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سجل الهدف القاتل وقاده لمواجهة أستون ڤيال في النهائي تعادل مخّيب ألرسنال.. وإشبيلية في نصف نهائي الكأس.. وهامبورغ يواجه ڤولفسبورغ

روني »روى« ظمأ مان يونايتد في »الكأس«

قاد واين روني مان يونايتد الى النهائي للمرة 
الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه بعدما سجل 
هدف احلسم امام مانشستر سيتي في املباراة التي 
انتهت 3ـ  1 على ملعب »اولدترافود« في اياب الدور 

نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة االندية.
وكان الفريقان يتجهان الى تكرار نتيجة مباراة 
الذهاب التي انتهت 2ـ  1 ملانشســـتر سيتي، وذلك 
بعدما تقدم مان يونايتد بهدفني لبول سكولز )52( 
ومايكل كاريك )71(، قبل ان يضرب مهاجمه السابق 
االرجنتيني كارلوس تيڤيز ويقلص الفارق )76( 

بعدما كان سجل ايضا هدفي مباراة الذهاب.
لكـــن روني جنح في الوقت بـــدل الضائع في 
خطـــف هدف التأهل للـ »شـــياطني احلمر« الذين 
سيتواجهون مع اســـتون ڤيال في النهائي بعدما 

تأهل االخير على حساب بالكبيرن روڤرز.
ويبحث مـــان يونايتد عن لقبه الرابع في هذه 
املسابقة بعد اعوام 1992 و2006 و2009، وهو تأهل 
الى النهائي للمرة الثامنة في تاريخه النه خســـر 
مواجهة اللقب في اربع مناسبات ايضا آخرها عام 
2003 امام ليڤربول الذي رفع كأس هذه املســـابقة 
اكثر من اي فريق اخر )7مناســـبات(، لكنه ودع 
نسخة هذا املوسم من الدور الرابع على يد ارسنال 

)1 ـ 2(.
ولم يشهد الشوط االول الكثير من الفرص، وكان 
مانشستر سيتي االقرب الى افتتاح التسجيل عبر 
تيڤيز الذي وصلته الكرة بعد عرضية من الويلزي 
كريغ بيالمي فحولها برأسه لكن احلارس الهولندي 

ادوين ڤان در سار تدخل ببراعة )29(.
ورد أصحـــاب األرض عندما توغل كاريك على 
اجلهة اليمنى ثم لعب كـــرة عرضية وصلت الى 

الويلزي راين غيغز فسددها األخير إال انه اصطدم 
بتألق احلارس االيرلندي شاي غيفن )32(.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد ميكا ريتشاردز 
ان يهز شـــباك اصحاب االرض بعد مجهود فردي 
مميز أنهاه بتسديدة قوية بيسراه لكن ڤان در سار 

تألق وأنقذ املضيف )47(.
وجاء رد رجال فيرغوسون مثمرا عندما مرر واين 
روني الكرة الى غيغز الذي عكسها الى البرتغالي 
لويس ناني الذي فقدهـــا لتصل الى كاريك الذي 
حضرها بذكاء الى سكولز فوضعها االخير زاحفة 

في شباك غيفن )52(.
ثم اضاف مان يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 
71 عبر كاريك هذه املرة الذي وصلته الكرة بعدما 
اخطأ زميله دارين فليتشر في السيطرة عليها بعد 
متريرة من ناني، لكن تيڤيز رفض أال يترك بصمته 
مجددا وهز شـــباك فريقه الســـابق بعد 5 دقائق 
ليقلص الفارق بعدما وصلتـــه الكرة من بيالمي 
فسيطر عليها ثم التف على ريو فرديناند قبل ان 
يسددها في شـــباك ڤان در سار، مطلقا املواجهة 

من نقطة الصفر.
وعندما كانت املباراة تلفظ انفاســـها االخيرة 
جنح روني فـــي خطف هدف التأهل للشـــياطني 
احلمر في الدقيقة االولى من الوقت الضائع بكرة 
رأسية اثر عرضية من غيغز، ليقضي على آمال الـ 
»سيتيزينس« في التأهل الى النهائي االول لهم في 
احدى املســـابقات منذ عام 1981 عندما وصلوا الى 
نهائي مسابقة الكأس احمللية التي توجوا بلقبها أربع 
مرات آخرها عام 1969، علما ان الفريق األزرق توج 
بلقب الدوري احمللي في مناسبتني عامي 1937 و1968 

وبلقب كأس الكؤوس األوروبية عام 1970.

