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اكد االحت����اد االجنليزي لكرة القدم ان ج����ون تيري، مدافع 52
تشلسي، لم يعد قائدا للمنتخب بعد اتهامه بعالقة عاطفية خارج 
الزواج مع الصديقة الس����ابقة لزميله في املنتخب واين بريدج. 
واصدر االحتاد بيانا اوضح فيه ان االيطالي فابيو كابيللو مدرب 
املنتخب االجنليزي ابلغ القرار الى جون تيري بس����حب الشارة 
منه خالل لقاء قصير بينهم����ا في وميبلي. واضاف البيان نقال 
عن كابيللو »كقائد للمنتخب، كان سلوك تيري ايجابيا الى ابعد 

احلدود. اال انه يتعني علي ان آخذ في احلسبان بعض االعتبارات، 
وهذا امر جيد بالنس����بة الى منتخب اجنلترا مبجموعه«. وتابع 
»بعد تفكير طويل، ما هو افضل بالنسبة الى املنتخب االجنليزي 
حتكم بقراري وجون تيري هو اول من ابلغ به«. ويبدو ان ريو 
فرديناند مدافع مان يونايتد وس����تيفن جيرارد صانع االلعاب 
مرشحان الن يخلف احدهما تيري الذي اكد في بيان »انا احترم 

متاما قرار كابيللو وسأقوم بكل شيء من أجل اجنلترا«.

كابيللو يسحب شارة القائد من تيري 

عالميةمتفرقات

طلب وزير الرياضة في جنوب افريقيا ماكنكيسي 
ستوفايل من ش���ركات الطيران عدم استغالل كأس 
العالم لكرة القدم التي ستنظمها بالده الصيف املقبل، 

في رفع اسعار بطاقات السفر.
اعلن االحت��اد النيجيري لكرة الق��دم اقالة مدرب 
املنتخب ش��عيبو امودو من منصبه وكشف عن الئحة 
بأسماء مدربني يأمل باختيار احدهم لقيادته في نهائيات 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا الصيف املقبل.
ذكر املهاجم الفرنسي لويس ساها انه مدد عقده 
مع نادي ايڤرتون االجنليزي لكرة القدم حتى نهاية 

يونيو 2012.
تأهل التشيلي فرناندو غونزاليز واالرجنتيني خوان 
موناكو املصنفان اول وثانيا الى نصف نهائي دورة فينا 

دل مار التشيلية الدولية في التنس.
اعلنت االميركية سيرينا وليامز املصنفة اولى 
عامليا انها لن تتمكن من املشاركة في دورة باريس 

الدولية للتنس التي تنطلق االسبوع املقبل.
عوقب العب كرة قدم إيطالي محترف باحلرمان من 
دخول الس��تادات األوروبية، على أن يسمح له بدخول 
امللع��ب عندما يش��ارك ف��ي مباري��ات دوري الدرجة 

الثالثة.
قال كليمنز توينيس رئيس نادي شالكه األملاني 
إن كيفن كوراني يستحق العودة إلى صفوف املنتخب 

األملاني بعدما استبعد منه قبل عامني.
اكد مدرب املنتخب االملاني يواكيم لوف انه فوجىء 
بالتح��والت التي حصلت في موضوع متديد عقده بعد 
اعالن احتاد اللعبة ان املفاوضات في هذا الشأن تأجلت 

الى ما بعد مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
ذك���ر االحتاد املونتينيغري لكرة القدم انه عني 
الدولي الكرواتي الس���ابق زالتكو كرونيكار مدربا 

جديدا ملنتخبه.

