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ذكر نادي ايندهوڤن متصدر ترتيب الدوري الهولندي انه 48
فسخ عقد العبه البرازيلي جوناتان رييس بعد استخدامه مواد 

محظورة ورفضه اخلضوع للعالج من اجل االقالع عنها.
وجاء في بيان للنادي ان���ه »بنتيجة التحقيق، تبني ان 
البرازيلي استخدم مواد ممنوعة.ونظرا الن الالعب يرفض 
اي ش���كل من اشكال املساعدة، تقرر لالسف فسخ عقده في 

احلال«، دون حتديد طبيعة املواد احملظورة.

رش����ح مدرب املنتخب االملاني لكرة القدم يواكيم لوف منتخب 
اس����بانيا بطل اوروبا عام 2008 للفوز باللقب في مونديال 2010 في 
جنوب افريقيا من 11 يونيو الى 11 يوليو، مستبعدا في الوقت ذاته 
ان يكون منتخب املانيا بني املرشحني. وقال لوف في تصريح نشرته 
مجلة »كيكر« امس »لقد فاز االسبان تقريبا في جميع املباريات التي 
خاضوها في السنوات الثالث االخيرة، وهم ميلكون العبني استثنائيني 

يدافعون عن الوان ابرز االندية االوروبية«.

ايندهوڤن يفسخ عقد رييس  لوف يرشح إسبانيا للفوز بلقب المونديال

عالمية متفرقات

أخف���ق نادي تول���وكا في احلفاظ 
على تقدمه بهدف حتى الدقيقة األخيرة 
ليتعادل 1 � 1 أمام ضيفه جاجوارز في ختام 
مباريات اجلولة االفتتاحية من مرحلة 
اإلياب )كالوس���ورا( للدوري املكسيكي 
التي يطلق عليها بطولة »بيسنتيناريو« 
)املئوية الثانية( مبناس���بة االحتفاالت 
مبرور 200 عام على استقالل املكسيك.

تغل��ب ريڤ��ر بليت عل��ى غرميه بوكا 
جونيورز بضربات الترجيح في بطولة كأس 
»ريبانتشا« )الثأر( األرجنتينية في آخر مباريات 
الفريقني استعدادا النطالق مباريات مرحلة إياب 
الدوري احمللي )كالوسورا( األسبوع املقبل. 
وبذلك يحقق ريڤر الفوز الثاني من مباراتني 
خاضهما أمام خصمه اللدود الذي يعيش أزمة 

حقيقية قبل انطالق بطولة الدوري احمللي.

فاز بيني���ارول أحد أكثر األندية 
جماهيرية في أوروغواي على ضيفه 
وان���دررز 2 � 4 ف���ي افتت���اح مرحلة 
إياب بطولة ال���دوري في أوروغواي 
)كالوسورا(، ليش���ارك 5 فرق أخرى 

الصدارة بعد الجولة األولى.
وتعادل رامب���ال جونيورز مع ضيفه 

سيرو 2 � 2.

تأهل فيدرر لربع نهائي تنس أستراليا
تأهل السويسري روجيه فيدرر املصنف 
اول الى الدور ربع النهائي من بطولة استراليا 
املفتوحة للتنس، بفوزه على االسترالي ليتون 
هويت الثاني والعشرين 6 - 2 و6 - 3 و6 

- 4 في ملبورن.
وحقق الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف 
ثالثا فوزا سهال على الپولندي لوكاش كوبوت 

6 - 1 و6 - 2 و7 - 5.
وواجه الروسي نيكوالي داڤيدنكو السادس 
االختبار االصعب له حت���ى اآلن، اذ احتاج 

الى خمس مجموعات للفوز على االسباني 
فرناندو فرداسكو التاسع 6 - 2 و7 - 5 و4 
- 6 و6 - 7 )5 - 7( و6 - 3 في نحو ثالث 
ساعات قبل ان يتأهل الى ربع النهائي، حيث 

سيقابل السويسري روجيه فيدرر.
ولدى السيدات، واصلت االميركية سيرينا 
وليامز املصنفة اولى وحاملة اللقب مشوارها 
الناجح وبلغت رب���ع النهائي بفوزها على 
االسترالية سامانتا ستوسور الثالثة عشرة 

6 - 4 و6 - 2.

