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عالمية متفرقات

كروية متفرقات

تس���تضيف منطقة س���وث تيرول االيطالية 
كأس العالم لرياضة التزلج باس���تخدام املظلة في 
الفترة من 29 إلى 31 اجلاري في بحيرة ريسشينسى 

الصناعية.

أكد االحتاد األملاني للسباحة أن األرقام العاملية التي 
مت حتقيقها عبر رداء الس��باحة املتطور خالل العامني 
املاضيني، من املقرر أن تبقى كما هي في سجالت األرقام 

القياسية للعبة.

اوقفت السلطات احمللية في مدينة لندن خططا 
لبناء مسجد ضخم بالقرب من الستاد الذي ستقام 
فيه االلع���اب االوملبية عام 2010 بع���د ان قالت ان 
اجلماعة االس���امية التي ترغب في بنائه لم تتقدم 

بطلب البناء في الوقت املطلوب.

أعلن نادي بوروسيا دورمتوند األملاني انه سيفتقد 
جهود حارس مرماه األساسي رومان فايدينفيلر ملدة 
شهر بعد تعرضه جلرح قطعي في الركبة اليسرى.

قارن صديق مقرب من تشيرو فيرارا املدير الفني 
ليوڤنتوس اإليطالي بشخصية »روكي«، التي مثلها الفنان 
الشهير سيلفستر ستالوني في مجموعة من أفالمه حول 
عالم املالكمة، والتي يواصل فيها البطل الصمود والقتال، 

بغض النظر عن قوة اللكمات التي سيتلقاها.
أعلن نادي اوملبياكوس بطل الدوري اليوناني 
لكرة القدم في املوسم املاضي انه أقال مدربه النجم 
البرازيلي الس����ابق زيكو من منصبه بس����بب سوء 
نتائ����ج الفريق في الفترة املاضية آخرها تعادله مع 

كافاال صاحب املركز الثامن 0 � 0.
قرر نادي هانوڤ��ر األملاني إقالة مدرب فريق كرة 
القدم اندرياس برغمان وابلغ املعني باألمر بقراره قبيل 

احلصة التدريبية املقررة صباحا.
ستكمل الشركة األملانية »ماكس بوغل« بناء ستاد 
فروكاف، احد 4 ماعب في بولونيا ستس����تضيف 
منافس����ات كأس اوروبا 2012 مشاركة مع اوكرانيا، 
عل����ى ان ينتهي العمل به في 30 يونيو 2011 اي قبل 

عام من انطاق البطولة االوروبية.
ق��ام الدولي الصربي مي��الن يوڤانوڤيتش مهاجم 
ستاندار لياج البلجيكي بعدة رحالت الى اجنلترا آخرها 
من اجل التفاوض مع نادي ليڤربول وصيف بطل الدوري 

االجنليزي في املوسم املاضي.
أعلن رجل االعمال البريطاني ديڤيد سوليڤان 
انه أصبح املش����رف الرئيسي على نادي وست هام 
االجنليزي بعد ان اشترى 50% من أسهمه من الشركة 

االيسلندية التي كانت تديره.
أصبحت شركة اخلطوط اجلوية التركية »تيركيش 
ايرالينز« راعيا رسميا لفريق برشلونة االسباني وشركة 
رس��مية لتنقالته مبوجب اتفاق بني الطرفني مت اإلعالن 

عنه.
يغيب الدولي األرجنتيني غابرييل هاينزه مدافع 
مرسيليا الفرنس����ي عن املاعب نحو 4 اسابيع بعد 
إصابته بخلع ف����ي الفخذ األمين خال مباراة فريقه 
مع بوردو املتصدر وحامل اللقب )1 � 1( في املرحلة 