»NBA« بيالبس يسقط ليكرز في عقر داره في الـ 
قدم تشانس����ي بيالبس مباراة خارقة وق����اد دنڤر ناغتس وصيف 
املجموعة الغربية الى الف����وز على لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب 
ومتصدر املجموعة 126-113 في أقوى مباريات دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفني. وس����جل بيالبس 39 نقطة و8 متريرات حاس����مة بينها 9 
ثالثيات من 13 محاولة على ملعب »ستيبلز سنتر« ليوقف دنڤر، الذي 
لع����ب بدون جنمه كارميلو انطوني املصاب، سلس����لة من 8 انتصارات 

لليكرز على أرضه.
وصارع واش����نطن ويزاردز حتى اللحظات األخيرة من مباراته مع 
أورالندو ماجيك متصدر مجموعة اجلنوب الشرقي، وانتزع من مضيفه 
فوزا هاما ف����ي اللحظات القاتلة 92-91. ومرة جديدة جنح بوس����طن 

س����لتيكس في حتقيق الفوز رغم غياب جنمه بول بيرس، اذ اس����تغل 
خبرة العبيه ليتفوق في الربع األخير ويتغلب على ضيفه نيوجيرزي 
نيتس 96-87 على ملعب »تي دي غاردن« في بوسطن. وسقط داالس 
مافريكس متص����در مجموعة اجلنوب الغربي على أرضه أمام ش����بان 
مينيسوتا متبروولفز 108-117 على ملعب أميريكان ايرالينز سنتر في 
داالس. وفي باقي املباريات، فاز انديانا بيسرز على ديترويت بيستونز 
107-83 وميلووكي باكس على نيويورك نيكس 114-107 واتالنتا هوكس 
على شيكاغو بولز 91-81 وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على نيو اورلينز 
هورنتس 101-94 وهيوس����ن روكتس على ممفيس غريزليز 83-101 

وفينيكس صنز على ساكرامنتو كينغز 102-114.

العب ليڤربول الهولندي ديرك كويت يحول كرة رأسية قبل ان يصدها حارس مرمى إيڤرتون األميركي تيم هاوارد                   )ا.ف.پ(

)ا.پ( جنم دنڤر تشانسي بيالبس يسقط على األرض

سحب قرعة تصفيات
»يورو 2012« اليوم 

جترى اليوم في العاصمة الپولندية وارسو قرعة 
تصفي���ات كأس أوروبا 2012 لكرة القدم املقررة في 
اوكرانيا والسويد معا. وكان االحتاد األوروبي حدد 
قبل ايام رؤساء املجموعات في التصفيات معتمدا 
على الئح���ة التصنيف التي مت حتديدها بعد نهاية 

تصفيات كأس العالم 2010.

إسبانيا تتصدر

كما وضع املنتخب االسباني مباشرة بني منتخبات 
املس���توى األول بصفته حامال للقب. ومت تصنيف 
املنتخبات في 6 مستويات ستوزع مبوجب القرعة 
على 9 مجموعات في التصفيات التي ستتم برمجتها 
بني 3 سبتمبر 2010 و11 اكتوبر 2011، ست مجموعات 
ستضم كل واحدة ستة منتخبات، وثالث مجموعات 

تضم خمسة منتخبات فقط.
وباإلضافة الى اسبانيا، ستكون أملانيا، هولندا، 
ايطاليا، اجنلترا، كرواتيا، البرتغال، فرنسا وروسيا 
بني منتخبات املستوى األول، بحسب ترتيبها الذي 
اخذ بعني االعتبار النتائج ف���ي كأس العالم 2006 
)20%(، تصفيات ونهائيات كأس أوروبا 2008 )%40( 

وتصفيات كأس العالم 2010 )%40(.
وس���يتأهل بطل كل من املجموعات التس���ع مع 
املنتخب الذي يحتل افضل مركز ثان فيها الى النهائيات 
مباش���رة، على ان تخوض املنتخبات الث�����مانية 
األخ���رى التي تأتي ثانية ملحقا من مباراتني ذهابا 
وإيابا لتحديد اربعة منتخبات اخرى تلحق بركب 
النهائيات، لتنضم ال���ى منتخبي اوكرانيا وپولندا 

املضيفني.

