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  ١٥  يناير ٢٠١٠ 

 اعلن اتلتيكو مدريد االسباني ان جناحه  35 
الدولي األرجنتيني ماكسي رودريغيز 

انتقل الى ليڤربول االجنليزي.
  وقال فريق العاصمة االســـبانية في 
بيان على شبكة االنترنت «توصل اتلتيكو 
مدريد وليڤربول وماكسي رودريغيز الى 
اتفاق سيترك مبوجبه الالعب االرجنتيني 

الفريق االحمر واالبيض لالنضمام الى 
الفريق االجنليزي».

  وأكـــد اتلتيكـــو مدريد ان ماكســـي 
رودريغيز الذي كان يخوض موســـمه 
العاصمة، «خضع  اخلامس مع فريـــق 
للفحص الطبي، ليحســـم بشكل رسمي 

انتقاله الى الفريق االجنليزي». 

 عزز ويغـــان االجنليزي صفوفه بضم املدافع االســـكوتلندي غاري 
كالدويل من سلتيك بعقد ميتد الربعة اعوام ونصف العام.

  وكان مـــن املتوقع ان يلحق كالدويل (٢٧ عاما) مبدربه الســـابق في 
سلتيك غوردون ستراشان الذي يشرف على ميدلزبره في دوري الدرجة 
االولى االجنليزية، وذلك بعدما فشـــل املدافع الدولي في متديد عقده مع 
فريقه احلالي، لكنه فضل االلتحاق بويغان الذي عرض عليه ان يضاعف 

الراتب الذي كان يتقاضاه مع وصيف بطل الدوري االسكوتلندي. 

 ويغان يعزز صفوفه بكالدويل رودريغيز من أتلتيكو مدريد إلى ليڤربول

 إشبيلية يقصي برشلونة من الكأس ويفقده أول ألقابه الستة 
 ريدينغ يخرج ليڤربول.. وميالن إلى ربع النهائي.. ويوڤنتوس فاز أخيراً على نابولي 

(رويترز)  (رويترز)  العب برشلونة الفرنسي تييري هنري غرق في «وحول األندلس» وخروج مع الكاتالوني من الكأس    العب ليڤربول اإليطالي البرتو أكويالني يسقط على األرض بعد تلقيه «صفعة» اخلروج من ريدينغ  

 أطاح غانغان الذي يلعب في 
الدرجة الثانية، بضيفه باريس 
سان جرمان وتأهل الى الدور 
ربع النهائي من مسابقة كأس 
رابطة األندية الفرنسية بالفوز 

عليه ١ ـ ٠ في ربع النهائي.
  ويدين غانغان بتأهله الى 
العـــب باريس ســـان جرمان 
مامادو ساخو الذي سجل هدف 
املباراة الوحيد عن طريق اخلطأ 
في مرمى فريقه (٨٠) الذي لم 
العددي في  النقص  يســـتغل 
صفوف منافسه الذي لعب بـ 
١٠ العبني بعد طرد السنغالي 

مصطفى ديالو (٧٧).
  وبدوره لم يجد ليون صعوبة 
في التخلص من عقبة ضيفه 
متز (ثانيـــة) بثالثية نظيفة 
سجلها جيرميي توالالن (٢٩) 
واألرجنتيني ليساندرو لوبيز 
(٨٧ و٨٩) في مباراة لعب خاللها 
اخلاسر بـ ١٠ العبني بعد طرد 

كريستوف ماريشيه (٦٨).
  وحذا تولوز حـــذو ليون 
بتغلبه على ضيفه نانســـي 

بثالثية نظيفة ايضا ســـجلها 
االوروغوياني داميان ماكالوزو 
(٣٢ خطأ في مرمـــى فريقه) 
والبرتغالـــي باولو ماشـــادو 
(٤٥ مـــن ركلة جزاء) وكيفني 

دوبوي (٤٦).
  وقاد السنغالي مامادو نيانغ 
مرسيليا حلســـم تأهله على 
حســـاب مضيفه سانت اتيان 
بتسجيله هدف الفوز ٣ـ  ٢ في 

الوقت بدل الضائع.
  كمـــا تغلب لوريـــان على 
مضيفه لنس بهدفني لسيلفان 
مارشـــال (٩) وكيفني غاميرو 
(٢٩)، مقابل هدف للبرازيلي 
ادواردو دوس سانتوس (٨٦ من 
ركلة جزاء)، وليل على ضيفه 
رين ٣ ـ ١ بعد التمديد سجلها 
عادل رامـــي (٤٠) والبرازيلي 
توليو دي ميلو (٩٦) والبلجيكي 
ايدين هازار (١١١)، مقابل هدف 

