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تعه���د املدرب االيطالي فابي���و كابيللو بالبقاء مع 48
منتخ���ب اجنلترا لكرة القدم حتى نهائيات كأس األمم 
االوروبية 2012 رغ���م أن عقده مع االحتاد االجنليزي 
للعبة يتيح للطرفني إلغاء التعاقد بعد كأس العالم في 
يونيو املقبل.وقال كابيللو )63 عاما( الذي قاد اجنلترا 
لتحقيق تسعة انتصارات في عشر مباريات بتصفيات 
كأس العالم للصحافيني قبل س���حب قرعة تصفيات 

كأس األمم االوروبية 2012 في پولندا يوم االحد املقبل 
إنه يتمنى البقاء لقيادة الفريق في هذه البطولة أيضا. 
واضاف »أمتنى أن أبق���ى في منصبي في 2012. األمر 
بالطبع بيد االحتاد االجنليزي لكرة القدم ويعتمد على 
النتائج في كأس العالم بجنوب افريقيا لكني س���عيد 
حقا. أحب عملي وأحب كوني مدربا الجنلترا وأمتنى 

أن أظل في منصبي ملا بعد كأس العالم«.

كابيللو باٍق مدربًا إلنجلترا حتى 2012 

مان يونايتد بطل »موقعة اإلمارات«.. وإشبيلية يقّض مضجع ڤالنسيا

»NBA« كليڤالند يسقط كليبرز وليكرز يتخطى بوسطن في الـ
استمر كليڤالند كاڤالييرز في صدارة 
دوري كرة السلة االميركي للمحترفني 
اثر فوزه على ضيفه لوس اجنيليس 
كليبرز 114-89، وحقق مطارده لوس 
اجنيلي����س ليكرز ف����وزا صعبا على 
مضيفه بوسطن سلتيكس بفارق نقطة 

واحدة 89-90.
وحسم كليڤالند متصدر املجموعة 
الوسطى الشرقية )38 فوزا و11 خسارة( 
نتيجة اللقاء عملي����ا في الربع االول 
عندم����ا تقدم بف����ارق 26 نقطة )46-
20(، ثم اضاف سلة واحدة في الثاني 
)21-19( و9 نقاط ف����ي االخير )31-
22( بعد ان تخلف بفارق 12 نقطة في 
الثالث )16-28(، في حني مني كليبرز 
السابعة والعشرين مقابل  بخسارته 

20 انتصارا.
ومني سان انطونيو سبيرز بطل 
2007 بهزمي����ة جديدة على ارضه هي 
التاسعة عشرة هذا املوسم مقابل 27 
ف����وزا، على يد ضيف����ه دنفر ناغتس 
متصدر مجموعة الشمال الغربي )32 

مقابل 15( 103-89.
وتغلب تورونت����و رابتورز على 
انديانا بيسرز 117-102، وأوكالهوما 
س����يتي ثاندر على غولدن س����تايت 
ووريرز 112-104، وفينيكس صنز على 
هيوسنت روكتس 115-111 بعد التمديد، 
وفيالدلفيا س����فنتي سيكس����رز على 
نيوجيرزي نتس 83-79، واورالندو 
ماجيك على ديترويت بيستونز 86-91، 
ومينيسوتا متبروولفز على نيويورك 

حس����م م����ان يونايتد حامل 
اللقب موقعته مع مضيفه ارسنال 
بالف����وز عليه 3-1 على س����تاد 
الرابعة  »االمارات« في املرحلة 
والعشرين من بطولة اجنلترا 
القدم، محققا فوزه االول  لكرة 
محليا على ارض مضيفه اللندني 

منذ 5 اعوام.
وكان مان يونايتد على بعد 
10 دقائق فقط من حتقيق فوزه 
االكب����ر في ارض ارس����نال منذ 
تغلبه عليه 6-2 في 28 نوفمبر 
1990 في مس����ابقة كأس رابطة 
االندية احملترفة، وذلك النه تقدم 
عليه بثالثية نظيفة وهي كانت 
النتيجة االكبر له في الدوري على 
ارض الفريق اللندني وتعود الى 
21 فبراير 1920، اال ان اصحاب 
االرض قلصوا الفارق مبساعدة 

من احد مدافعي الضيف.
ويعتبر هذا الفوز الذي يدين 
به م����ان يونايتد ال����ى الثنائي 
البرتغال����ي لويس ناني وواين 
روني، مبثابة 6 نقاط بالنسبة 
لفري����ق املدرب االس����كوتلندي 
اليكس فيرغسون النه فاز على 
منافس مباشر على اللقب او على 
املركز الثاني عل����ى اقل تقدير، 
فوسع الفارق الذي يفصله عن 
ارسنال الى 4 نقاط وبقي على 
بعد نقطة م����ن الفريق اللندني 