تشلسي »ينعم« بالصدارة على أكتاف برمنغهام
عــــاد تشلســــي ليتربع على 
الصــــدارة وحيدا بعدما حســــم 
مواجهتــــه القويــــة مــــع ضيفه 
برمنغهام 3 - 0، مســــتفيدا من 
اكتفاء شــــريكه السابق ارسنال 
بالتعــادل مع مضيفه اســــتون 
ڤيال 0 - 0 فــــي املرحلة الثالثة 
والعشرين من بطولة اجنلترا لكرة 
القدم. فعلى ملعب »ســــتامفورد 
بريــــدج«، وضع تشلســــي حدا 
ملسلسل مباريات ضيفه برمنغهام 
دون هزمية عند 15 على التوالي 
في جميع املســــابقات و12 تواليا 
في الــــدوري، مؤكدا تفوقه عليه 
ألن برمنغهام لــــم يفز عليه في 
املباريات الـــــ 13 التي جمعته به 
حتى اآلن في الدوري املمتاز )خسر 
سبعا وتعادل في خمس مباريات(، 
كما فشل في تسجيل اي هدف في 
املباريات الـ 13. وحرم تشلســــي 
ضيفه من معادلة الرقم القياسي 
الذي ســــجله نوتنغهام فورست 
عام 1995 عندما اصبح اول وآخر 
فريق يصعد من الدرجة االولى الى 
املمتازة ويحافظ في موسمه االول 
بعد صعوده على سجله اخلالي 
مــــن الهزائم فــــي 13 مباراة على 
التوالي. وضرب تشلسي مبكرا 
وافتتح التسجيل منذ الدقيقة 5 
عبر رأسية من الفرنسي فلوران 
مالودا اثر عرضية من جو كول 
العائد من االصابة، ثم اضاف فرانك 
المبارد الهدف الثاني في الدقيقة 
32 بكرة اطلقها من خارج املنطقة 
داخل شباك احلارس جو هارت، 
ليدخل فريق املدرب االيطالي كارلو 
انشيلوتي الى الشوط الثاني وهو 
في وضع مريح جــــدا ثم حافظ 
الدقيقة  النتيجة حتى  على هذه 
االخيرة حيث اضاف المبارد هدفه 
الشــــخصي الثاني وهدف فريقه 

الثالث بعد متريرة من مالودا.
ورفع تشلسي رصيده الى 51 
نقطة فتصدر وحيدا بفارق نقطة 
عن مان يونايتد. وتراجع ارسنال 
الى املركز الثالث بفارق نقطتني عن 
تشلسي ونقطة عن مان يونايتد 
الذي يتواجه معه االحد املقبل في 
»ســــتاد االمارات« قبل ان يلتقي 

تشلسي ثم ليڤربول.
وحافظ ارســــنال رغم تعادله 
على تفوقه على مضيفه استون 
ڤيال الــــذي لم يفز عليه ســــوى 
فــــي مناســــبة واحدة مــــن اصل 
الـ 23 االخيرة بينهما.  املباريات 

ايڤرتون على سندرالند  وتغلب 
بهدفني لالسترالي تيم كاهيل )7( 
واالميركي الندون دونوڤان )19(، 
فيما تغلب بالكبيرن على ضيفه 
ويغان بهدفني للنروجي مورتن 
غامست بيدرسن )20( والكرواتي 
نيكوال كالينيتــــش )76(، مقابل 

هدف لغاري كالدويل )57(.