مليكايل باجيس (٥٩).
  وفـــي مســـابقة الـــدوري 
الفرنسي، حرم موناكو ضيفه 
الثالث من تضييق  مونبلييه 

اخلنـــاق على بوردو املتصدر 
بعدما حقق عليه فوزا مذال ٤ 
ـ ٠ على ملعب «لويس الثاني» 
في مباراة مؤجلة من املرحلة 

الـ ١٥ للدوري الفرنسي.
سيباســـتيان    وســـجل 
بويغرينيـــه (١١) والنيجيري 
لوكمـــان هارونـــا (٥٥ و٦٦) 
واألوروغوياني دييغو بيريز 
(٨٧) أهـــداف املبـــاراة التـــي 
لعب خاللهـــا مونبلييه بـ ١٠ 
العبني بعد طرد يونس بلهندة 

.(٧٢)
  ورفع فريق اإلمارة رصيده 
الى ٣٠ نقطة وصعد من املركز 
الـ ١١ الى السابع بفارق األهداف 
عن ليون السادس ونقطة عن 
باريس سان جرمان الثامن، فيما 
فشل مونبلييه في ان يصبح 
على بعد ٦ نقـــاط من بوردو 
املتصدر وبقي ثالثا بفارق نقطة 
عن ليل الثانـــي. وفي مباراة 
ثانيـــة، تعـــادل بولونيي مع 
ضيفه سوشو ٠ـ  ٠ في مباراة 

مؤجلة من املرحلة الـ ١٨. 

ــي ليونيل  ــلونة األرجنتين ــرب جنم برش  أع
ــروج املبكر من  ــق للخ ــي عن حزنه العمي ميس
ــبانيا على الرغم من الفوز  مسابقة كأس ملك اس
ــبيلية الذي لم يكن كافيا للتأهل،  على مضيفه إش
ــدد مهاجم برشلونة على ان ما كان يفتقر  كما ش

اليه الفريق الكاتالوني هو القليل من احلظ.

  وقال ميسي للصحافيني: «اجلميع حزين لهذا 
اخلروج املبكر ومع ذلك الفريق قدم مباراة كبيرة، 
ــنحت لنا  ــوط الثاني قدمنا أداء جيدا وس في الش
فرص كثيرة وكنا قريبني من التأهل ولكن احلظ 
رفض ذلك ونحن متأملون ألننا افتقرنا الى القليل 

من احلظ». 

 ميسي: افتقرنا إلى القليل من الحظ
االرجنتيني بابلو اندريس غونزاليز 
بعد متريرة من مواطنه اميانويل 

ليديزما (٤٦).
  وانتظر ميــــالن حتى الدقائق 
التســــع االخيرة ليستعيد تقدمه 
ويحســــم تأهله الى ربع النهائي 
بفضل الفرنســــي ماتيو فالميني 
الذي اهداه هدف الفوز بكرة اطلقها 

من خارج من املنطقة (٨١).
امللعــــب االوملبي في    وعلــــى 
تورينو، تنفس يوڤنتوس الصعداء 
قليال بفضل اليساندرو دل بييرو 
الذي قاده حلسم تأهله على حساب 
ضيفه نابولي بالفوز عليه ٣-٠.

  وافتتح فريق «السيدة العجوز» 
الذي لم يذق طعم الفوز سوى في 
مناسبة واحدة خالل مبارياته الست 
السابقة في جميع املسابقات ومرتني 
في مبارياته التسع السابقة، في 
الدقيقة ٢٤ عبر البرازيلي دييغو، 
قبل ان يضيــــف دل بييرو الذي 
لعب منذ البداية، الهدف الثاني في 
الدقيقة ٧٧ ثم الثالث في الدقيقة 
٨٢ من ركلة جزاء تسبب بها ماتيو 
كونتيني الذي طرد حلصوله على 
االنذار الثاني بسبب اخلطأ الذي 
ارتكبه على دييغو داخل املنطقة. 
وعاد كاتانيا ببطاقة ربع النهائي 
من ارض مضيفه جنوى بعدما فاز 
عليه بهدفني جلانڤيتو بلزماتي (٥ 
و٨)، مقابل هدف ملاركو روســــي 
الــــذي طرد بعــــد دقيقتني   (٥٧)
مع زميله اليوناني ســــقراطيس 

باباستاثوبولوس. 

