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رد مدرب يوڤنتوس االيطالي تش����يرو فيرارا بغضب 46
على التقارير التي حتدثت عن ان فريق »السيدة العجوز« 
اتصل مبدرب منتخب روسيا الهولندي غوس هيدينك من 
اجل التعاقد معه، مؤكدا ان ما يقال عار عن الصحة. وكان 
مدير اعمال هيدينك اعلن في وقت سابق ان املدرب الهولندي 
رفض عرضا من يوڤنتوس، فرد فيرارا قائال »انا اثق اكثر 

بالكلمات الصادرة عن الرئيس جان كلون بالن«.

فيرارا ينفي اهتمام يوڤنتوس بهيدينك
اكد مدرب سندرالند ستيف بروس انه لن يسمح 
بتاتا بإعارة مهاجمه الترينيدادي كينوين جونز الى 
ليڤربول الذي يعاني االمرين في الدوري االجنليزي 
هذا املوسم. وقال بروس »كينوين جونز لن يعار الى 
اي فريق ان كان ليڤربول او غيره. هذا سيكون ضربا 
من اجلنون«. ولم ميانع بروس من ان يتعاقد ليڤربول 

مع جونز بشكل نهائي وليس على سبيل االعارة.

بروس لن يترك جونز إلى ليڤربول
اجتاز املهاج����م الهولندي رود فان نيس����تلروي 
الفحوصات الطبية لالنضمام إلى صفوف هامبورغ 
األملاني بداية األس����بوع املقبل قادما من ريال مدريد 
االسباني، حسبما أبرزت تقارير إعالمية أمس. ووفقا 
لتقارير وسائل اإلعالم فإن نيستلروي سيتوجه إلى 
هامبورغ غدا االثنني لتوقيع عقد مع الفريق حتى نهاية 

املوسم مع إمكانية متديد العقد حتى العام املقبل.

نيستلروي في طريقه إلى هامبورغ

بايرن ميونيخ يهزم فيردر بريمن.. وريال مدريد يستضيف ملقة.. وتشلسي للدور الخامس في الكأس

ميالن وإنتر ميالن في »دربي الثأر«

مواجهة نارية ومرتقبة بني جنوم ميالن وإنتر ميالن في »دربي« ميالنو املثير

ريال مدريد يتفق مع كاناليس
ذكرت وس��ائل االعالم احمللية ان ريال مدري��د وصيف بطل الدوري 
االس��باني لكرة القدم توصل الى اتفاق مع العب وسط راسينغ سانتاندر 
الواعد س��يرجيو كاناليس الذي سيبقى في فريقه ملوسم او اثنني قبل ان 
يلتحق بالنادي امللكي، واش��ارت صحيفة »ماركا« ان ريال مدريد سيدفع 
نحو 6 ماليني يورو لراس��ينغ س��انتاندر وسيتمكن االخير من االحتفاظ 
بكاناليس املوسم املقبل او حتى الذي يليه ايضا وذلك على سبيل االعارة. 

وينتهي عقد هذا الالعب البالغ من العمر 18 عاما في يونيو املقبل.

ستكون جميع االنظار مشدودة 
نحو مدين���ة »االزياء واالضواء« 
ميالنو االيطالية التي س���يكون 
ملعبها الش���هير س���ان س���يرو 
مس���رحا ملباراة قمة بني قطبيها 
انتر ميالن ومي���الن في املرحلة 
احلادية والعش���رين من بطولة 

ايطاليا.
وس���يحاول ميالن ان يضرب 
عصفورين بحجر واحد، يتمثل 
االول بالثأر للخسارة الثقيلة التي 
تعرض لها في مب���اراة الذهاب، 
الثالثة  ف���ي املرحل���ة  وحتديدا 
برباعية نظيفة، والثاني بتقليص 
الفارق عن انتر ميالن الى ثالث 
نقاط في حال فوزه، علما انه ميلك 
ايضا مب���اراة مؤجلة يخوضها 
الشهر املقبل ضد فيورنتينا، ما 
يعني ان اللقب الذي كان ألسابيع 
خلت محسوما ملصلحة انتر ميالن 
بات اآلن صراعا بني قطبي املدينة 