 كأس إسبانيا

بلغ اشــــبيلية الــــدور نصف 
النهائي من مسابقة كأس اسبانيا 
رغم خسارته امام ضيفه ديبورتيڤو 
ال كورونا 0 - 1 على ملعب »رامون 
سانشيز بيزخوان« في اياب الدور 
ربع النهائي، وذلك لفوز ذهابا في 
»ريازور« 3 - 0. وسجل الغيني 
رودولفو بوديبو )43( هدف املباراة 
الوحيد اال ان ذلك لم يكن كافيا لكي 
يحرم اشبيلية الذي جرد برشلونة 

من اللقب، من مواصلة مشواره في 
محاولة منه لرفع كأس املسابقة 
للمرة اخلامســــة بعد اعوام 1935 

و1939 و1948 و2007.

 هامبورغ يواجه ڤولفسبورغ

العشرون من  تفتتح املرحلة 
الــــدوري االملاني اليــــوم مبباراة 
هامبورغ الذي تنازل في املرحلة 
الســــابقة عــــن مركــــزه الرابــــع 
ملصلحة بوروســــيا دورمتوند، 
مع ڤولفســــبورغ حامــــل اللقب 
الذي سيخوض هذا اللقاء باشراف 

مدرب فريق الرديف لورنز غونتر 
كوستنر بعد اقالة ارمني فيه من 

منصبه.

كأس الرابطة الفرنسية

وجه لوريــــان ضربة اضافية 
الدور  الى ضيفــــه ليون وبلــــغ 
نصف النهائي من مسابقة كأس 
رابطة االندية الفرنسية احملترفة 
بالفوز عليه 1 - 0، وحسم مرسيليا 
مواجهته مع ليل بالفوز عليه بهدفني 
لالرجنتيني لوتشو غونزاليز )10( 
وماتيو فالبوينا )81(، مقابل هدف 

للبرازيلي توليــــو دي ميلو )7( 
في مباراة لعاب خاللها اخلاســــر 
بعشــــرة العبني بعد طرد يوهان 
كاباييــــه. ويلتقي مرســــيليا في 
دور االربعة تولوز الذي فاز على 
مضيفه غانغــــان )ثانية( بهدف 

سجله البان ايبوندو )54(.

إسكوتلندا

ابتعد رينجرز حامل اللقب في 
الصدارة بعد فوزه على مضيفه 
سانت ميرين 2 - 0، مستفيدا من 
سقوط مالحقه وغرميه التقليدي 
سلتيك في مواجهته القوية مع 
ضيفه هيبرنيان 1 - 2 في املرحلة 
الدوري  الثانية والعشرين من 

االسكوتلندي.
وتعادل فالكيرك مع مذرويل 
0 - 0، وهاميلتون مع كيلمارنوك 

بالنتيجة ذاتها.

)رويترز( العب تشلسي األملاني ميكايل باالك »يسند بظهره« العب برمنغهام جيمس مكفادن  

أودينيزي ُيقصي ميالن من الكأس ويتأهل لنصف النهائي

عالميةمتفرقات

 نفى مسؤولون بارزون في استراليا أن تكون آمال بالدهم في نيل 
شرف استضافة كأس العالم 2018 قد تالشت بعدما حتدث السويسري 
جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عن وجود »حترك 

الن تكون كأس العالم 2018 شأنا أوروبيا«.
 واصل منتخب جنوب أفريقيا استعداداته لبطولة كأس العالم 2010 لكرة 
القدم التي يس��تضيفها، وحقق فوزه الودي الثاني في أقل من أسبوع حيث 

تغلب على زميبابوي 3 � 0.
 تلقى إنتر ميالن االيطالي طلبا بوقف االستنكار من قبل دمييتريو 
البرتيني نائب رئيس احتاد الكرة اإليطالي، الذي تابع عن كثب املباراة 
بني يوڤنتوس وفريقه السابق ميالن عام 2006 والتي دخلت ضمن دائرة 

