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كشف استطالع للرأي أن أعضاء ريال مدريد االسباني يرغبون في تعاقد 54
النادي مع كل من فرانك ريبيري وديڤيد سيلڤا وسيسك فابريغاس لتدعيم 
صفوف الفريق في املوس����م املقبل. وكشفت نتائج االستطالع الذي أجرته 
صحيف����ة »ماركا« املتخصصة في الرياضة ب����ن 800 عضو بالنادي امللكي 
حضروا مباراة الفريق أمام ضيفه ريال مايوركا في العاشر من هذا الشهر، 
أن النجم الفرنس����ي ه����و أكثر الالعبن قبوال م����ن اجلماهير لالنضمام إلى 
ريال بنسبة 74.5%. واحتل املركز الثاني خلف صانع ألعاب بايرن ميونيخ 

األملاني اجلناح االس����باني الدولي ديڤيد سيلڤا جنم ڤالنسيا بنسبة %66.9 
بفارق طفيف للغاية عن زميله في املنتخب وقائد أرسنال اإلجنليزي سيسك 
فابريغاس برصيد 66.6%. وجاء في املركز الرابع بفارق كبير للغاية الصربي 
نيمانيا ڤيديتش مدافع مان يونايتد اإلجنليزي ثم زميله الدولي اإلجنليزي 
واين روني فمواطن األول برانيسالف إيڤانوڤيتش مدافع تشلسي. وذكرت 
الصحيفة أن هذه النتائج تش����ير إلى رغبة جماهير النادي في تدعيم خط 

وسط الفريق في املقام األول. 

أعضاء »الملكي« يرغبون في التعاقد مع ريبيري وسيلڤا وفابريغاس

العب نورمبرغ اليوناني اجنيلوس خاريستياس مستلقيا على ظهر العب شالكة ايڤان راكيتيتش  )رويترز(

إصابة ديمبسي
تبعده عن المونديال

تعرض املهاجم االميركي كلينت 
دميبس���ي الذي يعتبر م���ن ركائز 
تشكيلة منتخب بالده، الصابة في 
ركبته خالل مباراة فريقه فوالم مع 
بالكبيرن 0 � 2 في الدوري االجنليزي، 
قد حترمه من املشاركة في نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا الصيف املقبل. 
وكشف مدرب فوالم روي هودجسون 
ان دميبسي سيخضع للفحوصات 
الالزمة، مضيفا »لكننا نعتقد بانها 
اصابة في ركبته، في الرباط الصليبي، 
وقد تبعده لفترة طويلة«. وتلعب 
الواليات املتحدة في النهائيات ضمن 
املجموعة الثالثة الى جانب اجنلترا 

وسلوڤينيا واجلزائر.

شارابوڤا تودّع تنس أستراليا 
باتت الروسية ماريا شارابوڤا املصنفة ال� 14 وبطلة عام 2008 الضحية االولى 
لبطولة استراليا املفتوحة للتنس اثر خسارتها في الدور االول امام مواطنتها ماريا 
كيريلينكو 6-7 )4-7( و6-3 و4-6. وهي املرة االولى التي تخرج فيها شارابوڤا 
من الدور االول للبطوالت االربع الكبرى منذ 2003. وخاضت شارابوڤا )22 عاما( 
مباراتها على ملعب رود ليفر ارينا الذي اقفل س���قفه بسبب هطول االمطار التي 

ادت الى تأجيل عدد من املباريات.
وبدورها حجزت الروسية االخرى دينارا سافينا املصنفة ثانية ووصيفة بطلة 

العام املاضي بطاقتها الى الدور الثاني.
وتأهلت الروسية االخرى سڤتالنا كوزنتسوڤا الثالثة الى الدور الثاني. وعبرت 
البلجيكية كيم كاليسترز اخلامسة عش���رة من دون عناء كبير الى الدور الثاني 
ايضا على حساب الكندية فاليري تيترو 6-0 و6-4. ولدى الرجال، بدأ االرجنتيني 
خوان مارتن دل بوترو املصنف رابعا س���عيه الى لقب ثان في البطوالت الكبرى 

بفوزه على االميركي مايكل روسيل 6-4 و6-4 و3-6 و2-6.
وحقق البريطاني اندي موراي اخلامس فوزا سهال على اجلنوب افريقي كيفن 
اندرسون 6-1 و6-1 و6-2 في 97 دقيقة. وعبر االميركي اندي روديك السابع الى 

الدور الثاني ايضا بفوز سهل على الهولندي تييمو دي باكر 6-1 و6-4 و4-6.

