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مهاجم بورتسموث ارون موكينا 
سجل هدف الفوز في مرمى 

كوفنتري في الوقت القاتل (رويترز)

يبدو ان الهولندي آرين روبن لم ينس بعد أيامه 
األخيـــرة مع ريال مدريد، فالعـــب بايرن ميونيخ 
األملاني مازال يذكر كيف علم أنه غير مرغوب به من 
الصحافة وتصريحات املدير الرياضي فالدانو لها 
وليس عن طريق الكالم املباشـــر معه. ففي حديث 
مشترك لروبن والنجم الفرنسي فرانك ريبيري ملجلة 
«بيلد»، كشف ريبيري عن عدم وجود أي التزام مع 

ريال مدريـــد بينما هاجم روبن فريق ريال مدريد. 
وقال آرين روبن: «بايرن ال يحسد ريال مدريد على 
أي شيء فبايرن فريق عظيم له تاريخ كبير، ويكفي 
أنه فريق ال يعتمد على األشخاص».وأضاف زميله 
ريبيري بقوله: «لســـت مرتبطا وال ملتزما بشيء 
لريال مدريد، وأنا خياري األول هو بايرن ميونيخ 

وليس أي نادي غيره».

روبن يهاجم ريال مدريد وريبيري باق في بايرن ميونيخ

(أ.ف.پ) جنم ليكرز كوبي براينت فشل في تخطي عقبة سان انطونيو   (أ.پ) رئيس االحتاد االميركي لكرة القدم سونيل غوالتي ورئيس امللف داڤيد دونز خالل املؤمتر الصحافي  

سقوط كبير لليكرز
«NBA» أمام سان أنطونيو في الـ

١٨ مدينة في ملف أميركا الستضافة 
مونديال ٢٠١٨ أو ٢٠٢٢ 

سقط لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب سقوطا 
كبيرا وبفارق عشــــرين نقطة أمام ســــان انطونيو 
سبيرز ٨٥-١٠٥ أمس الثالثاء ضمن الدوري االميركي 
للمحترفني في كرة الســــلة، وتأثر اداء ليكرز بعدم 
قدرة جنمــــه كوبي براينت على إكمال املباراة اذ لم 
يخض الربع األخير بســــبب آالم في ظهره، كما انه 
ال يزال يعاني من اصابة فــــي يده اليمنى، فاكتفى 
بتسجيل ١٦ نقطة، وهو املعدل األدنى له هذا املوسم، 
كما يستمر غياب االسباني بو غاسول عن صفوف 
ليكرز للمباراة اخلامسة على التوالي بسبب اإلصابة 
في أوتار الركبة، وقال براينت «شعرت بأنني لم اعد 
قادرا على السير واللعب».  واخلسارة هي التاسعة 
لليكرز متصدر مجموعــــة الهادئ حيث جتمد عدد 
انتصاراته عند ٢٩، في حني حقق ســــان انطونيو 
فوزه الثالث والعشرين في املركز الثاني ملجموعة 
اجلنوب الغربي، مشددا ضغطه بالتالي على املتصدر 
داالس مافريكس.  وحقق اورالندو ماجيك متصدر 

مجموعة اجلنوب الشرقي فوزه اخلامس والعشرين 
وكان على ســــاكرامنتو كينغز ١٠٩-٨٨ والذي لقي 

بدوره خسارته احلادية والعشرين.
 ولعب دوايت هوارد جنم اورالندو دورا بارزا في 
فوز فريقه بتألقه هجوما ودفاعا حيث سجل ٣٠ نقطة 
مقابل ١٦ متابعة، واضاف زميله مايكل بييتروس ١٨ 
نقطة مع عشر متابعات.اما االبرز لدى ساكرامنتو 

فكان تايركي ايفانز وسجل ١٨ نقطة.
 وسجل ستيفن جاكسون ٤٣ نقطة، اعلى معدل 
في مسيرته، ليقود فريقه تشارلوت بوبكاتس على 

الفوز على هيوسنت روكتس ١٠٢-٩٤
واضاف بوريس دياو ١٩ نقطة اخرى لتشارلوت، 
في حني سجل تريفور اريزا ١٩ نقطة ولويس سكاال 

١٨ نقطة مع ١٤ متابعة لهيوسنت.
 وفــــي مباراتني اخريني، فــــاز ممفيس غريزليز 
على لوس اجنيليس كليبرز ١٠٤-١٠٢، وديترويت 

بيستونز على واشنطن ويزاردز ٩٩-٩٠.