االشتباه في فضيحة التالعب بنتائج املباريات.
 تعاقد أحد أندية الدرجة السادس��ة ف��ي أملانيا مع املدافع الدولي التركي 
فاحت عقيل. وذكر نادي أوردنغن امس أن الالعب التركي )32 عاما( سينضم، 

على الفور إلى التدريبات الفريق بعد توقيع العقد.
 انتقل املهاجم الدولــــي التركي خليل ألتنتوب إلى نادي اينتراخت 
فرانكفــــورت األملاني. وأعلن فرانكفورت ان التنتوب )27 عاما( فســــخ 
تعاقده مع نادي شــــالكه األملاني ووقع عقدا مع فرانكفورت، ينتهي في 

30 يونيو املقبل.
 قدم سلتا ڤيغو، أحد أندية دوري الدرجة الثانية االسباني، لوسائل اإلعالم 
مهاجمه اجلديد األرجنتيني جاس��تون تش��يليرينو، الذي يطمح الفريق من 

خالله إلى وضع حد لعقمه التهديفي.
 تعرض البلجيكي توماس ڤرمالني مدافع ارسنال االجنليزي إلصابة 
يشــــتبه في أنها كسر في الســــاق خالل املباراة التي تعادل فيها فريقه 

دون أهداف في ضيافة استون ڤيال في الدوري االجنليزي املمتاز.
 عاق��ب االحتاد البلغاري لكرة القدم سس��كا صوفيا بغرامة قدرها 438 
دوالرا بس��بب عدم تسديده مستحقات العبه الس��ابق البرتغالي فيليب دا 

كوستا.

انتقل العب الوسط التركي ييلديراي باشتورك من 
شتوتغارت االملاني الى بالكبيرن روفرز االجنليزي 
على ســــبيل االعارة حتى نهاية املوسم، من جهة 
اخرى، انتقل اجلناح الهولندي الغاني كوينســــي 
اووسوابييه من سبارتاك موســــكو الروسي الى 
الفريق االجنليزي االخر بورتســــموث على سبيل 

االعارة حتى نهاية املوسم ايضا.

ن الدولي  أعلنت اللجنة االوملبية االيطالية امس ا
ن موت����و، مهاجم فريق فيورنتينا  الروماني ادريا
االيطالي خضع لفحص خاص بالكشف عن املنشطات 
ن موتو )31 عاما(  جاءت نتائجه ايجابية. واكدت ا
خضع لهذا الفحص املباراة التي خاضها فريقه ضد 
ي في فلورانسا  ي احمللي في 10 اجلار ي ضمن الدور بار

ء »سيبوترامني« املنشطة. وتبني انه تناو

باشتورك إلى بالكبيرن واووسو في بورتسموث  ثبوت تناول موتو المنشطات
دخل رياضة كرة القدم عصرا جديدا من 
ناحية النقل التلفزيوني حيث ستقوم شبكة 
»سكاي سبورتس« ببث املوقعة املرتقبة 
االحد املقبل بني ارسنال ومان يونايتد ضمن 
الدوري  الرابعة والعشــــرين من  املرحلة 
االجنليزي بتقنية االبعاد الثالثة »3دي« 

في تسع حانات.

أرسنال ومان يونايتد في »3 دي«

»NBA« انتصارات كليڤالند ودنڤر مستمرة في الـ 

إيقاف فرديناند روبينيو إلى سانتوس 
4 مباريات

جنتيلي مرشح لخالفة فيرارا 

واصل كليڤالند كافالييرز ودنڤر ناغتس 
مسلســـل انتصاراتهما بعد فوز االول على 
مينيسوتا متبروولفز 109-95 والثاني على 
هيوســـن روكتس 97-92 ضمن منافسات 
الدوري االميركي للمحترفني في كرةالسلة.