االيطالي الشمالية.
وال يقدم انتر ميالن عروضا 
جيدة في اآلونة االخيرة، ولم يفز 
س���وى مرة واحدة خارج أرضه 
في املباريات االربع التي خاضها، 
واحتاج الى هدف���ني في الدقائق 
القاتلة ليخرج فائزا على ارضه 
ضد كاتانيا الذي يقبع في أسفل 

الترتيب.
في املقابل يعيش ميالن أزهى 
ايامه في االسابيع االخيرة، حيث 
تخطى البداية السيئة له هذا املوسم 
بقيادة مدربه البرازيلي ليوناردو 
الذي يتلمس خطواته االولى في 
التدريب، وكادت النتائج السيئة 
تؤدي الى اقالت���ه قبل ان يضع 

الفريق على السكة الصحيحة.
ويق���ول العب وس���ط ميالن 
النشيط جينارو غاتوسو: »يشير 
جدول البطولة الى اننا نتخلف عن 
انتر ميالن بفارق ست نقاط ومنلك 
مب���اراة مؤجلة، لكنها س���تكون 
صعبة ألننا س���نخوضها خارج 

ارضنا ضد فيورنتينا«.
وتاب���ع »وبالتالي ال يجب ان 
نخس���ر مباراة الدربي، حتى لو 
انته���ت املباراة بالتع���ادل فإننا 
سنحافظ على فرصتنا في إحراز 
اللقب الن الفارق سيستمر على 

حاله ومنلك مباراة مؤجلة«.
لكن غاتوس���و اعترف بقدرة 
انتر ميالن الهائلة في العودة في 
املباريات بقوله »يثير انتر ميالن 
اخلوف ألنه دائما ما يقلب تخلفه 
في املباريات وهذا ما حصل مرات 
عدة هذا املوس���م، وأتذكر متاما 
املباراة ض���د باري عندما تخلف 

املتصدر السابق الذي يحل ضيفا 
عل����ى هوفنهامي الي����وم في ختام 
املرحلة، وبفارق نقطة ايضا امام 
ش����الكه الذي تعادل مع مضيفه 
بوخ����وم 2-2، فيما وقف رصيد 
فيردر برمي����ن عند 28 نقطة. من 
جانبه، فرط شالكه بفوز كان في 
متناوله بعد ان تقدم بهدفني نظيفني 
في الشوط االول، بيد ان بوخوم 
قلب الطاولة على ضيفه في الشوط 

الثاني وادرك التعادل.
وف����از ماينتس عل����ى ضيفه 
هانوڤ����ر به����دف مبك����ر الندريه 
سكورله )4(، فيما تعادل نورمبرغ 
مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت 
بهدف لكريستيان ايغلر من ضربة 
رأس )27( مقابل هدف بالطريقة 
ذاتها من رأس����ية لبنيامني كولر 
قبل 5 دقائق من نهاية الش����وط 

االول )40(. 
وتعادل هرتا برلني مع بوروسيا 

مونشنغالدباخ 0-0.
وواصل ش����توتغارت نتائجه 
اجليدة بقي����ادة مدرب����ه اجلديد 
السويس����ري كريستيان غروس 
وتغلب على مضيف����ه فرايبورغ 
1-0. ويدين ش����توتغارت بفوزه 
الثالث عل����ى التوالي والرابع منذ 
ان تسلم االش����راف عليه غروس 

في السادس من الشهر املاضي بدال 
الروماني  الى  من ماركوس بابل، 
الذي س����جل  س����يبريان ماريكا 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
41 اثر عرضية من الروسي بافل 
بوغربنياك. ورغم الصحوة التي 
حققها بطل ال� »بوندسليغه« ملوسم 
2006-2007 منذ قدوم غروس فإنه 
الي����زال في املركز احلادي عش����ر 

برصيد 22 نقطة. 
وتختتم املرحلة اليوم بلقاء ثان 

بني ڤولفسبورغ وضيفه كولن.