وحولت شقيقتها الكبرى ڤينوس املصنفة 
سادسة تأخرها امام االيطالية فرانشيسكا 
س���يكافوني السابعة عشرة الى فوز 3 - 6 
و6 - 2 و6 - 1، وس���تقابل في ربع النهائي 
الصينية لي نا السادسة عشرة التي اخرجت 
الدمناركية كارولني فوزنياكي الرابعة 6 - 4 

و6 - 3.
وقالت لي نا »ش���كلت تلك املباراة خبرة 
جيدة لي ولكني اريد نسيانها والتركيز على 

لقائنا املقبل«.

NBN ليكرز يُمنَى بالخسارة الـ 11 في الـ
مني ل����وس اجنيليس ليك����رز حامل اللقب 
بخسارته احلادية عشرة هذا املوسم حني سقط 
امام مضيفه تورونتو رابتورز بفارق نقطة واحدة 
105-106 ام����س االحد ضمن دوري كرة الس����لة 

االميركي للمحترفني.
وظلت االثارة قائمة حتى اللحظة االخيرة بعد 
تكافؤ ش����به تام في جميع االرباع فتقدم ليكرز 
متصدر مجموعة اله����ادي واملنطقة الغربية في 
الربع االول 24-21 وتخل����ف في الثاني 33-32 
وشكلت هذه النقطة الوحيدة الفارق في املباراة 
ومنحت الفوز الصح����اب االرض بعد ان تعادل 
الفريقان في الثالث 28-28 وانهى تورونتو الربع 
االخير في مصلحته كما كان االول لليكرز 21-24، 
وس����جل كوبي براينت 27 نقطة و16 متابعة و9 
متريرات حاسمة واالسباني باو غاسول 22 نقطة 
و9 متابعات واندرو بينيوم 21 نقطة و9 متابعات 
ايضا( وجوردان فارمر 17 نقطة لليكرز الذي تنازل 
عن صدارة البطولة لكليفالن����د كافالييرز )34 
فوزا مقابل 11 خسارة(، وتغلب داالس مافريكس 
متصدر مجموعة اجلنوب الغربي )29 فوزا مقابل 
17 خسارة( على مضيفه نيويورك نيكس بفارق 
كبير وصل الى 50 نقطة 128-78، وفي مباراة ثالثة، 
سقط واشنطن ويزاردز امام ضيفه لوس اجنيليس 
كليبرز 78-92 في مباراة كانت غلة صاحب االرض 

في ربعها االخير كارثية )21-10(.

)أ.پ( العب إنتر ميالن املقدوني غوران بانديڤ »يسكّن« الكرة على صدره حتت أنظار العب ميالن لوكا أنتونيني  

صراع على الكرة بني اندريا باراني واندرو بانيوم  )أ.پ(

ڤالدانو يشكو الطرد وبلليغريني يأسف روبينيو يرغب في العودة إلى سانتوس

استقالة مدرب ليڤورنو وفاة مشجع بالسكتة القلبية

اشتكى األرجنتيني خورخي ڤالدانو مدير ريال مدريد من قرار 
طرد رونالدو بعد املباراة »وقال: على احلكام أن يدركوا من يعمل من 
أجل تقدمي عرض جيد ومن يعمل إليقاف هذا العرض. كريستيانو 

يفعل كل ما بوسعه من أجل اللعب ويريد اللعب دوما«.
وأضاف »أفضل من مطالبة كريس���تيانو بالتأقلم مع الدوري 
االس���باني، ليت احلكام يقيمون األمور كي يعلموا من يعمل على 
تقدمي عرض جيد«. وفي املؤمتر الصحافي الذي أعقب املباراة، أبدى 
التشيلي مانويل بلليغريني املدير الفني لريال مدريد أسفه لطرد 
الالعب »س���يكون غيابه مؤثرا، ونحن ننتظر قرار إيقافه ملعرفة 

عدد املباريات التي سيغيبها«.