»روح أنفيلد« تصرع إيڤرتون وأرسنال لضرب عصفورين بحجر واحد أمام تشلسي 

صعد مان يونايتد الى صدارة 
بطولة اجنلترا لكرة القدم بفوزه 
الس����احق على بورتسموث 0-5 
أم����س في افتت����اح املرحلة ال� 25 
في حني حس����م ليڤربول »دربي 
ميرسيسايد« بفوزه ب� 10 العبني 

على جاره ايڤرتون 0-1. 
ورفع مان يونايتد رصيده الى 

65 نقطة.
وحق���ق هال س���يتي نتيجة 
ايجابية خالل 4 ايام بفوزه 1-2 
على مانشستر سيتي الذي لعب 
معه ألول مرة وعلى مدى نصف 
ساعة في الشوط الثاني الفرنسي 
باتريك ڤيي���را املنتقل من انتر 

ميالن االيطالي.
وكان هال سيتي انتزع التعادل 
من تشلسي الثالثاء املاضي في 
مباراة مؤجلة. وتغلب س���توك 
س���يتي على بالكبيرن بثالثية 
نظيفة تناوب على تس���جيلها 
داني هيغينبوتام )8( واجلامايكي 
مامادي س���يديبي )45( وماثيو 

ايثيرينغتون )67(.
 وفاز بيرنلي على وست هام 

 .1-2
وتعادل سندرالند مع ويغان 
1-1، وبولتون مع ڤولهام 0-0.

وتخطى ليڤربول طرد مدافعه 
اليوناني سوتيريوس كيرياكوس 
بعد مرور نصف ساعة ليحقق 
ايڤرتون  فوزا ثمينا على جاره 

وسيينا مع سمبدوريا، وادينيزي 
مع نابولي.

إسبانيا

ف���ي املرحلة  اليوم  يلع���ب 
احلادية والعشرين من الدوري 
االسباني، ملقة مع ديبورتيفو 
ال كورون���ا، وات�لتيك بلباو مع 
خيريز، ومايوركا مع ڤياريال، 
واوساس���ونا م���ع تينيريفي، 
وامليريا مع سبورتينغ خيخون، 
وسرقس�����طة م���ع اش���بيلية، 
وراسينغ سانتاندر مع اتلتيكو 

مدريد.
ألمانيا

صار بايرن ميونيخ وصيف 
بط��ل املوسم املاض���ي ش���ريكا 
في الص���دارة ب����عد فوزه على 
مضيفه ڤولف��سبورغ حامل اللقب 
باي���ر ليڤركوزن  3-1، وتعادل 
املتصدر مع مض����يفه بوخوم 
1-1 أمس ف���ي املرحلة احلادية 
الدوري األملاني  والعشرين من 

لكرة القدم.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده 
الى 45 ن���قط���ة وب�ات متأخرا 
بف���ارق األه�����داف ع���ن باير 
ليڤرك���وزن، الوحي���د الذي لم 
يعرف طعم الهزمية في البطولة 

احلالية.
واكتفى شالكه الثالث بالتعادل 

1 - 0 في دربي »ميرسيسايد« ال� 
213 على ملعب »انفيلد«. ورفع 
ليڤربول رصيده الى 44 نقطة. 
ولم تش���ذ هذه املب���اراة عن 
سابقاتها التي غالبا ما تأتي عاصفة 
في مجرياتها على ارض املستطيل 
االخضر، وخير دليل على ذلك ان 
املباريات ال� 27 االخيرة بينهما 
شهدت 19 حالة طرد يضاف اليها 
الطرد لكيرياكوس )34(  حالتا 
افريقي ستيف بينار  واجلنوب 
من ايڤرتون )90( مع 6 بطاقات 
صفراء مناصفة بني الفريقني. وبدا 
واضحا تصمي���م الفريقني على 
اخلروج بنق���اط املباراة الثالث 
فقدما عرضا كفاحيا من دون ان 
تتخلله فرص حقيقية للتسجيل 
باس���تثناء ركلة حرة مباش���رة 
س���ددها قائد ليڤربول ستيڤن 
جيرارد اصطدم���ت بالعارضة 

وخرجت )33(.
وتلقى ليڤربول ضربة موجعة 
بطرد مدافعه اليوناني كيرياكوس 
اثر تعمده اخلشونة على املغربي 
االص���ل البلجيك���ي اجلنس���ية 
م���روان افيالني فط���رده احلكم 
مارتن اتكينس���ون، ولم يتمكن 
افيالني م���ن متابعة املباراة اثر 
هذه احلادثة فشارك مكانه صانع 
االلعاب االس���باني ميكل ارتيتا 
العائد من اصابة ابعدته طويال 

عن املالعب.