 فقد برشلونة لقبه بطال لكأس 
اسبانيا في كرة القدم رغم فوزه 
على اشــــبيلية ١-٠ في اياب ثمن 
النهائي، وعاد ديبورتيڤو ال كورونا 
من بعيد وحول تخلفه امام ضيفه 
ڤالنسيا بهدفني نظيفني الى تعادل 
٢-٢ ليخطف منه بطاقة التأهل الى 

الدور ربع النهائي.
  في املباراة االولى، سجل تشابي 
هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 
٦٤، لكنه لم يكن كافيا الن الفريق 
الكاتالوني كان سقط ذهابا ١-٢.

  وفي الثانية، بدا ان ڤالنسيا في 
طريقة لتعويض خسارته في مباراة 
الذهاب على ملعبه ١-٢ بعدما تقدم 
بهدفني سجلهما الصربي نيكوال 
زيغيتش في الدقيقتني ١١ و٢٩، اال 
ان ديبورتيڤو انتفض في الشوط 
الثاني وقلص الفارق بفضل هدف 
للبرازيلي لويس فيليبي سجله في 
الدقيقــــة ٥٠، قبل ان يدرك خوان 
رودريغيز التعادل في الدقيقة ٧٢، 
مانحا فريقه بطاقة العبور الى ربع 

النهائي ليلحق بسلتا فيغو.
  ووضع راســــينغ ســــانتاندر 
حدا ملغامرة ضيفه الكوركون من 
الدرجة الثالثة بعدما تعادل معه 
صفر-صفر وذلك لفوزه ذهابا ٣-٢، 
فيما تخطى اوساسونا عقبة ضيفه 
هيركوليس مــــن الدرجة الثانية 
بالفوز عليه بهدف لاليراني مسعود 

شجاعي (٤٨).
  كمــــا تأهل خيتافــــي الى ربع 
النهائي بفوزه الساحق على ملقة 

الى الدور الرابع اثر فوز االول على 
نوتنغهام فوريست ١-٠ والثاني 
علــــى كوفنتري ســــيتي ٢-١ في 

مباراتني معادتني.

  كأس إيطاليا

  تأهــــل ميالن الى الــــدور ربع 
النهائي من مسابقة كأس ايطاليا 
اثر فــــوزه الصعــــب على ضيفه 
نوفــــارا من الدرجــــة الثالثة ٢-١ 
على ملعب «ســــان سيرو»، فيما 
حسم يوڤنتوس مواجهته القوية 
مع ضيفه نابولــــي بالفوز عليه 
٣-٠ ليحفف الضغط على مدربه 
تشيرو فيرارا.وسجل مليالن في 
الدقيقة ١٢ مهاجمه املخضرم فيليبو 

اينزاغي.
  ثم فاجأه ضيفــــه املتواضع، 
بادراكه التعادل بعد ثوان معدودة 
على انطالق الشــــوط الثاني عبر 

رد الهدية في الدقيقة الثالثة من 
الوقت الضائع عندما ارتكب خطأ 
داخل املنطقة على شــــاين لونغ، 
فاحتسب احلكم ركلة جزاء انبرى 
لها االيسلندي جيلفي سيغوردسون 
الطرفان  بنجــــاح (٩٣)، ليحتكم 
الى التمديد الذي ابتسم لريدينغ 
بفضل لونغ الذي سجل هدف الفوز 
والتأهل للضيوف في الدقيقة ١٠٠. 
ويتقابل ريدينغ في الدور الرابع 

مع بيرنلي. 
  وتأهل نيوكاسل يونايتد من 
الدرجة االولى الــــى الدور الرابع 
بعدمــــا حســــم مباراتــــه املعادة 
مــــع بليموث ارغيل مــــن الدرجة 
االولى ايضا بثالثية سجلها بيتر 
لوفنركراندز (١٠ و٤٠ و٧٢). وكانت 
املباراة االولى بني الفريقني انتهت 

بالتعادل ٠-٠.
  وتأهل برمنغهام وبورتسموث 

بخمســــة اهداف لســــولدادو (١٥ 
و٤٩) ورافــــا (٣٠) وبدرو ليون 
(٥٣) وباريجو (٧٩) مقابل هدف 

خلوامني (٦٣).