»NBA« 37 نقطة ألنتوني في سلة يوتا بالـ
تألق كارميل���و انتوني وقاد فريقه 
دنفر ناغتس للف���وز على ضيفه يوتا 
جاز 119 � 112 بعدما دك سلة االخير ب� 37 
نقطة ضمن منافسات الدوري االميركي 

للمحترفن في كرة السلة.
وحقق تورونتو رابتورز فوزا سهال 
على ضيفه داالس مافريكس 110 � 88، 
بفضل تألق ثنائي االرتكاز كريس بوش 
وااليطالي اندريا بارنياني، اذ س���جل 
االول 23 نقط���ة مع 13 متابعة والثاني 

22 نقطة مع 6 متابعات.
وهذا الف���وز الثاني فقط لتورونتو 
على داالس في املواجهات ال� 12 االخيرة 
بينهما، واالكبر من حيث الفارق متخطيا 
فوزه عليه بفارق 17 نقطة 109 � 92 في 

الثاني من نوفمبر عام 2001.

واستلم تورونتو الذي حقق فوزه 
احلادي والعشرين في 41 مباراة، زمام 
االمور اعتب���ارا من الربع الثاني بعدما 
قدم ربعا اول متواضعا حيث جنح في 
ثالث تسديدات فقط من اصل 15 محاولة، 
لكن الوضع تغير متاما في الثاني فنجح 
ب�15 تسديدة من اصل 23 محاولة ليتقدم 
على ضيفه 34-18 بفضل جهود بوش 
واالسباني خوسيه كالديرون، اذ سجل 
االول 11 نقطة خالل هذا الربع والثاني 

9 نقاط مع 6 متريرات حاسمة.
وحافظ بعدها تورونتو على افضليته 
املطلقة حتى صافرة النهاية التي اعلنت 
فوزه بفارق 22 نقطة، ليلحق بفريق رجل 
االعمال »املشاغب« مارك كيوبان هزميته 

الرابعة عشرة في 40 مباراة.

أندوني مدرباً لسسكا صوفيا 

كولينا أفضل حكم في التاريخ

 أوتريخت يخدم إيندهوڤن 

مطاردة بين براغا وبنفيكا

تعادل سلبي بين بوردو ومرسيليا

ذكرت تقارير إخبارية ف���ي بلغاريا أن املدرب الروماني إيوان 
أندوني سيتولى قيادة فريق سسكا صوفيا أحد أكبر أندية البالد 
خلفا للمدرب لوبوس���الف بينيف. وأوضحت التقارير أن أندوني 
وقع عق���دا ميتد لصيف 2011، وكان بيني���ف قد أقيل من منصبه 
األسبوع املاضي بعد نشوب خالفات بينه وبن مسؤولي النادي. 
ولعب أندون���ي )49 عاما( بصفوف املنتخب الروماني في بطولة 
األمم األوروبية لعام 1984 وبطولة كأس العالم 1990 وس���بق له 
التدريب في رومانيا وقبرص والس���عودية واإلمارات حيث أقيل 

من تدريب نادي األهلي اإلماراتي في نوفمبر املاضي.

فاز احلكم اإليطالي املعتزل بيرلويجي كولينا بجائزة أفضل حكم 
في التاريخ من االحتاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

وذكرت صحيفة »ماركا« الرياضية األسبانية أن االحتاد مينح 
احلكام نقاطا من أجل اختيار أفضل حكم س���نويا منذ عام 1987، 
وبتجميع تلك النقاط تصدر كولينا القائمة برصيد 86 نقطة بفارق 
20 نقطة كاملة عن األملاني ماركوس ميرك صاحب املركز الثاني.

وجاء في املركز الثالث احلكم الدمناركي بيتر ميكلسن ثم املجري 
ساندور بوهل في املركز الرابع ولكل منهما 62 نقطة.