اآلخر تشلسي املتصدر.
امل����درب   ووض����ع فري����ق 
االس����كوتلندي حدا ملسلس����ل 
املباريات التي خاضها ارسنال دون 
هزمية عند 10 على التوالي، محققا 
فوزه االول على »املدفعجية« في 
معقلهم منذ االول من فبراير 2005 
عندما تغلب عليهم باربعة اهداف 
للويلزي راين غيغز والبرتغالي 
كريس����تيانو رونالدو )هدفان( 
وااليرلندي جون اوشي، مقابل 
هدفني للفرنس����ي باتريك فييرا 
والهولندي دينيس بيرغكامب، 
علما بان »الش����ياطني احلمر« 
فازوا املوسم املاضي في ستاد 
»االمارات« بنتيجة 3-1 لكن كان 
ذلك في اياب الدور نصف النهائي 
من مسابقة دوري ابطال أوروبا 

وليس في الدوري احمللي.
وفي مب����اراة ثاني����ة، عمق 
مانشستر سيتي جراح ضيفه 
الترتيب  بورتس����موث متذيل 
وبقي في قلب الصراع على املركز 
الرابع املؤهل الى مسابقة دوري 
ابطال املوسم املقبل بفوزه عليه 
2-صفر. ورفع مانشستر سيتي 
رصيده الى 41 نقطة في املركز 
الس����ادس بفارق االهداف خلف 
ليڤربول اخلامس ونقطة واحدة 
خلف توتنهام الرابع، لكنه ميلك 

مباراتني مؤجلتني ايضا.

 إيطاليا

فرط مي����الن مجددا بفرصة 
االقتراب م����ن جاره انتر ميالن 
اللقب وذلك  املتصدر وحام����ل 
بعد اكتفائه بالتعادل مع ضيفه 
اجلريح ليفورنو 1-1 على ملعب 
»سان سيرو« في املرحلة الثانية 
والعشرين من الدوري االيطالي. 

وحصل ميالن االسبوع املاضي 
على فرصة ان يصبح على بعد 
3 نقاط من انتر ميالن مع مباراة 
مؤجلة في جعبته، اال انه سقط 
في دربي ميالنو بهدفني نظيفني 
الفارق بني اجلارين 9  ليصبح 
نق����اط، ثم حص����ل على فرصة 
لتقلي����ص الفارق ال����ى 6 نقاط 
مجددا الن مباراة انتر مع بارما 
تأجلت بسبب الثلوج، لكن فريق 
املدرب البرازيلي ليوناردو اكتفى 

بنقطة.
وفاز روما بصعوبة على ضيفه 
س����يينا متذيل الترتيب بهدفني 
للنرويجي يون ارنه ريزه )29( 
وستيفانو اوكاكا شوكا )88(، 
مقابل هدف لسيموني فيرغاسوال 
)41(. وعلى امللعب االوملبي في 
تورينو، حقق يوڤنتوس اجلريح 
بداية مخيبة مع مدربه اجلديد 
الذي خلف  البرتو زاكيرون����ي 

فوزا كبيرا على مضيفه تينيريفي 
في ربع الس����اعة االخير بثالثة 
اهداف سجلها التشيلي هومبرتو 
سوازو )77( وادريان كولونغا 
)79( والفيتا )83( بعد ان تخلف 
الثاني  بهدف في بداية الشوط 
خلوان لوي����س لوريتي )48(. 
الوليد بعشرة  واس����تطاع بلد 
العبني اخلروج متعادال مع ضيفه 
امليريا 1-1. وتعادل خيتافي سلبا 
مع راسينغ سانتاندر الذي فقد 
جهود العبه موارتون مع انطالق 
الشوط الثاني. وخسر اتلتيكو 
مدريد امام ضيفه ملقة بهدفني 
نظيف����ني س����جلهما البرتغالي 
سيرجيو باولو بربوزا فالنتي 
»دي����دا« )3( وخاف����ي لوبي����ز 

.)70(

 ألمانيا

اس����تعاد باي����ر ليڤركوزن 

تشيرو فيرارا، وذلك بعدما اكتفى 
بالتعادل مع ضيفه التسيو املهدد 
بالهبوط الى الدرجة الثانية 1-1. 
وفشل يوڤنتوس الذي خسر 9 
مرات في مبارياته ال� 13 االخيرة 
في مختلف املسابقات منذ نهاية 
نوفمبر املاضي، في اختراق دفاع 
التسيو خالل الشوط االول الذي 
لم يش����هد اي فرص����ة حقيقية 
العجوز« بل  لفريق »الس����يدة 
كادت تهتز شباكه بتسديدة من 
ستيفانو ماوري لكن احلارس 
الكس����ندر مانينغر  النمساوي 
الذي لعب أساسيا بسبب ايقاف 
جانلويجي بوفون، انقذ املوقف 