  كأس إنجلترا

  اضاف ريدينغ من الدرجة االولى 
فصــــال آخر في كابــــوس مضيفه 
ليڤربول بعدما اطاح به من الدور 
الثالث ملسابقة كأس اجنلترا بالفوز 
عليه ٢-١ بعد التمديد على ملعب 
«انفيلد» في مبــــاراة معادة بعد 

التعادل.
  في املبــــاراة االولى على ارض 
ريدينغ مــــا اجبره على مواجهته 
مجددا وهو كان فــــي طريقه الى 
حسم تأهله بفضل هدية من ريان 
بيرتراند الذي وضع «احلمر» في 
املقدمة عن طريق اخلطأ في مرمى 
فريقه (٤٥). لكن يوسي بنعيون 

  NBA ٣٠٠٠ فوز لليكرز في الـ 
 بات لــــوس اجنيليس ليكرز 
حامل اللقب أول فريق في تاريخ 
الدوري االميركي للمحترفني في 
كرة السلة يحقق ٣ االف فوز بعد 
ان تغلــــب على داالس مافريكس 

.١٠٠-٩٥
  ورفع ليكــــرز رصيده الى ٣٠ 
فوزا في ٣٩ مبــــاراة في صدارة 
الهــــادئ، بفارق مريح  مجموعة 

عن فينيكس صنز اقرب منافسيه 
والذي خسر أمام انديانا بيسرز 

.١١٤-١٢٢
  وحقق بوسطن سلتيكس فوزا 
كبيرا على نيوجيرسي نتس ١١١-

٨٧ رافعا رصيده الى ٢٧ فوزا مقابل 
١٠ هزائــــم في صــــدارة مجموعة 

األطلسي.
  وحســــم دنفر ناغتس مباراة 

القمة مع اورالندو ماجيك ١١٥-٩٧، 
فعزز رصيده في صدارة املجموعة 
الوسطى برصيد ٣٠ فوزا مقابل 

١٠ هزائم.
  وفي املباريــــات االخرى، فاز 
اتالنتــــا هوكس على واشــــنطن 
ويزاردز ٩٤-٨٢، ونيويورك نيكس 
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
٩٣-٩٢، ونيو اورليانز هورنتس 

على لوس اجنيليس كليبرز ١٠٨-
٩٤، وسان انطونيو سبيرز على 
اوكالهوما ثانــــدر ١٠٩-١٠٨ بعد 
التمديد، وهيوسنت روكتس على 
مينيســــوتا متبروولفز ١١٥-٩٧، 
وبورتالند ترايــــل باليزرز على 
ميلووكي باكس ١٢٠-١٠٨، وميامي 
هيت على غولدن ستايت ووريرز 

.١١٥-١٠٢

(أ.پ)   العب داالس ديريك نوڤيتسكي يحاول إبعاد كرة اندرو بكنيوم 

 وليامز لنهائي
  سيدني للتنس 

 تأهلت االميركية سيرينا وليامز 
ايلينا  املصنفة اولى والروسية 
دمينتييڤا اخلامســـة الى نهائي 
دورة ســـيدني الدولية للتنس، 
وفي نصف النهائي، فازت وليامز 
على الفرنسية ارافان رضائي ٣ـ  ٦
و٧ ـ ٥ و٦ ـ ٤، ودمينتييڤا على 
البيالروسية فيكتوريا ازارينكا 

السادسة ٦ ـ ٣ و٦ ـ ١.
  من جانب آخر يشارك جميع 
املصنفني في املراكز الـ ٣٢ االولى 
في العالم في بطولة اســـتراليا 
املفتوحة للتنس، اولى البطوالت 
االربع الكبرى، التي تنطلق االثنني 

املقبل في ملبورن.
  وفي باقي البطوالت، خرج 
االســـباني طومـــي روبريدو 
الـــدور  املصنـــف اول مـــن 
لـــدورة اوكالند  النهائي  ربع 
النيوزيلندية الدولية بخسارته 
امام االميركي جون ايسنر ٦ ـ 
٧ (٥ ـ ٧) و٦ ـ ٣ و٤ ـ ٦، كمـــا 
تأهلت االسبانية انابيل مدينا 
غاريغيـــس املصنفة اولى الى 
نصف نهائـــي دورة هوبارت 
االســـترالية الدوليـــة للتنس 
بفوزهـــا علـــى االرجنتينية 
جيزيال دولكـــو الثامنة ٦ ـ ١ 
و٥ ـ ٧ و٦ ـ ١، وانحصـــر لقب 
بطل دورة كويونغ االسترالية 
االســـتعراضية بني االسباني 
فرناندو فرداسكو والفرنسي 

