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 س����تكون املرحلة السادسة والعشرون من بطولة اجنلترا لكرة القدم حافلة باملباريات القوية، 
اذ يخوض تشلسي اختبارا صعبا في ضيافة ايڤرتون، واالمر نفسه ينطبق على منافسه املباشر 
مان يونايتد الذي يتوجه الى مدينة برمنغهام ملالقاة اس����تون ڤيال، في حني يبرز ايضا لقاء القمة 
بني ارس����نال الثالث وليڤربول الرابع. فعلى ملعب »غوديسون بارك«، يأمل ايڤرتون في تعويض 
خسارته دربي »ميرسي سايد« امام جاره ليڤربول السبت املاضي من خالل احلاق الهزمية باملتصدر 

تشلسي، علما انه انتزع منه تعادال مثيرا 3 - 3 ذهابا على ملعب »ستانفورد بريدج«. وسيعاني 
ايڤرتون من غياب مهاجمه اجلنوب افريقي ستيڤن بينار لطرده ضد ليڤربول، ويحوم الشك 

حول مش����اركة العب وسطه املؤثر مروان الفياليني الذي اصيب في كاحله ضد لڤيربول 
ايض����ا. وحقق ايڤرت����ون نتائج جيدة في اآلونة االخيرة بع����د بداية متذبذية في مطلع 

املوسم احلالي، وهو تلقى خسارته االولى امام ليڤربول السبت املاضي منذ ان سقط 
امام الفريق ذاته في اواخر نوفمبر املاضي.اما تشلس����ي فيخوض املباراة مبعنويات 
عالية جراء خروجه فائزا من لقاء القمة ضد ارس����نال، ويس����تطيع ان يعول كثيرا 
على هداف����ه العاجي ديدييه دروغبا صاحب الثالثة اهداف في مباراتيه االخيرتني 
منذ ان عاد الى صفوف الفريق بعد مش����اركته في كأس االمم االفريقية في انغوال 
حي����ث خرج فريقه من الدور ربع النهائي امام اجلزائر. في املقابل، يس����عى مان 
يونايتد الى الثأر من اس����تون ڤيال الذي احلق به اخلسارة الوحيدة على ارضه 

هذا املوسم 1 - 0 في ديسمبر املاضي.
وستكون املواجهة بني اقوى خط هجوم الذي ميلكه مان يونايتد )61 هدفا( 
واقوى خط دفاع الس����تون ڤيال )18 هدفا(. ويقود »الش����ياطني احلمر« الولد 
الذهبي وين روني افضل العب في الدوري اإلجنليزي املمتاز ومتصدر ترتيب 

الهدافني برصيد 21 هدفا، اي انه سجل ثلث اهداف فريقه هذا املوسم.
ويدرك ارسنال انه ال ميكن مواصلة اهدار النقاط كما فعل في املرحلتني 
االخيرتني عندما س����قط امام مان يونايتد عل����ى ارضه 1 - 3، وامام جاره 
تشلسي 0 - 2، وذلك عندما يستضيف على ستاد االمارات ليڤربول الذي 
يحقق نتائج جيدة في اآلونة االخيرة ويحتل حاليا املركز الرابع بفارق 5 
نقاط عن ارسنال. وفي املباريات االخرى، يتقابل وست هام مع برمنغهام، 

وولڤرهامبتون مع توتنهام، وبالكبيرن مع هال سيتي.

امتحان صعب لتشلسي أمام إيڤرتون ومان يونايتد للحذر من أستون ڤيال

أرسنال »من قمة إلى قمة« في مواجهة ليڤربول المنتشي

اكد نادي ستوك سيتي االجنليزي لكرة 
القدم انه ألقي القبض على مهاجمه ريكاردو 
فولر بعد وقوع حادث بأحد املالهي الليلية، 
ووجهت اتهامات لفولر باالعتداء على شاب 
)21 عام���ا( في ملهى »جي اف كيه« الليلي، 
وحلقت بالشاب اصابات طفيفة في الوجه ولم 

يكن بحاجة الى الذهاب الى املستشفى.