اسدى اوتريخت خدمة اليندهوڤن الثاني بإجبار ضيفه تونتي 
انشكيده املتصدر على االكتفاء بالتعادل معه 0-0 في املرحلة الثامنة 
عشرة من الدوري الهولندي التي استكملت بعدما مت تأجيل خمس 

من مبارياتها التي كانت مقررة في 20 الشهر املاضي.

اس����تمرت املطاردة بن سبورتينغ براغا وبنفيكا حيث بقي االول 
متصدرا امام الثاني بفارق االهداف بعد املرحلة السادس����ة عشرة من 
بطولة البرتغال  وفاز سبورتينغ براغا على مضيفه اكادمييكا كوامبرا 
2-0، في حن حقق بنفيكا فوزا ساحقا على مضيفه ماريتيمو فونشال 
5-0. وسقط بورتو الثالث في فخ التعادل مع باكوش فيريرا 1-1، فيما 

حسم سبورتينغ لشبونة مواجهته القوية مع ناسيونال 2-3.

انتهت موقعة بوردو حامل اللقب واملتصدر احلالي ومرسيليا 
وصيفه املوس���م املاضي بالتعادل 1-1 على ملعب »شابان ديلما« 
اخلاص باالول في ختام املرحلة العشرين من الدوري الفرنسي. 
ويعتبر هذا التعادل مبنزلة الفوز لبوردو النه لعب بعشرة العبن 
في النصف الس���اعة االخير والنه لم يسمح ملرسيليا بان يقلص 
الفارق الذي يفص���ل بينهما الى اكثر من 11 نقطة، ما يجعل مهمة 
الفريق املتوسطي صعبة للعودة الى اجواء املنافسة على اللقب كما 

كانت حاله املوسم املاضي، حتى وان كان ميلك مباراة مؤجلة.

اقترب ڤالنسيا من ريال مدريد 
الثان���ي بعد ف���وزه على ضيفه 
ڤياريال 4-1، فيما ازاح مايوركا 
ضيفه ديبورتيڤو الكورونا عن 
املركز الرابع بفوزه عليه 2-0 في 
املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
في املباراة االولى على ملعب 
»ميستايا«، اصبح ڤالنسيا على 
بعد ثالث نقاط من ريال مدريد 
الثاني، مستفيدا من سقوط االخير 

امام اتلتيك بلباو 1-0.
الذي حقق  وضرب ڤالنسيا 
فوزه الثالث على التوالي واحلادي 
عشر هذا املوسم، باكرا وافتتح 
التسجيل منذ الدقيقة 6 عبر كرة 
اطلقها االرجنتيني ايفر بانيغا من 
خارج املنطقة، ثم اصبحت مهمة 
اكثر سهولة بعدما اضاف دافيد 
فيا الهدف الثاني في الدقيقة 28 
من ركلة جزاء اثر خطأ ارتكبه 
عليه فرانسيس���كو كيكو داخل 
املنطقة ما تسبب بطرد االخير 
ليلعب فريق »الغواصة الصفراء« 

بعشرة العبن.
الثاني، اضاف  الش���وط  في 
ڤالنسيا الهدف الثالث مستفيدا 
من خطأ فادح من خوان كابديفيال 
الذي فش���ل في تش���تيت الكرة 
بالطريقة املناسبة لتسقط الكرة 
امام دافيد سيلفا الذي سددها في 
اليمنى االرضية ملرمى  الزاوية 

احلارس دييغو لوبيز )56(.
وجن���ح ڤياريال في تقليص 
الفارق مستفيدا ايضا من خطأ 
املدافع اليكيس الذي حاول ان يعيد 
الكرة حلارسه سيزار سانشيز 
لكن االخير كان متقدما عن مرماه 
ليس���بقهما البرازيلي نيلمار دا 
سيلفا الى الكرة ويضعها داخل 

الشباك اخلالية )61(.
واعاد في���ا الفارق الى ثالثة 
اهداف ف���ي الدقيقة االخيرة من 
املب���اراة بعدما تلق���ى متريرة 
عرضية ارضية من دافيد سيلفا، 
ليرفع رصيده الى 15 هدفا وينتزع 
الهدافن من  ص���دارة ترتي���ب 