جو ويلفريد تسونغا. 
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 ألمانيا غير مرشحة لنيل لقب المونديال 
 أظهـــر اســـتطالع للرأي أن 
مشـــجعي كرة القـــدم ال يرون 
في املنتخب األملاني لكرة القدم 
مرشـــحا ممكنا للفوز ببطولة 
التي  القدم  العالم لكـــرة  كأس 
تستضيفها جنوب أفريقيا صيف 

العام احلالي.

  وتقــــدم منتخــــب اســــبانيا 
أمــــام نظيره األملاني   (٪٣٨٫٧٣)
الذي  (٢٤٫٩١٪) في االســــتطالع 
أجرته مجلــــة «كيكر» الرياضية 
األملانية والذي شمل ٤٢ ألفا و١٤٣٣ 

من قراء املجلة.
  وتراجعت مواقــــع منتخبي 

البرازيــــل(٣١٫٤١٪) وإجنلتــــرا 
(٩٫٩٥٪) بشكل كبير كفرق مرشحة 
للفوز بالبطولة الرياضية املهمة. 
مــــن جانب آخر، أفــــادت تقارير 
إقبال األملان  صحافية بتراجــــع 
على شراء تذاكر مباريات منتخب 

بالدهم في املونديال. 

في التمارين مع زمالئه امر مخيب 
للغاية. انا منزعج النه لم يتمكن 
من املشــــاركة معنا»، مشيرا الى 
«احتمال انضمام النجم الفرنسي 
للفريق في املباراة التالية مع ڤيردر 
برمين في ٢٣ اجلاري». وما يزال 
موضوع رحيل ريبيري عن بايرن 
ميونيخ في الصيف املقبل يحتل 
حيزا كبيــــرا، خصوصا ان مدير 
اعماله كشف بأن الالعب ال يريد 
متديد عقده احلالي الذي ينتهي في 
٢٠١١. وأوضحت تقارير صحافية 
اهتمام ناديي ريال مدريد االسباني 
وتشلسي االجنليزي بالتعاقد مع 

ريبيري (٢٦ عاما).  

في ١١ مباراة خاضها في الدوري 
منذ مطلع املوسم شارك فيها اربع 

مرات اساسيا فقط.
  لكــــن مسلســــل االصابات ما 
يزال يالحق العبي بايرن ميونيخ 
فيســــتمر غياب صانــــع االلعاب 
الفرنسي فرانك ريبيري، فضال 
عن تعرض العب الوسط الهولندي 
الى اصابة في التدريبات االخيرة 
في دبي ايضا. وأعرب ڤان غال عن 
انزعاجه من اصابة ريبيري وعدم 
متكنه من املشاركة امام هوفنهامي. 
وقال ڤان غال «لن يكون ريبيري 
ضمن التشــــكيلة التي ستواجه 
هوفنهامي. عدم متكنه من املشاركة 

 تعود عجلــــة الدوري األملاني 
الى الدوران بعد توقف دام اكثر 
من ثالثة اسابيع فتفتتح املرحلة 
الثامنة عشرة اليوم بلقاء بايرن 
ميونيــــخ الثالث مــــع هوفنهامي 
الســــابع. ميلك بايــــرن ميونيخ 
فرصة انتزاع الصدارة مؤقتا في 
حال فوزه على هوفنهامي الذي قدم 
عروضا جيدة في بداية الدوري قبل 

ان يتراجع مستواه تدريجيا.
  واســــتعد بايرن ميونيخ في 
فترة التوقف من خالل معســــكر 
في دبي، واطمأن مدربه الهولندي 
لويس ڤان غال الى جهوزية الفريق 
الباڤاري بعد الفوز االخير على بال 
السويســــري وديا ٣-١. والالفت 
ان املباراة ضد بال اعادت وصل 
مهاجم بايرن ميروسالف كلوزه مع 
الشباك حيث سجل هدفني، علما 
بأنه لم يســــجل لفريقه اي هدف 

 غانغان يطيح بسان جرمان في كأس الرابطة 
 موناكو يذلّ مونبلييه في الدوري 

 مباراة اليوم بالتوقيت المحلي 
 ألمانيا (المرحلة الثامنة عشرة) 
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