اعلن املهاجم الدولي البرازيلي روبينيو عن قرب رحيله عن 
مانشستر سيتي االجنليزي لكرة القدم، معربا عن رغبته في 
العودة الى بالده للعب مع فريق بداياته سانتوس النه يريد ان 
يكون ضمن تشكيلة منتخب بالده الى مونديال جنوب افريقيا 
2010 وهذا االمر لن يتحقق باجللوس على مقاعد احتياط فريقه 

احلالي.
وفي معرض رده على س���ؤال طرحته عليه احدى االذاعات 
البرازيلية بشأن قرب رحيله عن مانشستر سيتي، قال روبينيو 
»هذا ما يقال. ادارة النادي ترى انه من االفضل في الوقت احلالي 

التخلي عني على سبيل االعارة«.

استقال مدرب ليڤورنو سيرسي كوزمي من منصبه بعد خسارة 
فريقه امام ضيفه نابولي 0-2 في املرحلة احلادية والعشرين من 
الدوري االيطالي. وبرر كوزمي الذي تسلم منصبه في 20 اكتوبر 
املاضي بدال من جنارو رووتولو، استقالته بتدهور عالقته برئيس 

النادي التوسكاني الدو سبينيلي.

توفي مشجع كرة قدم )51 عاما( في ايطاليا بالسكتة القلبية اثناء 
مشاهدة مباراة انتر ميالن وميالن في دربي ميالنو في الستاد.

وهرع رجال االس���عاف النقاذ املش���جع وأخضعوه لعمليات 
انعاش للقلب ولكنهم اعلنوا نبأ وفاته وهو في سيارة االسعاف 

في طريقه للمستشفى.

مورينيو: كنا سنفوز بـ 7 العبين 
وليوناردو: واجهنا إنتر في ليلة رائعة

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
انترميالن إن فريقه كان سيفوز بمباراة 
قمة ضد غريمه التقليدي ميالن بسبعة 
العبين فقط بعد أن تغلب عليه رغم 

طرد اثنين من العبيه.
وق���ال مورينيو لمحطة س���كاي 
التلفزيونية »أظهرنا كل شيء. الطريقة 
الوحي���دة التي كنا سنخس���ر بها هي 
أن نلعب بستة العبين. اذا كنا لعبنا 
بسبعة العبين كنا سنفوز بالطريقة 

ذاتها«.
وأضاف »انتر لعب مباراة رائعة من 

الجوانب.. الخططية والبدنية  جميع 
والذهنية.. مباراة مذهلة«.

ولم يكن المدرب البرتغالي سعيدا 
بأداء الحكام خاصة ازاء طرد شنايدر 

بسبب تهكمه على الحكم.
وقال »إنه أمر غري���ب. إنها بلدكم 
وبطولتك���م ومش���كلتكم وليس���ت 

مشكلتي«.
وأضاف »كل شيء تم فعله لكي ال 
نفوز باللقاء. الحكم سألني ما اذا كنت 
سأش���عر بالغضب في حالة أن سخر 
مني أحد العبي فريقي. قلت له إن ذلك 

جزء من اللعبة«.
ولم يكن ليون���اردو مدرب ميالن 
متش���ائما رغم الهزيم���ة التي وجهت 
لطمة قوية آلمال فريقه في المنافسة 

على اللقب.
البرازيلي »مباراة  الم���درب  وقال 
واح���دة ال يمك���ن له���ا أن تظهر قوة 
الفريق. لدينا العديد من االحتماالت. 
هناك مباراة مؤجلة. نحن في موقف 
جيد بجدول المسابقة. نشارك في دوري 
أبطال اوروبا«. وأضاف »واجهنا انتر 

في ليلة رائعة«.

د ميالنو« بـ 9 العبين في »دربي الرعب« إنتر ميالن »سيِّ
من صنع املعلم كروس الذي ارسل كرة 
الى منتصف منطقة هوڤنهامي استقبلها 
الدولي السويسري وارسلها مباشرة في 

الشباك )71(.
وصار رصيد باير ليڤركوزن 41 نقطة 

مقابل 39 لبايرن ميونيخ.
وفي املب����اراة الثانية، تقدم الفريق 
الزائر عبر كيڤ����ن بوتزاني الذي تلقى 
كرة داخل املنطقة نفذها عادي الشيحي 
م����ن ركلة ركنية فتابعها برأس����ه على 
يسار احلارس اندريه لينز )7(، وادرك 
اصحاب االرض التعادل بعد ركنية ايضا 
تابعها كريستيان غينتر بيمناه في شباك 
الكولومبي فريد موندراغون  احلارس 