أعلن مســـؤولو كرة القدم بالواليات املتحدة 
عن أســـماء ١٨ مدينة وقع االختيار عليها لتكون 
ضمن امللف األميركي لطلب تنظيم نهائيات كأس 
العالم ٢٠١٨ للعبة. وقال سونيل غوالتي، رئيس 
اللجنة املعنية بإعداد امللـــف األميركي ورئيس 
االحتاد األميركي لكرة القدم إن جميع الستادات 
التي يتضمنها امللف أقيمت بالفعل وأن متوسط 
سعة هذه الستادات يبلغ ٧٨ ألف مقعد بكل منها، 
ليرتفع إجمالي عدد التذاكر في البطولة ألكثر من 
خمســـة ماليني تذكرة «وهو أكثر مما يتمنى أي 
شخص». وقال جوالتي في مؤمتر صحافي عقده 
في نيويورك «ال نقيم أي ســـتادات جديدة.. في 
هذه األوقات االقتصادية االســـتثنائية، سيكون 
اإلعالن عن ١٨ ستادا دون احلاجة للتمويل العام 
في البنية األساسية أو الستادات، بداية رائعة لنا».

وتنتشر املدن الـ ١٨ في كل أنحاء الواليات املتحدة، 
وابرزها نيويورك وواشـــنطن ولوس اجنيليس 

وبوسطن وتقدم اللجنة امللف االميركي لالحتاد 
الدولي للعبة (فيفا) في ١٤ مايو، في حني ينتظر 
أن يصدر قرار الفيفا بشـــأن الدولتني املضيفتني 
لبطولتي كأس العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢ أوائل ديسمبر 
املقبل.وتتنافس مع الواليات املتحدة على شرف 
استضافة كأس العالم ٢٠١٨ كل من إجنلترا واليابان 
وروســـيا وأستراليا، باإلضافة مللف مشترك بني 
اســـبانيا والبرتغال، وآخر بني بلجيكا وهولندا. 
أما شـــرف تنظيم النهائيات العاملية عام ٢٠٢٢، 
فتتنافس عليه إندونيسيا وقطر وكوريا اجلنوبية. 
وقال جوالتي «الواليات املتحدة مستعدة وجاهزة 
لتقدم إلى الفيفا فرصة اســـتضافة بطولة كأس 
عالم مثيرة وناجحة يســـتطيع فيها املشجعون 
والفرق واملشاركون ووسائل اإلعالم أن يستمتعوا 
باللعبة اجلميلة في أعلى مستوياتها، كما تسمح 
لعائلة كرة القدم بالتركيز على املهمة األساسية 

للعبة والتي تفيد العالم ككل».

عالمية متفرقات

اعلنت اللجنة االوملبية الدولية امس ان رئيس اللجنة 
البلجيكي جاك روغ عّني وزيرة الشباب والرياضة املغربية 
السابقة وعضوة اللجنة االوملبية الدولية نوال املتوكل رئيسة 

للجنة التنسيق اللعاب االوملبية ٢٠١٦ بريو دي جانيرو.
كان البطل األملاني مايكل شوماخر أول سائق يبدأ االستعداد 
ــم اجلديد من بطولة العالم للفورموال ١. وبدأ شوماخر  للموس
ــبع  ــبانية وأجرى بطل العالم س جتاربه على حلبة خيريز االس
ــات بعد ثالثة أعوام من  ــرات من قبل، الذي يعود إلى املنافس م
االعتزال، االختبارات األولى في املوسم على سيارة «جي بي ٢»، 
لعدم إمكانية إجرائها بإحدى سيارات الفورموال ١ وفقا لقواعد 

االحتاد الدولي للسيارات (فيا).
أكد السائق البرازيلي نيلسون بيكيه، الذي أبعد العام 
املاضي من فريق رينو، أنه ســــيخوض ســــباقات سيارات 
ناسكار خالل موسم ٢٠١٠، بعد أن أخفقت جهوده في العودة 

إلى عالم فورموال ١.
ــر، الفائز بلقب بطولة  ــى املالكم األملاني يورغن برمي تلق
ــجن ١٦ شهرا لتورطه  العالم لوزن خفيف الثقيل، عقوبة بالس
ــفرين برمير  في قضيتي اعتداء واهانة. وأدانت محكمة في ش
ــكوتيك) باملدينة  (٣١ عاما) باهانة امرأة في صالة للرقص (ديس

التي تقع شرقي أملانيا، واالعتداء عليها.
اعلن منظمو بطولة استراليا املفتوحة، اولى البطوالت 
االربع الكبرى في التنس، ان االرجنتيني داڤيد نالبانديان 
الذي كان مقررا ان يعود الى املالعب بعد غياب نحو ٨ اشهر 
بســــبب عملية جراحية في وركه االمين قرر عدم املشاركة 

