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خالف مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم رميون دومينيك ترشيحات رئيس 34
االحتاد الفرنسي للعبة، وكش���ف انه يرى في بول لوغوين وأالن جيريس 
اسمني محتملني خلالفته بعد مونديال 2010 بحسب ما ذكرت صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية امس. وكان رئيس االحتاد الفرنسي جان بيار اسكاليت حدد اسماء 
لوران بالن واالن بوغوصيان وديدييه ديش���ان وجان تيغانا ليكون احدهم 
خليفة دومينيك. وعبر دومينيك عن عدم اهتمامه لتصريح اسكاليت واعتبر 

ان عمله منصب في قيادة املنتخب خالل كأس العالم.

أصبح بورتسموث متذيل ترتيب الدوري االجنليزي حتت ادارة رجل أعمال 
من هونغ كونغ هو بالرام شاينراي الذي اشترى النادي ليكون املالك الرابع 
له هذا املوسم. وجاء هذا اإلعالن على لسان متحدث باسم بورتسموث وهو 
أكد ان شركة »بورتبني« التي ميلكها شاينراي اشترت النادي من رجل األعمال 
السعودي علي الفراج. واضاف املتحدث بأن شاينراي يأمل ان يحسن األمور 
املالية في النادي قبل ان يبيعه مجددا الى مالك جديد بهدف حتقيق االرباح، 

مشيرا الى ان املدير التنفيذي للنادي بيرت ستوري سيبقى في منصبه.

دومينيك يرشح لوغوين وجيريس لخالفته رجل أعمال من هونغ كونغ يشتري بورتسموث

إنتر يقتنص انتصارًا غير كاٍف على فيورنتينا.. وتوتنهام إلى الدور الخامس في الكأس

مارادونا يختبر العبين أمام جامايكا

»NBA «بوسطن يتخطى ميامي في الـ 

اختار مدرب منتخب األرجنتني لكرة القدم دييغو مارادونا 5 العبني 
جدد للمباراة الدولية الودية ضد جامايكا في العاش����ر من اجلاري في 
م����ار دل بالتا اس����تعدادا لنهائيات مونديال 2010 ف����ي جنوب افريقيا. 
والالعبون ال� 5 هم: املدافعون ماريانو اتشيفيريا )شاكاريتا( وليونيل 
غاليانو )انديبندنتي( ولوكاس ليشت وغابريال مركادو )راسينغ كلوب( 
والعب الوسط والتر أسيفيدو )انديبندنتي(. وأعلن االحتاد األرجنتيني 
لكرة القدم أسماء 14 العبا فقط للتشكيلة جميعهم من احملليني، على أن 
تستكمل الحقا، إذ ان مارادونا لم يضم العبي فرق بانفيلد وكولن والنوس 
وفيليز سارسفيلد واستوديانتيس املنشغلة بكأس ليبرتادوريس في 

االسبوع الذي تقام فيه مباراة االرجنتني وجامايكا.

انتزع بوسطن س����لتيكس فوزا ثمينا من ميامي هيت 107-102 في 
مباراة متكافئة ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني رغم غياب 
جنمه بول بيرس بسبب اإلصابة. وحقق لوس اجنيليس ليكرز حامل 
اللقب فوزا صعبا على تشارلوت بوبكاتس 99-97 ليصبح مدربه القدير 

فيل جاكسون صاحب أكبر عدد من االنتصارات في تاريخ ليكرز.
وتخطى جاكسون مدرب ليكرز السابق بات رايلي محققا االنتصار 
رقم 534، علما انه أحرز 545 انتصارا في تس����عة مواس����م أمضاها مع 

شيكاغو بولز أحرز خاللها اللقب 6 مرات.
وتفنن ثنائي فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ألتون براند وأندريه ايغووداال 
في دك س����لة ضيفه شيكاغو بولز فس����جال 26 و25 نقطة على التوالي 

ليفوز فيالدلفيا 106-103 بعد متديد الوقت.
وفي باقي املباريات، فاز اتالنتا هوكس على لوس اجنيليس كليبرز 
103-97 وتورونتو رابتورز على نيوجيرزي نتس 108-99 ونيويورك 
نيكس على واش����نطن ويزاردز 107-85 واوكالهوما سيتي ثاندر على 
نيو اورليانز هورنتس 103-99 وداالس مافريكس على غولدن ستايت 
ووريرز 110-101 ويوتاجاز على بورتالند ترايل باليزرز 118-105 وفينيكس 

صنز على دنفر ناغتس 97-109.