ال� 20 من الدوري الفرنسي.
يبتعد املهاج��م الدولي الپارغوياني روكي س��انتا 
كروز عن مانشس��تر سيتي االجنليزي نحو شهر بعد 
جتدد إصابته في بداية املباراة التي خسرها فريقه أمام 
مضيفه ايڤرت��ون 0 � 2 في الدوري االجنليزي، االولى 
بإشراف املدرب اجلديد روبرتو مانشيني بعد 4 انتصارات 

متتالية.
فسخ سانت اتيان الفرنسي عقد مهاجمه البرازيلي 
ايان اراوغو بالتراضي قبل 6 اشهر من نهايته في 30 
يونيو 2010. وكان ايان )29 عاما( انتقل الى سانت 
اتيان مطلع موسم 2007/2006 قادما من سوشو الذي 

دافع عن ألوانه من 2004 الى 2006.
تعرض الفرنس��ي من أصل سنغالي دميبا إلصابة 
ستبعده عن املالعب 3 أسابيع في املباراة التي خسرها فريقه 
هوفنهامي امام بايرن ميونيخ وصيف بطل الدوري األملاني 

0 � 2 في افتتاح املرحلة ال� 18 من البوندسليغا.
خسر منتخب فنلندا أمام نظيره الكوري اجلنوبي 
0 � 2 في مباراة كرة القدم الدولية الودية التي أقيمت 
في إطار استعدادات األخير لنهائيات مونديال. وسجل 

اوه )39( ولي تشون سوو )61( الهدفني.
أعلن ن��ادي يوڤنتوس اإليطالي لك��رة القدم عبر 
موقعه على االنترنت أن املدافع املخضرم فابيو كاناڤارو 
والتشيكي زدينيك غريغيرا خضعا لعملية جراحية لعالج 
كسر في األنف تعرضا له خالل املباراة أمام كييڤو بدوري 

الدرجة األولى.
أعرب كبير محاضري التحكيم بدوري الدرجة 
األولى األملاني لكرة القدم عن عدم رضائه عن هدف مت 
إحرازه في دوري الدرجة الثانية بعد أن بدا واضحا 

أن الكرة كانت بعيدة متاما عن خط املرمى.

أرسنال مع بولتون وليڤربول للثأر من توتنهام بالـ»بريميير ليغ«.. وأستون ڤيال مع بالكبيرن في »الرابطة«
بولونيا يلتقي أتاالنتا وجنوى أمام باري بال »كالتشيو«.. والتسيو وفيورنتينا وجهاً لوجه في الكأس 

»NBA« فوز ليكرز وخسارة فينيكس في الـ بداية ناجحة لفيدرر وسيرينا في تنس أستراليا
حقق لوس اجنيليس ليكرز 
حام���ل اللقب ف���وزا جديدا هو 
الثاني والثاثون هذا املوسم على 
حساب ضيفه ووصيفه اورالندو 
ماجيك 98-92، وسقط فينيكس 
الهادي  مطارده في مجموع���ة 
الغربية ام���ام مضيفه ممفيس 
غريزليز 118-125 ضمن دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني. 
واستعاد سان انطونيو سبيرز 
بطل 2007 بعض���ا من عافيته 
بفوزه على ضيفه نيو اورليانز 
هورنتس 97-90 في حني مني 
نيو اورليانز بهزميته التاسعة 
عشرة )مقابل 21 فوزا( وتراجع 
الى املركز االخير في املجموعة 

ذاتها.
وفاز واشنطن ويزاردز على 
بورتاند ترايل بايزرز 92-97، 
ونيويورك نيكس على ديترويت 
بيستونز 99-91، وتشارلوت 
بوبكاتس على ساكرامنتو كينغز 
105-103، وهيوس���ن روكتس 
على ميلووك���ي باكس 98-101 
بعد التمديد، ولوس اجنيليس 
كليبرز على نيوجيرزي نتس 