الصابته بتمزق عضلي في املعدة.
تأهلت االميركية سيرينا وليامز املصنفة اولى الى الدور 
نصف النهائي من دورة سيدني الدولية في التنس البالغ مجموع 
ــية فيرا  ــهل على الروس جوائزها ٦٠٠ الف دوالر بفوزها الس

دوشيفينا ٦ - ٢ و٦ - ٢.
صعد االسباني طومي روبريدو املصنف اول الى الدور 
ربع النهائي من دورة اوكالند النيوزيلندية الدولية للتنس 
بفوزه الصعب على االملاني ســــيمون غرول ٧ - ٦ (٧ - ١) 

و٧ - ٦ (٧ - ٢).
بلغ االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والصربي نوڤاك 
ديوكوڤيتش الدور الثاني من دورة كويونغ االسترالية االستعراضية 
ــيتش ٦ - ٣  في التنس بفوز االول على الكرواتي ايڤان ليوبيس

و٦ - ٣، والثاني على االملاني طومي هاس ٦ - ٢ و٦ - ٣.

كامبل يعود لصفوف أرسنالفوز بايرن ميونيخ على بال وديًا

هيدينك لن يكون مدرب يوڤنتوس المقبل
أكد وكيل أعمال الهولندي جوس هيدينك املدير 
الفني ملنتخب روسيا أن موكله لن يكون املدرب القادم 
ليوڤنتوس االيطالي، موضحا في الوقت نفسه عدم 
وجود أي اتصاالت بني االحتاد الروسي لكرة القدم 
والنادي االيطالي. تصريحات سيس ڤان نيفينهيوزن 
وكيل أعمال املدرب الهولندي جاءت ضمن تصريحاته 
لقناة تيلي لومبارديا االيطالية، حيث قال: ال يوجد أي 
اتصاالت بني يوڤنتوس وهيدينك، أستطيع التأكيد 
بنسبة ١٠٠٪ بأنه لن يكون املدرب القادم للبيانكونيري، 

ليس لدينا أي اتصال مع اليوڤنتوس وهم لم يحاولوا 
أبدا االتصال بنا، كل ما يثار من أخبار مجرد اختراعات 
صحافية». وتأتي تلك التصريحات في عكس جميع 
أخبار وتقارير الصحف االيطالية خالل األسبوعني 
األخيرين، حيث أكدت العديد من تلك التقارير التوصل 
التفاق بني الطرفني سيعلن عنه عقب مباراة يوڤنتوس 
أمام نابولي في كأس ايطاليا، ولكن يبدو أن اخليارات 
الفنية اجلديدة للفريق لن تتضمن مدرب ريال مدريد 

وتشلسي السابق.

بودولسكي يغيب عن كولن لإلصابة

ڤينغر يتعاقد مع الموهبة غاليندو

فاز بايرن ميونيخ ثالـــث الدوري االملاني لكرة القدم على بال 
السويسري ٣ ـ ١ في مباراة ودية اقيمت ضمن استعدادات الفريق 
الباڤاري ملعاودة نشـــاطاته في بطولة الدوري.وتكلل فوز بايرن 
ميونيخ بهدفني ملهاجمه ميروسالف كلوزه في الدقيقتني ٨٥ و٨٧، 
وذلك قبل ان يفتتح زميله حميد التينتوب التسجيل في الدقيقة ٧٣، 
بعدما كان منافسه السويسري متقدما ١ـ  ٠، ولم يسجل كلوزه، الذي 
شارك في الشوط الثاني، اي هدف لفريقه في ١١ مباراة خاضها منذ 
مطلع املوسم في الدوري احمللي والتي لعب فيها ٤ مرات اساسيا.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع هوفنهامي غدا في الدوري.

أعلن نادي ارسنال االجنليزي رسميا امس عن إعادته املدافع العمالق 
سول كامبل لصفوف النادي بعد اطمئنان املدير الفني للفريق ارسني 
فينغر على مســــتواه من خالل إشراك الالعب مؤخرا ضد وست هام 
مبباراة ودية الحتياطي الناديني انتهت بفوز ارســــنال ٤-٢. وشارك 
ســــول كامبل ملدة ٤٥ دقيقة كاملة في املباراة التي فاز بها املدفعجية 
بفضل ثالثية جاي إميانويل توماس وهدف فرميبوجن، وأحرز لوست 
هام فريدي سيرز هدفني من ركلتي جزاء. ويعود كامبل الرسنال بعد 
غياب دام ٣ سنوات كاملة حني رحل في مايو ٢٠٠٦ متوجها لبورتسموث 
الذي فاز معه فيما بعــــد بلقب كأس االحتاد اإلجنليزي، وبعد انتهاء 
عقــــده مع البومبيه الصيف املاضي توجــــه نحو نوتس كاونتي في 
الدرجة الثانية والذي يدير شؤونه الكروية املدرب السويدي املعروف 
إريكسون، ولكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط وفسخ عقده 
بالتراضي وفي تلك األثناء عاد إلى آرسنال للمشاركة معه الستعادة 

لياقته البدنية وجنح في العودة للفريق.