ببراعة )39(.
وانتظ����ر يوڤنت����وس حتى 
الدقيقة 54 ليهدد مرمى ضيفه 
بشكل فعلي بتسديدة بعيدة من 
البرازيلي دييغ����و لكنها كانت 

خارج اخلشبات الثالث.

بهدف النطونيو فلورو فلوريس 
)32( مقابل هدف ملاركو بياجانتي 

.)80(

 إسبانيا 

 صعد اش����بيلية الى املركز 
الراب����ع اثر ف����وزه على ضيفه 
ڤالنس����يا الثالث 2-1 في ختام 
املرحلة العش����رين من الدوري 
الفضل في  االس����باني. ويعود 
فوز اشبيلية الى هدافه الفارو 
نيغريدو الذي سجل الهدفني في 
الدقيق����ة 21 و69 قبل ان يقلص 
الفارق في الوقت  داڤيد نافارو 
بدل الضائع )92(. وارتفع رصيد 
اشبيلية الى 36 نقطة مقابل 39 
لڤالنس����يا، واستفاد في الوقت 
نفسه من خسارة مايوركا امام 
مضيفه خيريز 1-2 فوقف رصيد 
اخلاسر عند 34 نقطة وتقهقر الى 
املركز اخلامس. وحقق سرقسطة 

وجاء الفرج ليوڤنتوس عندما 
منحه احلكم ركل����ة جزاء غير 
واضحة اثر دفعة من الفرنسي 
موديبو دياكيتي����ه على القائد 
اليس����اندرو دل بيي����رو داخل 
املنطقة فانبرى لها االخير بنجاح 
ليضع فريقه في املقدمة )71(. اال 
ان فريق العاصمة لم يستسلم 
وجنح في ادراك التعادل بعد 8 
دقائق عندما لعب االرجنتيني 
ماورو زاراتي كرة عرضية من 
اجلهة اليسرى تلقفها ماوري عند 
نقطة اجلزاء وسددها مباشرة 
داخل شباك مانينغر )79(. ورفع 
يوڤنتوس رصيده الى 34 نقطة 

وبقي سادسا.
 وواصل فيورنتينا معاناته 
في اآلونة االخيرة وفش����ل في 
الرابعة  الفوز للمباراة  حتقيق 
على التوالي بتعادله مع مضيفه 
كالياري بهدفني ملاركو ماركيوني 

الواع����د  )8( واملونتينيغ����ري 
ستيفان يوفيتيتش )62(، مقابل 
هدفني الندريا التزاري )35 و47( 
في مباراة لعب خاللها اصحاب 
االرض بعشرة العبني بعد طرد 

اندريا كوسو )51(.
ويعاني كاسانو من مشاكل 
الفري����ق لويجي دل  مع مدرب 
نيري وهو يغيب عن سمبدوريا 
حاليا بسبب االصابة اال ان ذلك 
لم مينع األخير من تعميق جراح 
ضيفه اتالنتا التاسع عشر قبل 
االخير بالفوز عليه بهدفني الجنلو 
بالومبو )36( وجانباولو باتزيني 

.)45(
وتعادل كييڤ����و مع ضيفه 
بولوني����ا به����دف لس����يرجيو 
بيليس����ييه )49( مقاب����ل هدف 
ملاركو دي فايو )12(، فيما انتهت 
موقع����ة القاع ب����ني اودينيزي 
ومضيفه كاتانيا بالتعادل ايضا 

الص����دارة بفوزه عل����ى ضيفه 
فرايبورغ 3-1، وأحلق شتوتغارت 
الهزمية االولى بضيفه بوروسيا 
دورمتوند منذ 4 اش����هر عندما 
تغلب عليه 4-1 في ختام املرحلة 
العش����رين من الدوري االملاني. 
ورفع باير ليڤركوزن رصيده الى 
44 نقطة وتقدم بفارق نقطتني 

على بايرن ميونيخ.

 فرنسا

اس����تعاد ليون توازنه بعد 
خيب����ة خروجه من مس����ابقتي 
كأس فرنسا وكأس رابطة االندية 
احملترفة وحس����م مواجهته مع 
ضيف����ه باريس س����ان جرمان 
بصعوبة بالغ����ة 2-1 في ختام 
الثانية والعش����رين  املرحل����ة 
الفرنسي. وانتهت  الدوري  من 
مباراة ڤالنسيان وضيفه سوشو 

بالتعادل 1-1.