.95-106

نوڤ����اك  الصرب����ي  تأه����ل 
ديوكوڤيت����ش املصنف ثالثا الى 
الدور الثاني من بطولة استراليا 
املفتوحة للتنس، اثر فوزه على 
دانيال خيمينو ترافر 7-5 و3-6 
و6-2 امس على ماعب ملبورن. 
وحقق كل من السويسري روجيه 
فيدرر املصن����ف اول واالميركية 
س����يرينا وليام����ز املصنفة اولى 
اللق����ب انطاقة ناجحة  وحاملة 
في البطولة، اثر فوز االول على 
الروسي ايغور اندرييف 4-6 و2-6 
و7-6 )7-2( و6-0، والثانية على 
الپولندية اورسوال رادفانسكا 2-6 

و6-1 على ماعب ملبورن.
الرجال  وسجلت مفاجأة عند 
متثلت بخروج الس����ويدي روبن 
سودرلينغ املصنف ثامنا بخسارته 
امام االس����باني املغمور مارسيل 
غرانول����رس 7-5 و6-2 و6-4 
و4-6 و2-6. وبات اعلى مصنف 

يخرج من الدور االول.
ولدى السيدات، حلقت الصربية 
ايڤانوڤيتش بالش����قيقتني  ان����ا 
الثاني بفوزها  الدور  الى  وليامز 
على االميركية شيناي بيري 2-6 

و3-6.

»فيفا« لن يعاقب هنري ويَعِد بمونديال آمن 

إبراهيموڤيتش وإنتر ومورينيو األفضل في إيطاليا لعام 2009

قررت لجنة االنضباط في 
القدم  الدولي لك���رة  االتحاد 
»فيف���ا« ع���دم معاقب���ة قائد 
الفرنس���ي تييري  المنتخب 
اليد  هنري بس���بب لمس���ة 
الت���ي ادت الى تع���ادل باده 
مع جمهورية ايرلندا 1-1 بعد 
التمديد في الملحق االوروبي 
وتأهلها الى نهائيات مونديال 
افريقيا. ف���ي جن���وب   2010
واعتبرت لجن���ة االنضباط 
انه »ال يوجد اي نص يسمح 
بمعاقبة عمل افلت من رقابة 

الرسميين«.
واوضح���ت اللجن���ة انها 
»توصلت الى استنتاج مفاده 
انه ال توجد اي قاعدة قانونية 
للعودة الى ه���ذه الحالة الن 
لم���س الكرة بالي���د ال يمكن 
اعتباره عما خطيرا كما تنص 
على ذلك المادة 77 من القانون 

التأديبي لفيفا«.
من جانب آخر، اعتبر االمين 
العام ل���� »فيفا« جيروم فالك 
ان مونديال 2010 في جنوب 
افريقيا س���يكون االكثر امنا، 

فيم���ا دان المنظمون بش���دة 
بيع س���تر واقية من طعنات 

السكاكين.
وقال فال���ك في حديث مع 
بل���و« ان ك��أس  »فران����س 
العال��م ف���ي جنوب افريقي��ا 
من 11 يوني��و ال��ى 11 يولي����و 
»ستكون الحدث االكث��ر امن����ا 

مم��ا يتصور الجميع«.
واضاف »لق���د عملنا على 
اعلى مس���توى مع السلطات 
الجن���وب افريقي���ة واجهزة 
المتأهلة  ال���دول  مخاب���رات 

واالنتربول ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي االميركي. لدينا شبكة 
قوية جدا جدا، وجنوب افريقيا 
قد ال تكون آمنة كثيرا بعد كأس 
العالم لكن المونديال سيكون 
الحدث االكثر امنا بشكل يفوق 

التصور«.
وتاب���ع »لقد اهلنا 50 الف 
ش���رطي اضاف���ي فضا عن 
زيادة عدد الطائرات المروحية 
واجهزة الحماية البحرية وعلى 
الحدود وبنادق الهجوم وغير 

ذلك«.