االرجنتيني ليونيل ميسي.
وواص���ل اتلتيك���و مدري���د 
صحوته وحقق فوزه الثالث على 
التوالي واخلامس في مبارياته 
الس���بع االخيرة وذلك بتغلبه 
على ضيفه سبورتينغ خيخون 
اه���داف لالوروغوياني  بثالثة 
دييغو فورالن )13( والبرتغالي 
باولو اسونساو )53( والسنغالي 
ابراهيما بالدي )66(، مقابل هدفن 
لدييغو كاس���ترو )34 من ركلة 

جزاء( ولويس موران )90(.
وحقق ملقة فوزا ثمينا على 
ضيفه خيتافي هو الثالث له هذا 
املوسم وذلك بالتغلب عليه بهدف 
سجله املغربي نبيل باها )84(، 
فيما انتهت مواجهات القاع الثالث 
االخرى بالتعادل بن سرقسطة 
وخيريز 0-0، وامليريا وتينيريفي 
بهدف للسويدي هينوك غويتوم 
)61( مقابل هدف للوريتي خوانلو 
هنس )2(، وراسينغ سانتاندر 
مع بلد الوليد بهدف لسيرجيو 
كاناليس )60( مقابل هدف لبابلة 
بينيي���وس )19 خطأ في مرمى 

فريقه(.
وصعد ملقة الى املركز السادس 
عش���ر برصيد 17 نقطة وبفارق 
االهداف عن بلد الوليد الس���ابع 
عشر ونقطة عن تينيريفي الثامن 
عشر، فيما بقي خيريز في املركز 
العشرين االخير برصيد 8 نقاط 
من فوز واحد فقط و5 تعادالت، 

هام، املهدد بالهبوط الى الدرجة 
االولى، نقطة م���ن ملعب «فيال 
بارك« اخلاص مبضيفه استون 

فيال بالتعادل معه 0-0.
واس���تعاد بالكبيرن روفرز 
التي غابت  نغمة االنتص���ارات 
عنه في املباريات التسع السابقة 
وذلك بعدما احلق بضيفه فوالم 
الهزمي���ة الثالثة عل���ى التوالي 
بالفوز عليه بهدفن س���جلهما 
الكونغولي كريس���توفر سامبا 
فيجيان���ي )25( والنيوزيلندي 

ريان نيلسن )54(.
وفي منافس���ات كأس رابطة 
االندية االجنليزية احملترفة يلتقي 
مان يونايتد مع مانشيستر سيتي 

اليوم.

ألمانيا

بدأ ش���الكه العام اجلديد من 
حيث انهى الذي سبقه واستعاد 
املركز الثاني بفوزه الصعب على 
ضيفه نورمب���رغ اجلريح 0-1 
على ملع���ب »فيلتنز ارينا« في 
املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 

االملاني.
وكان فريق املدرب فيليكس 
ماغ���اث انه���ى 2009 بتحقيقه 
ثالثة انتص���ارات متتالية على 
هرتا برلن )2-0( وفيردر برمين 
)2-0 ايضا( وماينتس )1-0( ثم 
اضاف فوزه احلادي عش���ر هذا 
الثاني  املوسم ليستعيد مركزه 
الذي  بفض���ل كيفن كوراني���ي 
سجل هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة 48 بكرة سددها بيمناه 
من مس���افة قريبة الى الزاوية 
اليسرى االرضية ملرمى احلارس 
رافايل شافر وذلك بعد متريرة 
من البيروفي جيفرسون فارفان. 

ورفع شالكه رصيده الى 37 نقطة 
في املركز الثاني بفارق نقطة عن 
باير ليڤركوزن املتصدر، ومثلها 

عن بايرن ميونيخ الثالث.
وحذا بوروسيا دورمتوند حذو 
شالكه وواصل سلسلة انتصاراته 
التي بدأها في نهاية العام املاضي 
بعدما حقق فوزه اخلامس على 
التوالي وجاء مثيرا للغاية على 

حساب مضيفه كولن 2-3.