كأس إنجلترا

يخوض أرسنال مباراة سهلة 
في الدور الرابع من مسابقة كأس 
اجنلترا عندما يلتقي سكانثورب، 
ويواجه مانشس����تر سيتي اليوم 

ستوك سيتي.
وكان تشلس����ي بل����غ ال����دور 
اخلامس بفوزه خارج ارضه على 
برس����تون نورث اند من الدرجة 
الثانية 2 � 0 امس. وجنح املهاجم 
الفرنسي الدولي نيكوال انيلكا في 
افتتاح التسجيل بتسديدة زاحفة 
في الدقيق����ة 36، وأضاف املهاجم 
الصاعد دانيال س����تاريدج الثاني 
مس����تغال كرة مرتدة من احلارس 

.)48(

التركيز مطلب رونالدينيو في الـ »دربي« 
اعتبر النجم البرازيلي رونالدينيو ان التركيز طيلة الدقائق التسعني 
سيكون املفتاح بالنس����بة لفريقه ميالن خالل مواجهة الدربي مع جاره 
انتر ميالن. وعلق رونالدينيو الذي س����جل في املرحلة الس����ابقة ثالثية 
في مرمى سيينا )4-0( ليرفع رصيده الى 9 أهداف، على مواجهة االحد 
قائال لشبكة »سكاي سبورت«: »اذا لم ندخل الى مباراة الدربي ونحن في 
ظروف جيدة فإننا نخاطر بتلقي خسارة بالنتيجة ذاتها )لقاء الذهاب في 
اغسطس(. يجب ان نركز لتسعني دقيقة لكيال يتكرر ما حصل في مباراة 
الدربي االولى. علينا ان نفوز وان نعود بالنقاط الثالث«. واستعاد النجم 
البرازيلي ابتسامته وعاد ليذكر العالم بأيام العز التي قضاها مع برشلونة 
االس����باني، واضعا خلفه موسمه االول املخيب في الدوري االيطالي حني 
ظهر وكأنه »شبح« الالعب الذي قاد النادي الكاتالوني للقب الدوري احمللي 
مرتني )2005 و2006( ولقب بطل دوري ابطال اوروبا )2006(، والذي نال 

جائزة افضل العب في العالم في مناسبتني )2004 و2005(.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
ايطاليا )المرحلة الحادية والعشرون(

اجلزيرة الرياضية +51جنوي � اتاالنتا
5سيينا � كالياري

5اودينيزي � سمبدوريا
5باليرمو � فيورنتينا

اجلزيرة الرياضية +59التسيو � كييڤو
اجلزيرة الرياضية +57ليڤربول � نابولي 

5بولونيا � باري
اجلزيرة الرياضية +10:451انترميالن � ميالن

اسبانيا )المرحلة التاسعة عشرة(
7خيخون � راسينغ

اجلزيرة الرياضية +75تينيريفي � ڤالنسيا
اجلزيرة الرياضية +76ڤياريال � سرقسطة
7خيريز � أوساسونا
7اسبانيول � مايوركا

اجلزيرة الرياضية +92خيتافي � اتلتيكو مدريد
اجلزيرة الرياضية +112ريال مدريد � ملقة

المانيا )المرحلة التاسعة عشرة(
دبي الرياضية 5:301ڤولفسبورغ � كولن

دبي الرياضية 7:301هوفنهامي � ليڤركوزن 
كأس إنجلترا

اجلزيرة الرياضية +73سكانثورب � مانشستر سيتي
اجلزيرة الرياضية +4:305ستوك سيتي � أرسنال

كأس فرنسا
5سانت اتيان � لوريان
7:45سان جرمان � غايالر

اجلزيرة الرياضية +10:4510موناكو � ليون
كأس البرتغال

6تشاڤيس � بيرامار

0-2 وجنح في ادراك التعادل في 
نهاية املباراة«.

وكشف »ميلك انتر ميالن القوة 
وتشكيلة تقلق جميع املنافسني، 
فهناك ويس���لي سنايدر ودييغو 
ميليتو وهما رائعان، لكن جوزيه 
مورينيو ه���و الذي يقلقني ألنه 
دائما م���ا يبحث عن حل لش���ل 
حركة مفاتيح اللعب في الفريق 

املنافس«.
ويعاني انتر ميالن من غياب 
ثالثة العبني في خط الوسط وهم 
لغاني سولي مونتاري والصربي 
ديان ستانكوفيتش والبرتغالي 
ثياغو موتا الذي���ن يعانون من 

مشاكل عضلية.
ف���ي املقابل، م���ن املتوقع ان 

يعود الى صفوف ميالن مهاجمه 
البرازيلي الكسندر باتو وظهيره 
االمين جانلوكا زامبروتا وقلب 
دفاعه اليس���اندرو نستا بعد ان 
تعافوا من االصابة. وفي املباريات 
االخرى، يلعب جنوى مع اتاالنتا، 
وسيينا مع كالياري، واودينيزي 
م���ع س���مبدوريا، وباليرمو مع 
فيورنتينا، والتسيو مع كييڤو، 
وليفورنو مع نابولي، وبولونيا 

مع باري.