تضاءلت فرصة مدافع بولتون غاري كاهيل في املشاركة 
مع املنتخب االجنليزي لك����رة القدم في مونديال 2010 
في جنوب افريقيا بعد اكتشاف جلطة دموية في ذراعه 
س����تبعده عن املالعب عدة اشهر، ولم يلعب كاهيل )24 
عاما( مع فريقه ضد فولهام الس����بت في الدوري بسبب 
انتفاخ في ساعده، وقال مدرب بولتون اوين كويل »لم يكن 

بوسعه اللعب فاصطحبناه مباشرة الى املستشفى.

يغيب مهاجم تولوز الفرنسي 
اندريه-بيار جينياك عن  الدولي 
املالعب ملدة ثالثة أسابيع على األقل، 
بعد تعرضه لالصابة خالل مباراة 
فريقه مع ليون في بطولة فرنسا 
لكرة القدم، بحسب ما ذكرت صحيفة 

»ليكيب« الفرنسية امس. 

مشاركة كاهيل مع إنجلترا مهددةإلقاء القبض على فولر جينياك يغيب 3 أسابيع

قالت اللجن���ة األوملبية الدولية إنها تش���جع 
الرياضيني املش���اركني في دورة األلعاب األوملبية 
الش���توية »ڤانكوفر 2010« على س���رد جتربتهم 
األوملبية على ش���بكات التواصل االجتماعي مثل 
»في���س بوك« و»تويتر«، مع فرض سلس���لة من 

احملظورات.
من جهته، أكد البلجيكي جاك روغ رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية للسلطات الروسية أنه ينتظر منهم 
اتخاذ إجراءات رادعة في مجال مكافحة املنشطات. 
وقال إنه التقى بالرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ 
وكذلك بوزير الرياضة الروسي لتوضيح مخاوف 
اللجن���ة األوملبي���ة الدولية قب���ل دورة االوملبياد 

الشتوي.
من جهتها، أعلنت اللجنة املنظمة للدورة أنها 
ستطرح للبيع املزيد من التذاكر. وقال كالي دينتون 
مسؤول التذاكر »نتوقع أن يكون لدينا مئات التذاكر 

اإلضافية في كل س���باق، ورمب���ا أكثر في بعض 
احلاالت«.وس���يكون نهائي مسابقة هوكي اجلليد 
للرج���ال يوم 28 فبراير اجلاري على صالة »كندا 
هوكي بلس«، هو اللقاء الوحيد الذي لن يش���هد 
تذاكر متاحة، بع���د أن بيعت جميع تذاكر امللعب 

وعددها 19 ألف تذكرة.
بدوره، قال مسؤولو اللجنة املنظمة إن أرنولد 
شوارزينغر حاكم والية كاليفورنيا سيسلم شعلة 
األوملبياد إلى سيباستيان كو يوم اجلمعة املقبل 

وذلك قبل حفل افتتاح الدورة.
كما أعل���ن منظمو الدورة أن اإليرانية مارجان 
كالهور، بطلة التزلج على جبال االلب، س���تحمل 
علم بالدها خالل مراس���م االفتتاح.وبذلك تصبح 
كالهور أول سيدة متثل إيران في األوملبياد الشتوي، 
حيث تشارك في سباقات التزلج املتعرج والتزلج 

املتعرج الطويل.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السادسة والعشرون(