يس���افر انتر مي���الن بطل 
ومتصدر الدوري الى فلورنسا 
في 14 اجلاري مع افضلية هدف 
واحد فقط بعدما اكتفى بالفوز 
على ضيف���ه فيورنتينا 1 - 0 
على ملعب »جوزيبي مياتزا« في 
ذهاب الدور نصف النهائي من 
كأس ايطاليا لكرة القدم. ويدين 
انتر ميالن بهذا الفوز � الذي ابقى 
باب التأهل الى النهائي مفتوحا 
على مصراعيه � الى االرجنتيني 
دييغو ميليتو الذي سجل هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 34 
بعد متريرة عرضية من ماريو 
بالوتيلي، مسجال هدفه اخلامس 

عشر في 26 مباراة.
وتبدو آمال فيورنتينا قائمة 
في تكرار سيناريو عامي 1966 
عندما تغل���ب على انتر 2 - 1 
في الدور ذاته في طريقه للفوز 
باللقب على حساب كاتانزو 2 
- 1 بعد التمديد، و1996 عندما 
تغلب على »نيراتزوري« 3 - 1 
ذهابا و1 - 0 ايابا ليتأهل الى 
باللقب  النهائي ويتوج بعدها 
على حساب اتاالنتا بالفوز عليه 

1 - 0 ذهابا و2 - 0 ايابا.

كأس انجلترا

بلغ توتنهام الدور اخلامس 
من مسابقة كأس اجنلترا بفوزه 
على ليدز يونايتد من الدرجة 
الثانية 3 - 1 على ملعب ايالند 
رود في مباراة معادة بينهما من 
ال���دور الرابع. وانتهت املباراة 
االولى ب���ني الفريقني بالتعادل 
1 - 1 عل���ى ملعب وايت هارت 
الين قبل 10 ايام، فلعبا مباراة 
ثانية على ملعب ليدز، فرض 
فيها املهاج���م الدولي جرماين 
ديفوي نفسه جنما لها من دون 
منازع بتسجيله اهداف فريقه 
الثالثة في الدقائق 37 و73 و90، 
في حني سجل لوتشيانو بيكيو 
هدف ليدز الوحيد في الدقيقة 

.45
الدور  ويلتقي توتنهام في 
اخلامس مع بولتون على ملعب 

االخير.

في مباراة العودة لكنني أعتقد 
حاليا أننا سنتأهل للنهائي«.

 المانيا

تفتت���ح املرحل���ة احلادية 
والعشرون من الدوري االملاني 
الي���وم بلقاء ڤي���ردر برمين 

وضيفه اجلريح هرتا برلني.

كأس فرنسا

بلغ سوش���و ال���دور ربع 
النهائ���ي من مس���ابقة كأس 
فرنسا بعدما حسم مواجهته 
مع ضيفه لومان بالفوز عليه 
3 - 0. واحتاج س���انت اتيان 
ال���ى ركالت الترجيح ليتأهل 
الى ثمن النهائي على حساب 
مضيفه فيلفرانش من الدرجة 
الرابعة 3 - 1 بعد انتهاء الوقتني 
االصل���ي واالضافي بالتعادل 
2 - 2. وف���ي مس���ابقة كاس 
أنقذ  الفرنسية  رابطة االندية 
املهاجم البرازيلي برانداو فريق 
مرسيليا عندما سجل له هدفني 
حاس���مني في مرم�ى تول���وز 
)2 - 1(، فتأهل مرسيليا للمرة 
االولى في تاريخه الى نهائي 

املسابقة.

»الرابطة اإلسكوتلندية«

بلغ رينجرز املباراة النهائية 
ملس���ابقة كأس رابطة االندية 
االسكوتلندية احملترفة بفوزه 
على سانت جونستون 2 - 0. 
ويلتق���ي رينجرز في النهائي 
الفائز على  س���انت ميري���ن 

هارتس 1 - 0.