علـــى ملعب »كويكن لونـــز ارينا« عزز 
كليڤالند صدارته للمنطقة الشرقية بعدما 
حقق فوزه السادس على التوالي والسادس 
والثالثني في 47 مباراة وذلك بتخلصه من 
عقبة ضيفه مينيسوتا دون عناء يذكر لدرجة 
ان جنمه ليبرون جيمـــس بقي على مقاعد 
االحتياط في الربع االخير.وتنفس كليڤالند 
الصعداء بعد ان كان عانى االمرين في مباراتيه 
السابقتني عندما فاز على اوكالهوما سيتي 

ثاندر وميامي هيت بفارق نقطة واحدة.
 وعلى ملعب »تويوتا سنتر«، واصل دنڤر 
عروضه املميزة وحقق فـــوزه الثامن على 
التوالي رغم افتقاده خدمات جنمه كارميلو 
انتوني للمباراة الثانية، وذلك بتغلبه على 

مضيفه هيوسن 92-97.
واكد فريق املدرب جـــورج كارل انه لم 
يعد يعول بشكل حصري على جنمه »ميلو« 
انتوني النه فاز مـــن دونه للمباراة الثانية 
على التوالي بسبب التواء في كاحله االيسر، 
علما انه كان غاب عن خمســـة مباريات في 
اوائل الشهر اجلاري بسبب اصابة في ركبته 

وخرج فريقه فائزا بثالث منها.
وفي املباريات االخرى، فاز سان انطونيو 

سبيرز على اتالنتا هوكس 105-90، ونيو 
اورليانـــز هورنتس على غولدن ســـتايت 
ووريرز 123-110، وتورونتو رابتورز على 
ميامي هيت 111-103، وممفيس غريزليز على 
ديترويت بيســـتونز 99-93، ونيوجيرزي 
نتس على لوس اجنيليس كليبرز 87-103، 
وشيكاغو بولز على اوكالهوما سيتي ثاندر 
96-86، وميلووكي باكـــس على فيالدلفيا 
سفنتي سيكســـرز 91-88. من جانب آخر، 
الدوري االميركي للمحترفني  اوقفت رابطة 
جنم واشنطن ويزاردز غيلبرت اريناس حتى 
نهاية املوسم بسبب مخالفته للقانون الصادر 
عام 2005 بابقاء السالح خارج غرف املالبس 

واملالعب.

اعل���ن مانشس���تر س���يتي 
ن مهاجمه البرازيلي  ي ا االجنليز
روبينيو سينضم الى سانتوس 
على الفور ملدة ستة اشهر على 
ء سيتي في  وقا سبيل االعارة، 
ن »س���ينفذ سانتوس جميع  بيا
بنود عقد الالع���ب مبا في ذلك 
البنود اخلاصة بالراتب واملكافآت، 
سيسافر روبينيو الى البرازيل 
أ االحد املقبل ليبدأ فترة اعارته  يو

لسانتوس«.

ي لكرة  قرر االحتاد االجنليز
ن  أ امس إيق���اف مدافع ما الق���د
ي 4 مباريات  يونايتد االجنليز
بعد اس���تئناف التهمة املوجهة 

اليه بالسلوك العنيف.
واتهم فرديناند بتوجيه ضربة 
ن  كوع الى رأس املهاجم كريغ فاغا
ن  في املباراة التي ف���از فيها ما

ء سيتي 0-4. يونايتد على ها

ن 21 عاما(  يبدو املدرب الس���ابق ملنتخب ايطاليا )دو
كالوديو جنتيلي األوفر حظا خلالفة تش���يرو فيرارا في 
ي االيطالي  ي يعاني األمرين في الدور تدريب يوڤنتوس الذ

هذا املوسم.
وعنونت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« امس »يوڤي 
ينتظر جنتيلي«، في اشارة منها الى اقتراب موعد رحيل 
ي  فيرارا عن مقاعد التدريب في فريق »السيدة العجوز« الذ
ء وتراجع  ء اوروبا من دورها األو ي ابطا ودع مسابقة دور
ي احمللي بعدما خسر 5 من  الى املركز السادس في الدور

مبارياته ال� 6 االخيرة.