شو سبورت 10:451أرسنال � ليڤربول 
شو سبورت 10:453استون ڤيال � مان يونايتد

10:45وست هام � برمنغهام
10:45ولڤرهامبتون � توتنهام
11بالكبيرن � هال سيتي

اكسترمي سبورت11ايڤرتون � تشلسي

كأس إيطاليا
اجلزيرة الرياضية +10:451بارما � انترميالن

كأس إسبانيا
اجلزيرة الرياضية +122خيتافي � أشبيلية

كأس ألمانيا
اجلزيرة الرياضية +94اوغسبورغ � كولن

9بايرن ميونيخ � كروثرفورث
10:30ZDFأوسنابروك � شالكه

كأس فرنسا
10:45سانت اتيان � ڤانيس 

10:45بوردو � موناكو
اجلزيرة الرياضية +10:452لنس � مرسيليا

شوارزينغر وكو يحمالن الشعلة 

كالهور أول إيرانية في أولمبياد ڤانكوفر الشتوي 

عالمية متفرقات

 يبدو ان آمال اندونيسيا باستضافة كأس 
العالم 2022 تتقلص جراء تأخر احلكومة احمللية 
في دعم ملف الترشح، قبل املوعد النهائي احملدد 
امس لتقدمي رسائل الدعم لالحتاد الدولي لكرة 

القدم.
 بلغ السويدي روبن س��ودرلينغ واالسباني 
طومي روبري��دو املصنفان ثالثا وخامس��ا على 
التوالي الدور الثاني من دورة روتردام الهولندية 
الدولية للتنس بفوز االول على الفرنسي فلوران 
س��يرا 4-6 و6-4 و6-1، والثان��ي على الهولندي 

روبن هازه 7-6 )7-4( و4-6.
 تأهلت الكازخستانية ياروسالفا شفيدوفا 
املصنفة رابعة الى الدور الثاني من دورة باتايا 
التايلندية الدولية للتنس بفوزها على اليايانية 

ايومي موريتا  6-2 و4-6.
 دعا رئيس نادي بايرن ميونيخ االملاني كارل 

هاينتس رومينيغيه امس احتاد بالده لكرة القدم 
الى معاجلة املش��كلة املتعلقة بتجديد عقد مدرب 

املنتخب يواكيم لوف بسرعة.
 أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( 
أن فرنسا وإيطاليا وتركيا سيتقدمون مبلفات 
اس����تضافة بطول����ة كأس األمم األوروبية عام 

2016، »يورو 2016«.
 بدأت امس املرحلة الرابعة لبيع تذاكر مباريات 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا وذلك قبل أربعة 
شهور من افتتاح البطولة واملقرر انطالقها في 11 

يونيو املقبل.
 قالت صحيفة »ماركا« االسبانية إن ريال 
مدريد يتفاوض مع مهاجمه األرجنتيني غونزالو 
هيغوين حول متديد التعاقد بينهما حتى عام 
2016، م����ع زيادة املقابل امل����ادي الذي يحصل 

عليه الالعب.

 »NBA« ليكرز ينتصر بغياب براينت في الـ
تألق فن���س كارت���ر جناح 
اورالندو ماجيك بش���كل الفت 
وسجل 48 نقطة لفريقه، فقاده 
الى الفوز على ضيفه نيو اورلينز 
هورنتس 123-117 ضمن دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني.

وفي ظل غياب جنمه كوبي براينت 
التوالي  الثاني���ة على  للمباراة 
وأندريه باينوم بسبب االصابة، 
فاز لوس اجنيليس ليكرز حامل 
اللقب على ضيفه سان انطونيو 
سبيرز 101-89. وحمل العمالق 
االس���باني باو غاس���ول شعلة 
القيادة وسجل 21 نقطة، 19 متابعة 
و8 متريرات حاسمة لفريق املدرب 
فيل جاكس���ون، وأضاف رون 
أرتس���ت 18 نقطة والمار أودوم 

16 نقطة و10 متابعات.
وتغلب داالس مافريكس على 
مضيفه غولن ستايت ووريرز 
127-117 على ملع���ب »أوراكل 
أرينا« ف���ي أوكالند، ف���ي لقاء 
تألق فيه جنم داالس جيس���ون 
تيري مس���جال 36 نقطة )بينها 
6 ثالثيات( وهو أعلى رصيد له 