إسبانيا

 سيحاول ريال مدريد استعادة 
نغمة االنتصارات عندما يستقبل 
على ملعب س���انتياغو برنابيو 
ملقة املتواضع في ختام املرحلة 

الدوري  التاس���عة عش���رة من 
االسباني.

املهاج���م  ويس���تمر غي���اب 
االرجنتين���ي غونزالو هيغوين 
صاح���ب 11 هدف���ا هذا املوس���م 
بداعي اصابت���ه بتمزق عضلي، 
وس���ينوب عنه مجددا الفرنسي 
ك���رمي بنزمية الذي لم يقدم اقله 
حتى اآلن املستوى املنتظر منه. 
ولم يس���جل النج���م البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في مبارياته 
الثالث االخيرة في صفوف الفريق 
امللكي بيد ان���ه ال يكترث كثيرا 
لهذا االمر بقوله »لست قلقا على 
االط���الق، هذه االم���ور حتصل، 
لكنن���ي واثق م���ن قدرتي على 
مع���اودة الوصل مع الش���باك«.

وفي املباري���ات االخرى، يلتقي 
سبورتينغ خيخون مع راسينغ 
سانتاندر، وتينيريفي مع ڤالنسيا، 
وڤياريال مع سرقسطة، وخيريز 
مع اوساس���ونا، واسبانيول مع 
ماي���وركا، وخيتافي مع اتلتيكو 

مدريد.

ألمانيا

حسم بايرن ميونيخ القمة مع 
مضيفه فيردر برمين لصاحله 2-3 
وتصدر الترتيب مؤقتا أمس في 
املرحلة التاسعة عشرة من الدوري 

االملاني لكرة القدم.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده 
الى 39 نقطة وتصدر موقتا بفارق 
نقطة واحدة امام باير ليفركوزن 

سالڤيو إلى أتلتيكو مدريد
أعلن نادي أتليتكو مدريد االس��باني لكرة القدم عن تعاقده مع الالعب 
األرجنتيني إدواردو س��الڤيو )19 عاما( من نادي النوس األرجنتيني بعقد 
ميتد خمس سنوات. وأصبح سالڤيو هو الالعب الثاني الذي ينضم ألتليتكو 
في فترة االنتقاالت الشتوية احلالية بعد العب خط الوسط البرتغالي تياغو 
الذي انضم للفريق على سبيل اإلعارة ملدة ستة شهور مقبلة من يوڤنتوس 
اإليطالي. وذكرت صحيفة »آس« االسبانية الرياضية أن أتليتكو يسعى أيضا 

للتعاقد مع البرازيلي رافينيا ظهير أمين فريق شالكه األملاني.

فيدرر وديوكوڤيتش لربع نهائي تنس أستراليا NBA دنكان يتخطى حاجز الـ 20 ألف نقطة في الـ
خطا املصنف���ون االوائل خطوات اضافية في 
بطولة اس���تراليا املفتوحة للتنس، بعد »نزهة« 
عبروا من خاللها ال���ى ربع النهائي في ملبورن. 
السويسري روجيه فيدرر املصنف االول تخطى 
االسباني البرت مونتانيس احلادي والثالثني 6 
� 3 و6 � 4 و6 � 4، والصربي نوفاك ديوكوڤيتش 
اكتسح االوزبكستاني دنيس ايستومني 6 � 1 و6 
� 1 و6 � 2، والروسي نيكوالي دافيدنكو السادس 
لم يفوت الفرصة بفوزه السريع على االرجنتيني 

خوان موناكو الثالثني 6 � 0 و6 � 3 و6 � 4.
 اما س���يرينا وليامز املصنفة االولى وحاملة 
اللقب، فسحقت االسبانية كارال سواريز الثانية 
والثالثني 6 � 0 و6 � 3. فيدرر، حامل الرقم القياسي 
في بطوالت الغراند سالم برصيد 15 لقبا، واصل 

مشواره نحو استعادة اللقب الذي توج به ثالث 
مرات اعوام 2004 و2006 و2007، علما بأنه خسر في 
نهائي العام املاضي امام االسباني رافايل نادال.