ذكرت الصحف األملانية ان نادي كولن قد يفتقد خدمات مهاجمه 
الدولي لوكاس بودولسكي لعدة أسابيع إلصابة األخير في ظهره، 
وكان بودولســـكي عاد مؤخرا الى صفوف كولن الذي بدأ مسيرته 
معه لقاء صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها ١٠ ماليني يورو، وذلك 
بعد ٣ مواســـم ونصف مع بايـــرن ميونيخ، ومن املقرر ان يخضع 
لصورة بالرنني املغناطيسي بعد انسحابه اليوم من التمارين التي 
أقيمت قبل ٥ ايام على معاودة منافسات بطولة املانيا املتوقفة بسبب 
العطلة الشتوية، ونقلت صحيفة «االكسبرس» تصريحا ملدرب كولن 
الكرواتي زفونيمير سولدو اكد فيه ان بودولسكي قد يكون يعاني 
من اصابة في العمود الفقري وهو عانى قبل عامني من إصابة طفيفة 
مماثلة، ومن واجبنا اخـــذ احليطة واحلذر»، وذكرت الصحيفة ان 

غياب بودولسكي في ذلك الوقت استمر لفترة ٣ اسابيع.

جنح مدرب ارسنال ارسني ڤينغر في التعاقد مع املوهبة البوليڤية 
الشـــابة صامويل غاليندو قائد منتخب بوليڤيا للشباب، والذي 
يبلغ من العمر ١٧ عاما فقط، في صفقة ستكلف ارسنال ٥٠٠ ألف 
جنيه إســـترليني فقط والبقية ستكون حسبما يقدمه الالعب مع 
الفريـــق في وقت الحق. الالعب حتول من ليڤربول إلى لندن بعد 
أن كان حتت أنظار املدير الفني لفريق إيڤرتون ديڤيد مويس من 

أجل جتربته والوقوف على مستواه.

فيرارا يتلقى الضربات ويعد بمواصلة الكفاح
شّبه مدرب فريق يوڤنتوس 
القدم تشــــيرو  االيطالي لكرة 
فيرارا املهدد باإلقالة بعد سلسلة 
املتواضعة، نفسه  النتائج  من 
اليوم الثالثــــاء بروكي بالبوا، 
الكفاح. وكان  ووعد مبواصلة 
يوڤنتوس سقط االحد على ارضه 
امام ميــــالن ٠-٣ في الدوري، 
وخرج من مسابقة دوري ابطال 
اوروبا، ونزل من املركز الثالث 
الى الرابــــع على الئحة ترتيب 
البطولة احمللية بفارق ١٢ نقطة 
عن انتر ميالن حامل اللقب في 
املواسم االربعة االخيرة ومتصدر 
الترتيب احلالــــي تاركا مركزه 

لنابولي.
وقــــال فيــــرارا فــــي مؤمتر 
صحافي «أنا مثل روكي اتلقى 
الضربات. انــــا مضرج بالدماء 
لكني اســــتمر في ان اقول الى 
خصمي اضربني بشكل اقوى 
ألن ذلك ال يؤملني»، في اشارة 
الى املالكم السابق روكي بالبوا 
بطل العالم للوزن الثقيل مرتني 
سابقا والذي حول قصته الفنان 

الشــــهير سيلفستر  االميركي 
ســــتالون عام ٢٠٠٦ الى فيلم 
سينمائي كتابة واخراجا ومتثيال. 
واضاف فيرارا «اخلسارة امام 
ميالن لم تغير في االمر شيئا. 
انا اعرف متامــــا ان مصير كل 
مدرب مرتبط بالنتائج، وإذا كان 
هــــذا يعني إقالتي فلن أرى في 
ذلك فشال وإمنا حتول بناء في 
مسيرتي كمدرب والتي التزال 

في بدايتها».
وترى الصحافة االيطالية ان 
ايام فيرارا باتت معدودة، لكن 
التي يعاني  املالية  الصعوبات 
منها نادي «الســــيدة العجوز» 
والناجمة عن بناء ملعب جديد 
ترمي بثقلها في موضوع اختيار 