.)22(
وفي الشوط الثاني، تقدم كولن مجددا 
بواس����طة سيباستيان فريز الذي تابع 
بيمناه كرة من داخل املنطقة الى وسط 
الشباك )57(، ورد املضيف بعد دقيقتني 
بالتعادل الثاني عبر البرتغالي ريكاردو 
كوس����تا الذي استثمر كرة وصلته من 
ركنية فأودعها شباك العجوز موندراغون 
)38 عاما(. ووضع الشيحي فريقه في 
املقدمة للم����رة الثالثة بعد متريرة من 
فريز )74(، لم يتمكن بعدها البطل من 
حتقيق التعادل الثالث في اللقاء. ووقف 
رصيد ڤولفسبورغ عند 24 نقطة، فيما 

ارتفع رصيد الفائز الى 21 نقطة.

إنجلترا

يلعب الي����وم في املرحل����ة الثالثة 
ال����دوري االجنليزي  والعش����رين من 
بورتسموث مع وست هام، وتوتنهام 
مع فوالم، وولڤرهامبتون مع ليڤربول، 

وبولتون مع بيرنلي.
وتأجلت مباراة س����توك سيتي مع 
مانشستر سيتي الرتباط األخير بإياب 
نصف نهائي كأس الرابطة مع مضيفه 

وجاره مان يونايتد )الذهاب 1-2(.

كأس فرنسا

اطاح موناكو بضيفه ليون وتأهل 
الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس 
فرنس����ا للفوز عليه 2 - 1 على ملعب 
»لوي����س الثاني« في االم����ارة. وتأهل 
باريس سان جرمان الى الدور ذاته اثر 
فوزه على ضيفه ايفي����ان من الدرجة 
الثالثة 3 - 1. وتأهل نانسي الى دور ال� 
16 بفوزه على مضيفه تييرس بركالت 
الترجيح 3 - 2 بعد تعادلهما 1 - 1 في 

الوقت االصلي.

املتأرجحة حني سقط امام ضيفه كولن 
2 - 3 في ختام املرحلة التاسعة عشرة 

من الدوري االملاني.
في املباراة االولى، بكر باير ليڤركوزن 
في هز شباك مضيفه عبر املدافع الدولي 
الفنلندي س����امي هيبي����ا � املنتقل من 
ليڤربول اإلجنليزي � بتسديدة يسارية 
م����ن 6 امتار اثر كرة من طوني كروس 

.)11(
وفي الشوط الثاني، اضاف كروس 
الهدف الثاني مبجهود فردي )51(، وسجل 
السويسري ترانكيللو برانيتا الثالث كان 

البرتغالي باولو اسونساو )68(.
وخسر س���بورتينغ خيخون امام 
ضيفه راسينغ سانتاندر 0 - 1 وخيريز 
االخير امام ضيفه اوساس���ونا بهدف 
ملاريو برميخو )22( مقابل هدفني لناتشو 
مونري���ال )9( وخافيي���ر كامونياس 

.)83(

ألمانيا

استعاد باير ليڤركوزن الصدارة اثر 
فوزه على مضيف����ه هوڤنهامي 3 - 0، 
وتابع ڤولفسبورغ حامل اللقب نتائجه 

في املركز الثاني بف���ارق 5 نقاط عن 
غرميه التقليدي برشلونة حامل اللقب 
واملتصدر والذي فاز السبت املاضي على 

مضيفه بلد الوليد 3 - 0.
وتابع ڤياريال صعوده وتغلب على 

ضيفه سرقسطة 4 - 2.
وانتكس اتلتيكو مدريد مجددا بعد 
ثالثة انتصارات على التوالي وخمسة في 
مبارياته السبع السابقة وذلك بخسارته 
ام���ام مضيفه وج���اره خيتافي بهدف 
ملان���و دل مورال )39( في مباراة لعب 
خاللها اخلاسر بعشرة العبني بعد طرد 

الثالث في فخ التعادل 0 - 0 في املرحلة 
التاسعة عشرة من الدوري االسباني.