هولندا

بقيت الصدارة على حالها 
بعد ف���وز ايندهوڤن وتونتي 
انشكيده على اوتريخت 2 - 1 
وهيراكليس امليلو 2 - 0 على 
التوالي ف���ي املرحلة احلادية 
والعشرين من الدوري الهولندي 
التي شهدت تألق هداف اياكس 
امستردام االوروغوياني لويس 
سواريز بتسجيله رباعية في 

مرمى رودا كيركراده.

وف���ي مب���اراة مؤجلة من 
الدوري االجنليزي، فاز فوالم 
على بورتس���موث 1 - 0 على 
ملعب كرافن كوتيغ في لندن. 
وسجل جوناثان غرينينغ هدف 

بطريق اخلطأ قبل دقائق قليلة 
من نهاية اللقاء. وقال دييغو 
بيروتي جناح اشبيلية »إنها 
نتيجة جيدة للغاية بالنسبة 
لنا سيكون علينا توخي احلذر 

املب���اراة الوحيد ف���ي الدقيقة 
74. بات فوالم عاشرا برصيد 
30 نقط���ة، ف���ي حني اس���تمر 
بورتس���موث متذيال الترتيب 
وله 15 وبات اكثر من اي وقت 

لويس فابيانو الشبيلية قبل 
نهاية ش���وط املب���اراة األول 
مباش���رة بينما تكف���ل مدافع 
خيتافي ماريو ألڤاريز بتسجيل 
الهدف الثاني في مرمى فريقه 

مهددا بالهبوط جديا الى مصاف 
الدرجة االولى.

كأس إسبانيا

وضع اش���بيلية نفسه في 

موقف جيد للتأهل إلى نهائي 
بطول���ة كأس ملك أس���بانيا 
بتغلبه عل���ى ضيفه خيتافي 
2 - 0 ف���ي ذه���اب الدور قبل 
النهائ���ي. وتق���دم البرازيلي 

إشبيلية »يخطف« خيتافي.. وفوالم يسقط بورتسموث في »بريميير ليغ«.. وبريمن يواجه هرتا برلين

العب إشبيلية البرازيلي لويس فابيانو يقطع الكرة أمام كاتا دياز                   )رويترز(

اإلسباني إيكر كاسياس من أفضل حراس املرمى في العالم

عالميةمتفرقات

استبعد مان يونايتد االجنليزي اسم العب وسطه 
الدولي اوين هارغريڤز من تشكيلته التي ستشارك في 
االدوار االقصائية ملس���ابقة دوري ابط���ال اوروبا لكرة 

القدم.
قال اجلهاز الطبي لنادي ڤياريال االسباني ان سانتي 
كازورال العب وسط الفريق ومنتخب إسبانيا خضع لعملية 
جراحية ناجحة في ظهره وس��يعود للمالعب بعد نحو 6 أو 

7 أسابيع.
أكمل بورتسموث اإلجنليزي صفقة التعاقد مع 
املدافع البرتغالي ريكاردو روش���ا. وانضم روشا العب 
توتنهام السابق إلى بورتسموث بعقد حتى نهاية املوسم، 
وذلك دون مقابل بعد انتهاء عقده مع س���تاندارد لييج 

بطل بلجيكا.
بلغ التشيلي فرناندو غونزاليز املصنف اول وحامل 
اللقب ال��دور ربع النهائي من دورة فينا دل مار التش��يلية 
الدولية في التن��س، بفوزه على االس��باني روبن راميريز 
هيدالغ��و 6 � 4 و6 � 3. وبلغ الدور ذاته، االس��باني البرتو 
مارتن بفوزه عل��ى البرازيلي ريكاردو ميلو 6 � 3 و6 � 4، 
ليواجه البرازيلي اآلخر جواو سوزا الفائز بدوره على االسباني 

بيري ريبا 6 � 4 و6 � 4.
بلغ االسباني فيليسيانو لوبيز واالميركي راجيف 
رام املصنفان ثالثا وخامس���ا عل���ى التوالي الدور ربع 
النهائي من دورة جوهانسبيرغ الدولية اجلنوب افريقية 
في التنس وذلك بفوز االول على السلوڤيني بالز كافسيتش 
6 � 2 و7 � 6 )7 � 4( والثان���ي عل���ى االملاني بيورن فاو 

بصعوبة بالغة 7 � 6 )12 � 10( و7 � 6 )7 � 2(.
رمب��ا يعود اهن غونغ هوان من جديد الى صفوف 
منتخب كوريا اجلنوبية لكرة القدم الذي يس��تعد لنهائيات 
كأس العالم بعدما رتب مدرب منتخب بالده هوه جوجن موو 
ملتابع��ة أدائه مع فريق داليان ش��ايد الصيني الذي يلعب له 

حاليا.