اخت���ارت رابط���ة العبي 
كرة الق���دم االيطالية زالتان 
مهاج���م  ابراهيموڤيت���ش 
انترميان السابق أفضل العب 
ف���ي ايطاليا ع���ام 2009 رغم 
انه انتق���ل للعب في صفوف 

برشلونة االسباني.
ومنحت الجوائز التي يطلق 
عليها جوائز »اوسكار« الكرة 
االيطالية عن طريق استفتاء 

شارك فيه الاعبون في الباد 
بعد نهاية الموسم وتعكس اداء 
الاعبين في موس���م 2008-

.2009
ونقل���ت وكال���ة االنب���اء 
ع���ن  )انس���ا(  االيطالي���ة 
اثناء  ابراهيموڤيت���ش قوله 
وج���وده في ميان لتس���لم 
الجائ���زة »افتقد ايطاليا. لقد 
تعلمت الكثير في خمس سنوات 

وفزت بالكثير. لكني استمتع 
االن باللعب في اسبانيا واحب 
االجواء في برشلونة«. حصل 
البرتغال���ي جوزيه مورينيو 
مدرب انتر بجائزة أفضل مدرب 
بعد أن قاد فريقه للفوز بلقب 
الدوري االيطالي في أول موسم 
له مع الفري��ق. واختير انتر 
أيضا فري���ق الع��ام. وكانت 
جائزة أفضل الع��ب ايطال��ي 

م���ن نصي�����ب دانييل��ي دي 
روس��ي الع��ب خ��ط وس��ط 
روما ومنتخب ايطاليا بينما 
نال جوليو سيزار العب انتر 
جائ���زة أفضل حارس مرمى. 
وذهبت جائ���زة أفضل العب 
شاب للبرازيلي الكسندر باتو 
العب ميان وحصل جيورجيو 
كيلليني قلب دفاع يوڤنتوس 

على جائزة أفضل مدافع.

قال دييغ��و مارادونا مدرب منتخب االرجنت��ني لكرة القدم ان 
فريقه لديه األمل والرغبة في كسر نحس مستمر منذ 24 عاما بالفوز 
بنهائيات كأس العالم التي تستضيفها جنوب افريقيا. وقاد مارادونا 
� ال��ذي عاقبه االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بااليقاف ش��هرين 
بعدم��ا ادلى بتعليقات غير الئقة للصحافيني � منتخب بالده للفوز 
كالعب بكأس العالم عام 1986 وهو آخر لقب احرزته االرجنتني في 
البطولة. وقال مارادونا اثناء تفقده قاعدة الفريق التدريبية في كأس 

العال��م في جامعة بريتوريا »نريد ان نصل الى أبعد مدى ممكن في 
البطولة. قائمة املرشحني ال تشملنا لكننا نرغب في هذا األمر بقوة«. 
واضاف »نريد أن نكسر النحس بعد 24 عاما )من احراز اللقب للمرة 
االخيرة(. لدينا الرغبة واألم��ل«. وقال مارادونا الذي أحاط به عدد 
كبير من االعالميني وسط حضور أمني مكثف انه سعيد باملنشات 
وثقة جنوب افريقيا في قدرتها على ضمان األمن اثناء كأس العالم. 

واضاف »نشعر بثقة كبيرة وال يوجد ما نشكو منه«.

مارادونا يأمل في كسر النحس في المونديال

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
ايطاليا

اجلزيرة الرياضية +84بولونيا � أتاالنتا
اجلزيرة الرياضية +81جنوى � باري

انجلترا
شو سبورت 10:453أرسنال � بولتون
شو سبورت 111ليڤربول � توتنهام

فرنسا
9لنس � مونبليه
اجلزيرة الرياضية +96مرسيليا � لومان
9نيس � أوكسير

9سان جرمان � موناكو
9سوشو � ليل

9تولوز � نانسي
اجلزيرة الرياضية +97لوريان � ليون

اجلزيرة الرياضية 91غرنوبل � بوردو
11بولونيه � ڤالنسيان

كأس الرابطة االنجليزية
اجلزيرة الرياضية +10:455أستون ڤيا � باكبيرن

كأس ايطاليا
11فيورنتينا � التسيو

كأس اسبانيا
اجلزيرة الرياضية +102ريال مايوركا � خيتافي
اجلزيرة الرياضية +122اشبيلية � ديبورتيڤو