فعلى ملعب »سانتياغو برنابيو«، 
وج���د النجم البرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو طريقه الى الشباك الول مرة 
في 2010 واعاد ريال مدريد الى س���كة 
االنتصارات بعد س���قوطه في املرحلة 
الس���ابقة ام���ام اتلتيك بلب���او وذلك 
بتس���جيله ثنائية في مرمى ملقة قبل 
ان يطرد في الدقائق العشرين االخيرة 

بسبب اعتدائه على العب منافس.
ورفع ري���ال رصيده الى 44 نقطة 

من محن ضيفه اتاالنتا بالفوز عليه 
.0 - 2

وعاد سمبدوريا من ملعب »فريولي« 
بفوز مثير عل���ى مضيفه اودينيزي 
3 - 2، وتعادل التس���يو مع ضيفه 

كييڤو 1 - 1.

إسبانيا

استعاد ريال مدريد وصيف البطل 
وثاني الترتيب احلالي توازنه وتغلب 
على ضيفه ملقة 3 - 0، فيما اس���قط 
تينيريفي احد فرق القاع ضيفه ڤالنسيا 

حس���م انتر ميالن حام���ل اللقب 
النارية مع جاره  واملتصدر موقعته 
ميالن الثاني بالفوز عليه 2 - 0 رغم 
لعبه بعشرة العبني منذ الدقيقة 27 ثم 
بتسعة العبني في الثواني االخيرة على 
ملعب »جوزيبي مياتزا« في املرحلة 
احلادية والعشرين من الدوري االيطالي 

لكرة القدم.
وج���دد فريق امل���درب البرتغالي 
ف���وزه على جاره  جوزيه مورينيو 
بع���د ان كان أحلق ب���ه هزمية ثقيلة 
4 - 0 ذهابا في املب���اراة التي كانت 
على ارض مي���الن، علما ان الفريقني 

يتشاركان امللعب.
وابتعد انتر ميالن في الصدارة بفارق 
تسع نقاط عن جاره »روسونيري« 
ليقطع بالتالي شوطا مهما نحو الظفر 
باللقب للمرة اخلامسة على التوالي 
والثامنة عش���رة ف���ي تاريخه، فيما 
تقلصت آمال ميالن في احلصول على 
لقبه االول منذ 2004 والثامن عشر في 
تاريخه رغم انه ميلك مباراة مؤجلة 
م���ع فيورنتينا. واكد انتر مجددا انه 
ال يقه���ر في ملعبه حيث لم يخس���ر 
منذ 26 نوفمبر 2008 عندما س���قط 
ام���ام باناثينايكوس اليوناني 0 - 1 
في مس���ابقة دوري ابط���ال اوروبا، 
وهو كان يخوض مباراته رقم 32 في 
»جوزيبي مياتزا« منذ تلك اخلسارة 
ففاز للمرة الثالثة والعشرين مقابل 

تسع تعادالت.
وهذا الفوز السادس على التوالي 
النتر في ملعبه ضمن جميع املسابقات، 
علما انه فاز في املباريات االربع السابقة 
التي اس���تضاف فيها ميالن واضاف 
ف���وزه اخلامس على فريق ليوناردو 
الذي دخل ال���ى املباراة وهو لم يذق 
طعم الهزمية سوى في مناسبة واحدة 
من اصل مبارياته ال� 18 السابقة في 
الدوري، لكنه سقط في االمتحان االهم 
ملوسمه ألنه كان سيقلص الفارق الى 
ثالث نقاط قبل خوضه مباراته املؤجلة 

االسبوع املقبل.
بدوره، واص���ل نابولي مغامرته 
الناجح���ة مع مدرب���ه اجلديد وولتر 
ماتزاري وحافظ على سجله اخلالي 
من الهزائم للمباراة الرابعة عش���رة 
على التوالي وذلك بفوزه على مضيفه 
ليڤورنو 2 - 0، ولم يكن باري افضل 
حاال من فيورنتينا وكالياري فسقط 
امام مضيفه بولونيا 1 – 2 وزاد جنوى 

ثنائية لرونالدو »المطرود«.. وڤالنسيا يتعثر.. وباير ليڤركوزن يتصدر.. وليڤربول يلتقي وولڤرهامبتون

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثالثة والعشرون(

10:45بورتسموث � وست هام
11توتنهام � فوالم

شوسبورت 10:452ولڤرهامبتون � ليڤربول
شوسبورت 114بولتون � بيرنلي

كأس إيطاليا
اجلزيرة الرياضية +111روما � كاتانيا

كأس االتحاد الفرنسي
10:45لومان � بوردو