يوڤنتوس مع زاكيروني »يبيله«.. وليڤركوزن استعاد الصدارة وشتوتغارت أذل دورتموند

العب ڤالنسيا ميغيل طائرا فوق دييغو كابيل              )رويترز( واين روني يحاول التسديد مبضايقة غيل كليتشي           )رويترز(

رسل ويستبروك يحاول اللحاق بالكرة أمام كوبي كارل                    )أ.پ(

عالميةمتفرقات

اعلن ڤياريال تاسع الدوري االسباني 
لكرة القدم ام���س انه عني خوان كارلوس 
غاريدو مدربا جديدا لفريقه خلفا الرنيستو 
فالفيردي الذي اقيل من منصبه بعد خسارة 
الفريق امام اوساس���ونا 0 � 2 في املرحلة 

العشرين.
تغلب املنتخب الفرنسي لكرة اليد الفائز 
بلقب كأس العالم وامليدالية األوملبية على نظيره 
ــي 25 ـ 21 ليتوج بلقب كأس أوروبا  الكروات
ويحقق إجنازا تاريخيا يتمثل في اجلمع بني 
األلقاب الثالثة.واحتل منتخب ايسلندا املركز 
ــوز على پولندا 29 ـ 26، فيما  الثالث بعد الف
ــي حامل اللقب إلى  ــع املنتخب الدمنارك تراج

املركز اخلامس.
قال الرئيس اجلديد لالحتاد الصيني 
لكرة القدم إن انط���الق الدوري املمتاز قد 
يتأجل عقب اعتقال عدد كبير من املسؤولني 
البارزين بسبب فضيحة التالعب بنتائج 

مباريات.
وينطلق دوري األضواء الصيني عادة في 
منتصف مارس لكن اعتقال نان يونغ الرئيس 
السابق لالحتاد الصيني لكرة القدم ونائبه 
يانغ ميني في إطار حملة ش���ملت آخرين 

جعلت بداية املسابقة في مهب الريح.
ــو مهاجم منتخب البرازيل  أحرز ادريان
ــود فريقه فالمنغو  لكرة القدم 3 أهداف ليق
بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم للفوز 5 ـ 
3على فلومنينسي في مباراة قمة مثيرة ببطولة 

كاريوكا اخلاصة بوالية ريو دي جانيرو.
احتفظ النجم السويسري روجيه فيدرر 

املتوج حديثا بلقب بطولة أستراليا املفتوحة 
بصدارة التصنيف العاملي لالعبي التنس 
احملترفني امس بينما تقدم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش إلى املركز الثاني بالتصنيف 
وتقدم البريطاني آندي موراي الذي خسر 
نهائي ملبورن بارك أمام فيدرر إلى املركز 
الثالث. وهبط النجم اإلسباني رافاييل نادال 
مركزين ليحتل املرك���ز الرابع بعدما كان 

وصيفا لفيدرر.
أقال نادي بلد الوليد االسباني لكرة القدم 
مديره الفني خوسيه لويس منديليبار، الذي 
أصبح سابع مدرب يقال من منصبه في بطولة 

الدوري االسباني هذا املوسم.
اعلن نادي نيوكاسل من الدرجة االولى 
االجنلي���زي لكرة القدم ان العب وس���طه 
الكاميروني جيرمي���ي جنيتاب انتقل من 
صفوفه الى صفوف انقرة غوجو التركي.

أكد املدافع األملاني كريستيان ميتسلدر 
رحيله عن صفوف ريال مدريد بنهاية املوسم 
احلالي ووصف الفترة التي قضاها في النادي 

االسباني بأنها »ثالثة أعوام ضائعة«.
ذكر نادي سرقسطة االسباني لكرة 
القدم ان ادميلس���ون، الع���ب املنتخب 
البرازيلي الفائز في مونديال 2002، وقع 
معه عقدا ملدة 5 اشهر قابل للتجديد لعام 

واحد.
حقق بانفيلد املتوج بطال في دور الذهاب 
من الدوري األرجنتيني لكرة القدم بداية جيدة 
في املرحلة االولى من اإلياب عندما تغلب على 
مضيفه ريڤر باليت 1ـ  0، فيما تعادل وصيفه 

نيولز اولد بويز مع انديبندينتي 0 ـ 0.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا »مباراة مؤجلة«

شوسبورت 10:451هال � تشلسي

كأس إنجلترا
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