نوفاك ديوكوڤيتش بطل عام 2008 كشف عن 
وجهه احلقيقي بعد ان واجه صعوبات في الدور 
السابق، فتغلب على ايستومني بثالث مجموعات 
سهلة ضاربا موعدا في ثمن النهائي مع الپولندي 
لوكاش كوبوت الذي تأهل الى ثمن النهائي بعد 

انسحاب منافسه الروسي ميخائيل يوجني.
وحلقت بها شقيقتها االكبر فينوس السادسة 
بفوزها على االسترالية كايسي ديالكا 6 � 1و7 � 6 
)7 � 4(. وفي الدور الثالث ايضا، فازت البيالروسية 
فيكتوريا ازارنكا السابعة على االيطالية تاتيانا 

غاربني 6 � 0 و6 � 2.

تخطى جنم سان انطونيو سبيرز املخضرم 
تي���م دنكان حاجز ال�20 ال���ف نقطة في الدوري 
االميركي للمحترفني في كرة السلة بتسجيله 25 
نقطة في املباراة التي خس���رها فريقه 116-109 
امام هيوس���ن روكتس ضمن دوري كرة السلة 

االميركي للمحترفني.
واضاف دنكان 14 متابع���ة لفريقه الذي مني 
بالهزمية في اربع من مبارياته اخلمس االخيرة.

وتغلب لوس اجنيليس ليكرز على نيويورك 
نيكس 115-105 بفضل 27 نقطة لنجم االول كوبي 
براينت الذي كان يخوض اول مباراة له على ملعب 
»ماديسون سكوير غاردن« في نيويورك منذ ان 
سجل 61 نقطة وهو رقم قياسي في هذا امللعب.

وحقق بوسطن س���لتيكس فوزا صعبا على 

بورتالند ترايل باليزرز بعد التمديد 98-95 في 
مباراة ش���هدت عودة ناجح���ة لنجم االول كيفن 
غارنيت. وفي املباريات االخ���رى، فاز اورالندو 
ماجيك على ساكرامنتو كينغز 100-84، وتورونتو 
رابتورز على ميلووكي باكس 101-96، وميامي هيت 
على واشنطن ويزاردز 112-88، وفيالدلفياسفنتي 
سيكسرز على داالس مافريكس 92-81، واتالنتا 
هوكس على تشارلوت بوبكاتس 103-89، ونيو 
اورليانز هورنتس على مينيس���وتا متبروولفز 
96-94، وانديانا بيسرز على ديترويت بيستونز 
105-93، وممفيس غريزليز على اوكالهوما سيتي 
86-84، وغولدن ستايت وويرز على نيوجيرزي 
نتس 111-79، وشيكاغو بولز على فينيكس صنز 

.104-115

عالميةمتفرقات

   وج���ه لويس ڤان غ���ال املدير الفن���ي لبايرن ميونيخ 
األملاني لكرة القدم انتقادات لتجمع املنتخب األملاني املزمع 
األسبوع املقبل للوقوف على مستوى الالعبني واالتفاقيات 

اخلاصة بالرعاية.
   أعلن نادي شالكه األملاني لكرة القدم أنه سيضم الالعب الصيني 

الدولي هاو جومنني بدون مقابل من نادي تياجنني تيدا.
   استقال ريكاردو سابينتو من منصب مدير الكرة بنادي 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم بعدما ذكرت تقارير 
أنه اش���تبك في حجرة تغيير املالبس مع املهاجم ليدسون، 

حسبما أعلنه النادي في موقعه على اإلنترنت.
    اس��تكمل نادي إينتراخت فرانكفورت األملاني لكرة القدم 
إجراءات التعاقد مع العب خط الوسط األميركي الدولي ريكاردو 

أنتوني كالرك في صفقة انتقال حر حتى نهاية املوسم.