إيطاليا

عم���ق كييڤو ج���راح ضيفه 
بالف���وز عليه 0-1،  يوڤنتوس 
فيما ضي���ق ميالن اخلناق على 
جاره انتر ميالن املتصدر وحامل 
اللقب بعد فوزه الكبير على ضيفه 
سيينا متذيل الترتيب 4-0 في 
املرحلة العش���رين من الدوري 

االيطالي.
وواصل روما عروضه املميزة 
بتغلبه على ضيفه جنوى بثالثة 
اهداف لس���يموني بيروتا )17( 
ولوكا طون���ي )45 و60( الذي 
افتتح سجله التهديفي مع فريق 
العاصمة في مباراته الثانية معه 
بعد ان انتق���ل اليه خالل فترة 
االنتقاالت الش���توية من بايرن 
ميوني���خ االملاني. كم���ا تعادل 
سمبدوريا مع ضيفه كاتانيا بهدف 
جلامباولو باتزيني )45 من ركلة 
جزاء(، مقابل هدف لالرجنتيني 

ايزكييل الما )14(.
وعل���ى »س���تاديو ازوري 
اتاالنتا فوزه  ديطاليا«، حق���ق 
الرابع هذا املوس���م فقط بعدما 
تغلب على ضيفه التسيو بثالثية 
نظيفة تناوب على تس���جيلها 
كريس���تيانو دون���ي )5 و8( 

وسيموني بادوين )35(.

ر»الغواصة الصفراء«.. وأرسنال »يصرع« بولتون  ڤالنسيا يدمِّ
شالكه يستعيد المركز الثاني ودورتموند حقق انتصاره الخامس..وثنائية لطوني مع روما.. ومان يونايتد يواجه مانشستر سيتي في »الرابطة«

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
فرنسا )المرحلة الحادية والعشرون(

11سانت اتيان � رين

كأس الرابطة االنجليزية
اجلزيرة الرياضية +10:455مانشستر سيتي � مان يونايتد

كأس انجلترا
10:45أكرينغتون � غيلينغهام
10:45برينتفورد � دونكاستر

10:45كارديف � بريستول
10:45نوتس كاونتي � فورست غرين

وسرقسطة في املركز التاسع عشر 
قبل االخير ب� 14 نقطة.

إنجلترا

بقي ارسنال الثالث قريبا من 
ثنائ���ي الصدارة بعد فوزه على 
مضيفه بولتون 2-0 في املرحلة 
الدوري  الثانية والعشرين من 

االجنليزي.
ويدين ارس���نال الذي تعادل 
في املرحلة الس���ابقة مع ضيفه 
ايڤرتون 2-2، بفوزه الثمن الى 
قائده العائد من االصابة االسباني 
فرانسيس���ك فابريغ���اس الذي 
مهد الطري���ق امام »املدفعجية« 
الهدف االول في  بعدما س���جل 
الدقيقة 29 بع���د لعبة جماعية 
ادواردو  الكرواتي  انهاها  رائعة 
دا سليفا بتمريره الكرة بكعبه الى 
»سيسك« الذي تابعها في الزاوية 
اليمنى االرضية ملرمى احلارس 
الفنلندي يوس���ي ياس���كاالين، 
مسجال هدفه العاشر هذا املوسم. 
ثم اضاف الشاب االسباني االخر 

فران ميريدا بيريز )19 عاما( الذي 
تأسس مع برشلونة )كما كانت 
حال فابريغاس(، الهدف الثاني 
في الدقيقة 79 بعد متريرة اخرى 
من ادواردو دا سيلفا، وذلك بعدما 
دخل في الدقيقة 63 بدال من الشاب 
االخر كريغ ايستموند )19 عاما 

ايضا(.
ورفع ارسنال رصيده الى 45 
نقطة في املرك���ز الثالث بفارق 
ثالث نقاط عن تشلسي املتصدر، 
ونقطت���ن ع���ن م���ان يونايتد 

الثاني.
وسيكون ارسنال امام فرصة 
انتزاع الوصافة من »الشياطن 
احلمر« في حال جنح في جتديد 
فوزه على بولتون عندما يستقبله 
االربعاء املقبل على ستاد االمارات 
في مباراة مؤجل���ة من املرحلة 
الثانية، وان يصبح على املسافة 
ذاتها مع تشلسي ب� 48 نقطة لكل 
منهما لكن االخي���ر ميلك ايضا 

مباراة مؤجلة مع هال سيتي.
وفي مباراة ثانية، انتزع وست 

)رويترز( العب روما لوكا طوني يسجل برأسه في مرمى جنوى  