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
ألمانيا )المرحلة الحادية والعشرون(
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مدد بايرن ميونيخ األملاني عقد جنميه الشابني توماس مولر وهولغر 
بادس��تابر حتى عام 2014، حس��ب ما اعلن امس متحدث باسم النادي 

الباڤاري.
ويعتبر مولر وبادستابر )20 عاما كل منهما( من اهم اكتشافات املوسم 
احلالي في أملانيا وهما جنحا في فرض نفس��يهما كعنصرين أساسيني 
في تش��كيلة املدرب الهولندي لبايرن لويس ڤان غال. ووجد مولر منذ 
اغسطس املاضي طريقه الى الشباك في 6 مناسبات في الدوري احمللي، 
و10 مرات في جميع املس��ابقات ما دفع ڤان غال الشراكه أساسيا على 

حساب هداف مونديال 2006 ميروسالف كلوزه.
اما بالنسبة لبادستابر، فهو شارك اساسيا في مركز الظهير االيسر 
خالل املباريات العش��رين التي خاضها باي��رن في الدوري احمللي هذا 

املوسم.

فّند حارس مرمى ريال مدريد االسباني الدولي ايكر كاسياس الئحة احلراس 
املفضلني لدي���ه عبر التاريخ، وذلك ف���ي حديث ملجلة االحت���اد االوروبي لكرة 

القدم.
وقال كاس���ياس )29 عاما( ان الئحة »أبطاله« تضم الدمناركي بيتر شمايكل، 
االيطاليني جانوليجي بوفون ودينو زوف، االملانيني اوليڤر كان وس���يب ماير، 
الباراغوياني خوسيه لويس شيالفرت، االسبان خوسيه أنخل ايريبار ولويس 

أركونادا وريكاردو زامورا باالضافة الى السوفييتي ليف ياشني.
واعتبر كاس���ياس ان الترتيب ال يعبر عن افضليته للحراس لكن »اذا أردت 

اختيار حارس العصر فسيكون بيتر شمايكل، ألنه بكل بساطة األفضل«.
ورأى كاسياس انه من الصعب اكتشاف أي عيب في االيطالي بوفون حارس 

يوڤنتوس احلالي، وهو »ميلك قدرة هائلة في فرض الهدوء على دفاعه«.
وعبر كاس���ياس عن اختالف طباعه عن االملاني اوليڤر كان واعتبره »غريب 

األطوار، لكن جبار... وهو أحرز بطوالت أكثر من أي حارس في التاريخ«.
وعن ماير احلارس »القط«، امتدح كاسياس ليونته مقارنة مع حجمه الكبير 

وذلك من خالل أشرطة الڤيديو التي شاهدها.
ورأى كاس���ياس في االيطالي زوف بطل العال���م 1982 عكس ماير وكان، ألنه 
»هادىء ويؤمن حضورا قويا على امللعب. امتلك ردات فعل رائعة وكان يتمركز 

بشكل مثالي. أنا أحسد العبا قاد بالده للفوز بكأس العالم بعمر ال� 40«.
وعن لويس أركونادا احلارس »األخطبوط«، قال كاسياس ان البعض يشبهه 
به نس���بة حلركات القدمني، لكنه عبر عن خيبته لكيفي���ة التعامل مع أركونادا 
بعد اخلطأ الذي ارتكبه في نهائي كاس اوروبا 1984 أمام فرنس���ا، »علما انه لوال 

بطوالته ملا وصلت أسبانيا لهذا الدور«.
ورغم انه لم يش���اهد ريكاردو زامورا حارس العشرينيات من القرن املاضي 
سوى من خالل بعض اللقطات النادرة، اعتبره كاسياس رمزا للكرة األسبانية، 
وحارس���ا خالدا من خالل اجلائزة التي حتمل اسمه وتقدم سنويا للحارس الذي 
يس���تقبل أقل عدد من األهداف في الليغا األس���بانية، »هناك قصة عنه انه لعب 

يوما أمام اجنلترا رغم معاناته من كسر في احدى عظام صدره«.
واخيرا يصل الدور الى الس���وفييتي ليف ياش���ني، »يجب أال أغفل حارسا لم 

أشاهده بأم العني، لكن رأيت حركاته الرائعة على الڤيديو«.