الس���لبي مع مضيفه فرايبورغ 
فصار رصيده 42 نقطة.  وفرط 
هامبورغ ب����� 3 نقاط مهمة في 
السباق الى دوري ابطال اوروبا 
واكتفى بالتعادل مع مضيفه كولن 
3-3 فانتقل مؤقت���ا الى املركز 

الرابع برصيد 36 نقطة.
وفاز هوفنهامي بصعوبة على 

ضيفه هانوڤر 1-2.
وعل���ى ملع���ب »س���يغنال 
ايدونا بارك«، يسعى بوروسيا 
دورمتوند الرابع الى اس���تعادة 
توازنه س���ريعا عندما يستقبل 

اينتراخت فرانكفورت.
 ويلعب ماينتس مع بوروسيا 

مونشنغالدباخ. 
وكان فيردر برمين اعاد الوصل 
مع االنتصارات بتغلبه على ضيفه 
هرتا برلني صاحب املركز االخير 

2-1 أمس األول.
فرنسا

يتوجب على ليون التركيز على 
الدوري احمللي اذا ما اراد االستمرار 
في متثيل فرنسا في دوري أبطال 
اوروبا التي دأب عليها في السنوات 
الثمانية األخيرة وذلك من خالل 
الفوز عل����ى تولوز خارج ملعبه، 
في املرحلة الثالثة والعشرين من 

بطولة فرنسا. 
ويلتقي سانت اتيان مع موناكو، 

ومرسيليا مع ڤالنسيان.

الثاني، جنح  الش���وط  وفي 
ليڤربول في تسجيل هدف املباراة 
الوحيد عندما مرر جيرارد كرة 
متقنة من ركل���ة ركنية باجتاه 
الهولن���دي ديرك كويت فتابعها 
رأسية من مس���افة قريبة داخل 
ش���باك احلارس االميركي تيم 
هاورد )55( مسجال هدفه الرابع 
ف���ي آخ���ر 4 مباري���ات. وحمي 
الوطيس ف���ي الدقائق االخيرة، 
لكن اللعب توقف مرارا بس���بب 
املخالفات املتكررة وآخرها طرد 
مهاجم ايڤرتون بينار في الوقت 

بدل الضائع.
ويسعى ارسنال الى محاولة 

االونة االخيرة من دون مهاجميه 
الهولندي روبن فان  األساسيني 
بيرسي الذي لن يعود الى املالعب 
قب���ل ابريل املقب���ل، والكرواتي 
ادواردو دا سليفا، لكن هذا األمر 
في املقابل لم مينعه من تسجيل 
60 هدف���ا في الدوري وهو أعلى 

رصيد.
التي  وقد ت���ؤدي املش���اكل 
يواجهها تشلسي في التعامل مع 
الكرات الثابتة، بارس���ني فينغر 
الشراك مهاجمه الدمناركي العمالق 
نيكالس بندتنر الذي تعافى من 
اصابة ابعدته ثالثة اشهر وشارك 
في اواخر املباراة ضد مان يونايتد 

»ضرب عصفورين بحجر واحد« 
عندما يحل ضيفا على تشلسي 
املتصدر على ملعب »ستانفورد 
بري���دج« ف���ي لقاء قم���ة للثأر 
خلسارته القاس���ية على ارضه 
ذهابا 0-3، واالقتراب من منافسه 
بفارق ثالث نق���اط ليعزز آماله 
مجددا باحراز اللقب. وبدا واضحا 
ان ارس���نال يتفوق على الفرق 
الصغيرة، لكن عندما يتعلق االمر 
بالكبار فانه سقط حتى اآلن على 
األقل في االمتحان بخسارته ذهابا 
وإيابا امام مان يونايتد وذهابا امام 
تشلسي. ومن االسباب التخفيفية 
الرسنال بأنه يخوض مبارياته في 