سيرينا تلتقي هينان
 في نهائي تنس أستراليا

انحصر لقب بطولة استراليا املفتوحة للتنس، 
بني االميركية ســــيرينا وليامز املصنفة اولى 
وبطلة النسخة االخيرة والبلجيكية جوستني 
هينان. ففي نصف النهائي، فازت سيرينا على 
الصينية لي نا السادســــة عشرة 6-7 )4-7( 
و7-6 )7-1(، وهينان على الصينية االخرى 
زهينغ جاي 6-1 و6-0. وسيكون النهائي مثاليا 
بني املصنفة اولى حاليا وبني البلجيكية العائدة 
التي تربعت على عرش التصنيف العاملي ايضا 

فترات طويلة.
مباريـــات هينان وســـيرينا كانت مليئة 
باالثـــارة وصنفـــت من االفضل فـــي تاريخ 
اللعبة منذ ســـنوات، فقـــد تواجهتا 13 مرة، 
فازت سيرينا سبع مرات مقابل ست لهينان، 
لكن مباراتهما املقبلة ستكون االولى في نهائي 

بطولة كبيرة.
وعلقت البلجيكية على ذلك قائلة »ستكون 
حلظات استثنائية، حلمي ما يزال مستمرا، 
سألتقي املصنفة اولى في العالم في مواجهة 

كبيرة اتشوق خلوضها«.
وأضافـــت »لم أتوقع مـــا حصل أبدا رغم 
انني حجـــزت تذكرة العودة من ملبورن في 
اليوم االخير من البطولة، فحني وصلت الى 
هنا كنت اود معرفة كيف ستسير االمور معي 
وتعاملت مع كل مباراة على حدة، انه امر رائع 

ان اخوض نهائي هذه البطولة مجددا«.

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
ألمانيا )المرحلة العشرون(
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أطاح املتعثر أودينيزي مبضيفه ميالن من الدور ربع 
النهائي في كأس إيطاليا بتغلبه عليه بهدف نظيف لالعبه 
السويس��ري الدولي جوخان إينلر على ملعب »جوزيبي 

مياتزا«.
وكانت تسديدة ماريك يانكولوڤسكي التي تصدى لها 
حارس مرمى أودينيزي في الدقيقة 27 من املباراة هي أول 
فرصة حقيقية مليالن باملباراة بعدما أضاع إينلر وأنطونيو 
دي ناتالي فرصتني كبيرتني للفريق الزائر وس��دد أليكس 
سانش��يز كرة أخرى ألودينيزي اصطدمت بقائم ميالن 

في الدقيقة 26.
وس��نحت بضع ف��رص للمخضرم فيليب��و إينزاغي 
والهولن��دي كالس � يان هونتي��الر، أحد الالعبني البدالء 
الكثيرين الذين اس��تعان بهم ليوناردو مدرب ميالن، أمام 
مرمى أودينيزي، فيما لعب ماتيو فالميني تسديدة بعيدة 
قوية تصدى لها س��مير هاندانوفيتش حارس أودينيزي 
السلوڤيني. لكن كريستيان أبياتي حارس ميالن كان أكثر 
انش��غاال من هاندانوڤيتش وكان م��ن جنوم اللقاء، حيث 
تصدى لتس��ديدة قوية من هداف ال��دوري اإليطالي دي 

ناتالي من خارج منطقة اجلزاء، كما أنقذ مرمى ميالن من 
هدف محقق عندما لعب أنطونيو فلورو فلوريس تسديدة 

قريبة املدى أمام املرمى امليالني.
وفي منافس��ات نصف النهائي، التي ستجرى بنظام 
مباريات الذهاب واالياب في الثالث والعاش��ر من فبراير 
املقب��ل، يلتقي أودينيزي مع روما ال��ذي فاز على كاتانيا 
1 - 0، ويلتق��ي الفائز من مواجهة إنتر ميالن ويوڤنتوس 
فيورنتينا الذي تأهل إلى املربع الذهبي بتغلبه على حامل 

اللقب التسيو 3 - 2.

جنم مان يونايتد واين روني »معرس أولد ترافورد« محموال على األكتاف  )رويترز(