أكد العب وسط مانشستر سيتي االجنليزي باتريك ڤييرا انه جاهز خلوض 
أول مباراة رس��مية له في صفوف فريقه اجلديد غدا الس��بت أمام هال سيتي 
ضمن الدوري االجنليزي بعد نحو شهر من االنضمام إليه قادما من إنتر ميالن 
االيطالي. وقال ڤييرا )33 عاما( في مقابلة مع موقع النادي على شبكة االنترنت: 
»عش��ت أوقاتا عصيبة بسبب اإلصابة التي عانيت منها. لكن أشكر اهلل انتهى 

األمر حاليا وأنا جاهز لكي أكون أساسيا«.
وفس��ر النادي االجنليزي غياب ڤييرا إلصابة في ربلة الساق وقال الالعب 
»تلقيت ضربة في ربلة الساق في آخر مباراة خضتها في صفوف انتر ميالن 
ول��م أتوق��ع ان تكون اإلصابة بهذه اجلدية. لقد وق��ف الفريق الى جانبي وأنا 
ممنت له«. وختم »أتشوق ملعاودة نشاطي في الدوري االجنليزي املمتاز واللعب 
مباريات عدة«. وسبق لڤييرا ان خاض التجربة في اجنلترا في صفوف أرسنال 

الذي أمضى في صفوفه 8 مواسم ناجحة.

امل���درب االيطالي كارلو  اعترف 
انشيلوتي مبعاناة تشلسي االجنليزي 
في التعامل مع الكرات الثابتة التي 
تسببت بتلقي النادي اللندني العديد 
من االهداف اخرها امام هال سيتي 

)1 � 1( في الدوري احمللي.
وظهرت معاناة تشلسي هذا املوسم 
مع الركالت الركني���ة واحلرة التي 
تسببت في دخول شباكه 15 من اصل 
20 هدفا حت���ى اآلن، واخرها عندما 
وجد نفس���ه متخلفا بهدف جاء من 
رأسية للفرنسي ستيفن مويوكولو 

اثر ركلة ركنية نفذها ستيفن هانت، 
لكن العاج���ي ديدييه دروغبا ادرك 
التعادل للفري���ق اللندني الذي كاد 
يسقط لو لم يفرط انتوني غاردنر 
بفرصة ذهبية لهال سيتي اثر ركلة 

حرة نفذها توم كايرني.
علق انش���يلوتي عل���ى املباراة 
قائال »اعلم متاما عدد االهداف التي 
تلقيناها من الكرات الثابتة، كل فريق 
في اجنلت���را ميلك العبا يقفز عاليا 
ومهاجما جيدا، وقد يحصل االمر ان 
تتلقى هدفا، مثلما تسجل االهداف، 

فانت س���تتلقى االه���داف ايضا في 
بعض االحيان، اعتقد اننا قدمنا كل 
ما لدين���ا لكنها كانت مباراة صعبة 
وهال لع���ب بطريقة جيدة وضغط 

علينا كثيرا«.
وفي املقاب���ل، اعترف مدرب هال 
س���يتي فيل براون بانه يعلم متاما 
نقط���ة ضعف تشلس���ي ومعاناته 
الثابتة،  الك���رات  التعام���ل مع  في 
مضيفا »عملي ان ابحث عن الطرق 
التي بامكاننا التسجيل عبرها ضد 

تشلسي«.

بايرن ميونيخ يمّدد لمولر وبادستابر

شمايكل وبوفون وزوف وكان وماير 
في الئحة »أبطال كاسياس«

أنشيلوتي: تشلسي يعاني من الكرات الثابتةڤييرا جاهز لمواجهة هال سيتي