األسبوع املاضي. ويلعب برمنغهام 
مع ولفرهامبتون.
إيطاليا

يخ���وض انترميالن املتصدر 
مباراة س���هلة عل���ى ارضه ضد 
كالي���اري الثامن ف���ي مباراة قد 
تشهد عودة مهاجمه الكاميروني 
صامويل ايتو بعد غياب طويل اثر 
مشاركته في كأس األمم االفريقية 
األخي���رة في انغ���وال. وذلك في 
املرحلة الثالثة والعش���رين من 
الدوري االيطال���ي. وأملح مدرب 
انترميالن جوزيه مورينيو بان 
عودة ايتو الى التشكيلة األساسية 
لن تكون مفروشة بالورود. في 
املقابل سيحاول ميالن استعادة 
نغمة الفوز بعد نتيجتني مخيبتني 
انترميالن  امام  شهدت خسارته 
0-2، وتعادل���ه م���ع ليفورنو 
1-1، وذل���ك عندم���ا يحل ضيفا 
على بولوني���ا. اما روما فيلتقي 
فيورنتينا في مباراة صعبة للغاية 
ويأمل االول مبواصلة عروضه 
الرائعة باشراف مدربه كالوديو 
رانييري والذي لم يخس���ر في 
مبارياته ال� 17 األخيرة حيث فاز 
ف���ي 14 وتعادل في ثالث ليحتل 
املركز الثاني بفارق االهداف عن 
ميالن. وف���ي املباريات األخرى، 
يلتقي اتاالنتا مع باري، جنوى 
مع كييڤو، والتسيو مع كاتانيا، 

مان يونايتد يسحق بورتسموث.. وبايرن ميونيخ يشارك باير ليڤركوزن الصدارة.. وإنتر يواجه كالياري

جونسون يغيب لنهاية الموسم

مارسيلو مع »الملكي« حتى 2015

أعلن نادي فوالم االجنليزي ان موس��م مهاجمه اندي جونس��ون انتهى، حيث س��يبتعد عن 
املالعب فترة طويلة بعد العملية اجلراحية التي أجريت له في الركبة. وكان جونسون خضع مطلع 
االس��بوع احلالي لعملية جراحية في الواليات املتحدة على يد اجلراح ريتش��ارد س��تيدمان الذي 

سبق ان عالج بالطريقة ذاتها املهاجمني الن شيرر ومايكل اوين.

ذكر ريال مدريد، االس��باني وصاح��ب املركز الثاني في الترتيب احلال��ي، انه مدد عقد العب 
الوس��ط املدافع الدولي البرازيلي مارس��يلو حتى 2015. وجاء في بي��ان للنادي امللكي »وقع ريال 

مدريد ومارسيلو فييرا على متديد العقد الذي سيرتبط مبوجبه الالعب مع النادي حتى 2015«.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
انجلترا )المرحلة الخامسة والعشرون(

شو سبورت 4:302برمنغهام  �  ولفرهامبتون 
شو سبورت 71تشلسي  �  ارسنال 

اسبانيا )المرحلة الحادية والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +75ملقة  �  ديبورتيفو 

اجلزيرة الرياضية +77اتلتيك بلباو  �  خيريز
7مايوركا  �  ڤياريال

7اوساسونا  �  تينيريفي
7امليريا  �  خيخون

اجلزيرة الرياضية +92سرقسطة  �  اشبيلية 
اجلزيرة الرياضية +112راسينغ  �  اتلتيكو مدريد 

ايطاليا )المرحلة الثالثة والعشرون(
5اتاالنتا  �  باري 

اجلزيرة الرياضية +51انتر ميالن  �  كالياري
5التسيو  �  كاتانيا
اجلزيرة الرياضية +59جنوى  �  كييڤو
اجلزيرة الرياضية +55بولونيا  �  ميالن

اجلزيرة الرياضية +57اودينيزي  �  نابولي
اجلزيرة الرياضية +510سيينا  �  سمبدوريا
اجلزيرة الرياضية +10:451فيورنتينا  �  روما 

المانيا )المرحلة الحادية والعشرون(
دبي الرياضية5:30ماينتس  �  مونشنغالدباخ 
دبي الرياضية7:30دورمتوند  �  فرانكفورت 

فرنسا )المرحلة الثالثة والعشرون( 
7سانت اتيان  �  موناكو 

اجلزيرة الرياضية 72تولوز  �  ليون
اجلزيرة الرياضية 112مرسيليا  �  ڤالنسيان