مدرب بديل.
وعني فيريرا (٤٢ عاما) مدربا 
فــــي مايو املاضي  ليوڤنتوس 

الذي  خلفا لكالوديو رانييري 
اقيل بسبب سوء النتائج، وكان 
يشرف حتى ذلك التاريخ على 
فرق الشــــباب في النادي الذي 
دافع عن ألوانه كالعب من ١٩٩٤ 
الى ٢٠٠٥. وكانت جتربة فيرارا 
الوحيدة كمــــدرب عندما عمل 
مساعدا ملدرب املنتخب مارتشيلو 
ليبي من ٢٠٠٤ الى ٢٠٠٦ ثم من 

٢٠٠٨ واليزال حتى اآلن.

ڤياريال يتجرع المرارة في كأس إسبانيا على يد سلتا ڤيغو
تأهل سلتا ڤيغو من الدرجة الثانية 
الى الدور ربع النهائي من مســـابقة 
كأس اســـبانيا لكرة القدم اثر فوزه 
على مضيفه ڤياريـــال ١-٠ في اياب 

ثمن النهائي اول من امس.
على ملعبه «ال مدريغال»، سقط 
ڤياريال فـــي الدقيقة االخيرة بعد ان 
كان قريبا مـــن انتزاع بطاقة العبور 
الى ربع النهائي، بهدف سجله روبرتو 
تراشوراس من ركلة جزاء (٩٠)، وكان 

الفريقان تعادال ١-١ في الذهاب.

اليوم  وتختتم منافســـات االياب 
فيلتقي مايوركا مع رايو فاليكانو من 
الدرجة الثانية (١-٢)، واتلتيكو مدريد 
مع ريكرياتيڤـــو هويلڤا من الدرجة 

الثانية (٠-٣).

كأس انجلترا

تأهل برمنغهام الى الدور الرابع من 
مسابقة كأس اجنلترا لكرة القدم اثر 
فوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست 
مـــن الدرجة االولى ١-٠ فـــي مباراة 

معادة اقيمت اول من امس وســـجل 
دارين فيرغســـون الهدف في الدقيقة 
٦٢. وكان الفريقـــان تعادال ٠-٠ في 

املباراة االولى.
وأفلت بورتســـموث من اخلروج 
بفوزه على مضيفه كوفنتري سيتي 
٢-١ بعد التمديد في مباراة معادة ايضا 
بعد ان تعادال ١-١ في االولى. وتقدم 
صاحب االرض بهدف لليون بســـت 
(٢٢) قبل ان يقدم ستيڤن وايت هدية 
مجانية لبورتسموث حني سجل خطأ 

في مرمى فريقه في الوقت بدل الضائع 
(٩٠+١) فلعب الفريقان وقتا اضافيا 
متكن الضيوف في نهايته من حتقيق 
الفوز بواسطة اجلنوب افريقي ارون 
اليوم مباراة  موكينا (١٢٠). وتقـــام 

بالكبيرن مع استون ڤيال.

كأس إيطاليا

تأهل روما الى الدور ربع النهائي 
من كأس ايطاليا لكرة القدم اثر فوزه 
على ضيفه ترييستينا ٣-١ على امللعب 

االوملبي في روما.وسجل ماتيو بريغي 
(٤٥) والصربي ميركو فوســـينيتش 
(٦٠) والبرازيلي جوليو باتيستا (٨٠) 
اهداف روما، ولويجي ديلال روكا (٥ من 
ركلة جزاء) هدف ترييستينا. وكان انتر 
ميالن بطل الدوري في املواسم االربعة 
االخيرة، تغلب على ضيفه ليفورنو 

١-٠ منتصف الشهر املاضي.
وتقام اليوم ٣ مباريات حيث يلتقي 
فيورنتينا مع كييڤو واودينيزي مع 

لوموزيانا والتسيو مع باليرمو.

مباريات اليوم بالتوقيت المحليتأهل روما إلى ربع النهائي على حساب ترييستينا.. وبورتسموث وبرمنغهام إلى الدور الرابع في كأس إنجلترا
كأس ايطاليا

اجلزيرة الرياضية +٦١فيورنتينا ـ كييفو

اجلزيرة الرياضية + ٨:٣٠١اودينيزي ـ لوموزيانا

اجلزيرة الرياضية +١١١التسيو ـ باليرمو

كأس اسبانيا
١٠ريال مايوركا ـ رايوفاليكانو

اجلزيرة الرياضية +١٢٢اتلتيكو مدريد ـ ريكرياتيفو

كأس انجلترا
اجلزيرة الرياضية +١١٥بالكبيرن ـ استون ڤيال


