 
بعد اصابته في مباراة ال� »كالسيكو« امام 
برش����لونة )0 - 1(، كما ع����اد الى صفوف 
النادي امللكي العب وسطه املخضرم غوتي 
الذي جلس على مقاع����د االحتياط بعد ان 
غاب عن املالعب منذ اكتوبر املاضي بسبب 
االصابة التي تعرض لها خالل الهزمية املذلة 
امام الكوركون من الدرجة الثالثة 0 - 4 في 
مس����ابقة الكأس. وضرب ريال الذي خسر 
في املواجهتني االخيرتني له مع مايوركا في 
»سانتياغو برنابيو« )1 - 3 في الدوري و0 - 
1 في الكأس(، باكرا حيث افتتح التسجيل منذ 
الدقيقة 8 بهدف رائع لالرجنتيني غونزالو 
هيغوين الذي وصلت����ه الكرة على اجلهة 
اليسرى بتمريرة من تشابي الونسو فأطلقها 
قوسية بيسراه من خارج املنطقة الى الزاوية 
اليمنى العليا ملرمى الضيوف، مسجال هدفه 
اخلامس في املباريات اخلمس االخيرة والثاني 
عشر هذا املوسم ليتشارك صدارة الهدافني 

مع داڤيد ڤيا وميسي.
وحصل ريال مدريد على فرصة اخرى 
لرونالدو الذي وصلت����ه الكرة على اجلهة 
اليس����رى للمنطقة اثر عرضية من ارڤالو 

اربيلوا فسيطر عليها قبل ان يسددها الى 
جانب القائم االمين من مسافة قريبة )39(. 
ومع بداية الشوط الثاني، جنح ريال مدريد 
في تعزيز تقدمه عندما لعب هيغوين كرة 
عرضية من اجلهة اليسرى الى القائم البعيد 
حيث ايس����تيبان غراني����رو الذي دخل في 
الشوط االول بدال من الهولندي رافايل ڤان 
در ڤارت املص����اب، فتلقفها بطريقة رائعة 
وس����ددها »طائرة« من زاوية ضيقة داخل 

شباك احلارس دودو اواتي )50(.
وحص����ل ريال على فرصت����ني ثمينتني 
سريعتني لتعزيز تقدمه، اوال عبر رونالدو 
الذي سدد بجانب القائم االمين )54(، وثانيا 
بواس����طة كاكا الذي سدد من مسافة قريبة 
ف����ي احلارس اواتي )55( الذي تألق وحرم 
غرانيرو من تسجيل هدف شخصي ثان له 
بتصديه لتس����ديدته الصاروخية اثر كرة 

عرضية من كاكا )61(.
وعزز ڤالنسيا مركزه الثالث وعمق جراح 
مضيفه خيريز متذيل الترتيب بعدما احلق 
به الهزمية السادس����ة على التوالي بالفوز 

عليه 3 - 1.
واس����تعاد ديبورتيڤو الكورونا نغمة 
االنتصارات بعد ثالثة تعادالت على التوالي 
وذلك بفوزه على ضيفه اوساسونا بهدف 
س����جله خوان رودريغيز )50( في مباراة 
لعب خاللها اخلاسر بعشرة العبني بعد طرد 

االيراني جواد نيكونام )67(.
وسقط خيتافي امام مضيفه سبورتينغ 
خيخون بهدف سجله دييغو كاسترو )39(، 
فيما اكتفى اتلتيك بلباو بالتعادل مع مضيفه 
ملقة بهدف لفرناندو لورنتي )78 من ركلة 
جزاء(، مقابل هدف للبرازيلي روبس����ون 

ويليغتون )48(.
وتغلب اسبانيول على ضيفه سرقسطة 
بهدفني خلوان فيردو )13( وخافي ماركيز )71(، 

مقابل هدف النغيل اريزميندي )40(.

)أ.پ( البرازيلي رونالدينيو يسجل الهدف الثاني مليالن برأسه في مرمى يوڤنتوس  

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس إيطاليا

اجلزيرة الرياضية +111روما � تريستينا

كأس إسبانيا
11ڤياريال � سلتا ڤيغو

كأس االتحاد الفرنسي
10سيدان � كليرمون

10:45لومان � بوردو

كأس االتحاد اإلنجليزي
10:45نوتس كاونتي � فوريست غرين

10:45كوينز بارك � شيفليد
10:45برمنغهام � نوتنغهام

10:45ديربي كاونتي � ميلوول
اجلزيرة الرياضية +10:455كوڤنتري � بورتسموث

اجلزيرة الرياضية +10:454بريستول � كارديف

ميالن ُيبكي »السيدة العجوز« وبرشلونة »خماسي«
مع ميسي.. وريال مدريد انتصر بالعام الجديد