يصبو ارسنال الى اعتاء صدارة بطولة اجنلترا 
لكرة القدم عندما يستقبل بولتون على ستاد االمارات 

اليوم في مباراة مؤجلة منذ مطلع املوسم احلالي.
وكان مقررا ان تقام املباراة االسبوع املاضي لكن 
الثلوج حالت دون اقامتها. ويحتاج ارسنال الى الفوز 
بفارق هدفني ليزيح تشلسي عن املركز االول بفارق 
االهداف لكنه س����يكون لعب مب����اراة اكثر من جاره 

اللندني.
وكان ارسنال التقى مع بولتون على ملعب االخير 
»ريبوك« االحد املاضي وفاز عليه بهدفني نظيفني.

ويعاني ارسنال من اصابات عدة في صفوفه ابرزها 
لثنائي خط الهجوم الهولندي روبن ڤان بيرسي الذي 
لن يعود الى املاعب قبل ابريل املقبل، والدمناركي 
العماق نيكاس بندتنر، واضيف الفرنسي الدولي 

سمير نصري اثر اصابته بتمزق عضلي قبل ايام.
في املقابل، يسعى ليڤربول الى تضميد جراحه 
عندما يستضيف على ملعبه »انفيلد« توتنهام 
الطامح الحتال مركز مؤهل الى دوري ابطال 

اوروبا املوسم املقبل.
وتعتبر املب����اراة ثأرية لليڤربول 
الذي خسر مطلع املوسم احلالي امام 

توتنهام 2-1.
ومي����ر الفريق االحم����ر بأزمة 
حقيقية هذا املوسم، فقد خرج من 
دوري ابط����ال اوروبا، ومن كأس 
اجنلترا بخسارته املذلة على ارضه 
امام ريدينغ اح����د فرق الذيل في 
الدرجة الثانية، كما ودع كأس رابطة 
األندية االجنليزية مبكرا، في حني 
يتخلف 

بفارق كبي����ر في الدوري احمللي وفقد اي امل بإحراز 
اللقب الذي ميني النفس به منذ عام 1990.

ولم تس����عف اإلصابات الكثيرة التي يعاني منها 
ليڤربول في حتسني نتائجه حيث يغيب عنه افضل 3 
العبني في صفوفه وهم هدافه االسباني فرناندو توريس 
الذي سيبتعد عن املاعب ملدة 6 اسابيع اضافية بعد 
خضوعه لعملية جراحية في ركبته، في حني سيغيب 

قائده املؤثر ستيفن جيرارد ل� 3 اسابيع ايضا.
وحقق كل من ليڤربول وتوتنهام نتيجة مخيبة في 
اجلول����ة االخيرة، حيث انتزع االول نقطة واحدة من 
مواجهته مع ستوك سيتي، في حني سقط الثاني في 
فخ التعادل على ارضه مع هال سيتي. وفي مسابقة 
كأس رابطة االندية االجنليزية احملترفة يلتقي استون 

ڤيا مع باكبيرن اليوم.

 إيطاليا 

تقام اليوم مباراتان مؤجلتان بالدوري اإليطالي، 
حيث يلتقي جنوى مع باري وبولونيا مع أتاالنتا.

وأصبح باري الفريق األكثر جذبا لاهتمام بالدوري 
اإليطالي حاليا بعدما تعادل للمرة الثانية خال هذا 
املوس���م مع انتر ميان، حيث تقدم على انتر حامل 
اللقب بهدفني قبل أن يتعادل األخير بصعوبة، علما 
ب���أن الفريق كان تعادل مع انت���ر 1-1 في عقر داره 

بداية املوسم.
ورغم الهزمية الثقيلة التي مني بها جنوى )0-3( 
أمام مضيفه روما مطلع هذا األسبوع، يسعى الفريق 

إلى حتقيق فوز مهم على باري.
ويس���عى كل من بولونيا وأتاالنتا إلى حتقيق 
الف���وز في مباراتهما املرتقب���ة نظرا ألهمية النقاط 
الثاث للمباراة ل���كل منهما رغم الفوز الثمني الذي 

حققه كل فريق مطلع األسبوع اجلاري.
ويحتل أتاالنت���ا املركز الثالث م���ن قاع جدول 
املسابقة، بفارق 3 نقاط خلف بولونيا و4 نقاط خلف 
التسيو، ولذلك يسعى كل من أتاالنتا وبولونيا 
إلى جتنب الهزمية خش���ية التراجع بقوة الى 

منطقة الهبوط.
وتأجل���ت املباراتان في ديس���مبر املاضي 
بسبب سوء األحوال اجلوية، كما تأجلت مباراتا 
فيورنتينا مع ميان وأودينيزي مع كالياري 

للسبب نفسه، حيث تقرر أن تقام املباراتان األخريان 
في 24 فبراير املقبل.

وفي بطولة كأس ايطاليا، يس���عى التسيو إلى 
حتسني صورته في املوسم احلالي عندما يحل ضيفا 
على فيورنتينا في أولى مباريات دور الثمانية ملسابقة 
كأس إيطاليا والتي يدافع فيها الفريق عن لقبه. جاء 
املوس���م احلالي بالدوري اإليطالي سيئا للفريقني، 
ولكن فيورنتينا ظل ف���ي النصف األول من جدول 
املسابقة رغم هزميته املهينة 2-1 أمام ضيفه بولونيا، 

متواضع املستوى، مطلع األسبوع اجلاري.
كما مني التس���يو بهزمية ثقيلة )3-0(، مطلع 
األس���بوع اجلاري أمام مضيفه أتاالنتا املتواجد في 
مؤخرة جدول املسابقة ضمن الفرق املهددة بالهبوط 
ليصبح التس���يو نفس���ه قريبا من الف���رق املهددة 

بالهبوط.
وقال األرجنتيني ماورو زاراتي، مهاجم التسيو، 
لدى تس���لمه جائزة أفضل الع���ب لعام 2009 »إنها 
حلظ���ة عصيبة. يجب أن نتحس���ن.. اليزال هدفنا 
الفوز بكأس إيطاليا، كما نسعى الى جتنب الهبوط 

في الدوري اإليطالي«.

إسبانيا 

وفي اسبانيا يلتقي ريال مايوركا خصمه العنيد 
خيتافي اليوم ضمن مس���ابقة كأس اسبانيا حيث 
يسعى مايوركا الى التقدم اكثر في البطولة للوصول 
ال���ى املباراة النهائية والظف���ر باللقب. وفي مباراة 
ثانية في البطولة ذاتها، يلعب اشبيلية الكبير امام 
ديبورتيفو الكورونا في مواجهة نارية مع الفريق 
االندلسي اشبيلية الذي اخرج برشلونة من املسابقة 
ويسعى اليوم إلكمال مشواره حيث يعتبر املرشح 

األوفر حظا لنيل اللقب.

 فرنسا

تشهد املرحلة ال� 21 من الدوري الفرنسي مواجهات 
قوي���ة حيث يلعب لنس مع مونبلييه ومرس���يليا 
يستضيف لومان ونيس امام اوكسير وباريس سان 
جرمان يلتقي موناكو وسوشو مع ليل وتولوز مع 
نانس���ي ولوريان مع لي���ون وغرونوبل مع بوردو 

وبولونيه امام ڤالنسيان.
قائد أرسنال اإلسباني سيسك فابريغاس مطمئن لمواجهة بولتون )رويترز(