هذا املوسم.
وقلص داالس 14 نقطة أمام 
خصمه، وساهم في فوزه أيضا 
جوش هاورد )25 نقطة(، درو 
غ���ودن )24 نقط���ة(، املخضرم 
جيسون كيد 17 نقطة و12 متريرة 
حاسمة واالملاني ديرك نوفيتسكي 
15 نقطة.ولدى غولدن س���تايت 
التاسعة  الذي عانى خس���ارته 
على التوالي، كان انطوني مورو 
االفضل مع 33 نقطة و11 متابعة، 
ومونتا اليس 27 نقطة قبل ان 
يغادر امللعب مصابا في ركبته 
اليمنى قبل اربع دقائق على نهاية 
الوقت، كما أضاف ستيفن كاري 

درو غودن يحاول إبعاد كرة روني توري  )أ.پ(25 نقطة و9 متريرات حاسمة.

مواجهة ثقيلة بين أرسنال الساعي 
للتعويض وليڤربول الطامح للفوز

مجموعة أمباني تنفي نيتها شراء ليڤربول

ابتعاد ناڤارو لإلصابة

 ڤينغر:ابتعادنا عن اللقب لقلة الخبرة 

 بيكام لن يحتفل إذا سجل في مرمى مان يونايتد
أكد العب الوس���ط الدولي االجنليزي ديڤيد بيكام املعار من لوس اجنيليس غاالكسي 
االميركي الى ميالن االيطالي انه لن يحتفل بالهدف اذا س���جل في مرمى فريقه السابق 

مان يونايتد في ربع نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.
وأكد بيكام في حديث نشرته املجلة الرسمية للنادي االجنليزي »احيانا، عندما يسجل 
الالعب ينتابه شعور عارم بالسعادة، لكن اعتقد أني لن احتفل بالهدف اذا سجلت. اني 
احترم النادي وانصاره«، علما بانه سيواجه فريقه السابق ألول مرة منذ ان تركه وانتقل 

الى ريال مدريد االسباني عام 2003.

نفى موكيش أمباني أغنى رجل هندي التقارير الصحافية الصادرة في بريطانيا 
امس التي تشير الى نيته شراء نادي ليڤربول االجنليزي. وكتبت صحيفة »تاميز« 
االجنليزية ان أمباني )52 عاما( رئيس مجموعة »ريالينس اند استريز«، سابع أغنى 
رجل في العالم، هو أحد ش���خصني من شبه القارة الهندية يسعيان لشراء النادي 
االجنليزي، مع س���وبراتا روي رئيس مجموعة »صحارى«، ودفع الديون املترتبة 
على النادي بواقع 237 مليون جنيه استرليني )370 مليون دوالر اميركي( مقابل 

احلصول على 51% من االسهم.
لكن س���وديب بوركاياسثا املتحدث باس���م »ريالينس« قال لوكالة »فرانس 

برس«: »ال صحة ابدا لهذا التقرير. ننفي ذلك جملة وتفصيال«.
وذكر أبهيجيت س���اركار املتحدث باسم »صحارى« لفرانس برس: »لسنا في 

وارد التعليق حاليا«.

أعلن ڤالنسيا األسباني لكرة القدم عن غياب مدافعه 
ديڤيد نافارو عن املالعب 3 أسابيع، وتعرض ناڤارو 
29 عاما لتمزق في عضلة الفخذ اليس���رى 
)العضلة ذات الرأسني( خالل فوز فريقه 

على بلد الوليد 2 � 0.

اعترف الفرنسي ارسني ڤينغر مدرب ارسنال االجنليزي ان قلة اخلبرة لدى العبيه أقصت فريقه نظريا 
عن املنافسة على لقب بطولة اجنلترا لكرة القدم، بحسب ما جاء في صحيفة »ذي صن« االجنليزية.

ورأى املدرب اخلبير ان فريقه كان »س���اذجا« في املباراة التي خس���رها 0-2 امام جاره تشلسي في 
اجلولة املاضية، ولم يكن قادرا على مقارعة العبي املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي.

وقال ڤينغر: »يبلغ معدل اعمارنا 23 عاما، أما معدل تشلس���ي فيبلغ 29، واعتقد ان هذا األمر جتلى 
في اللحظات احلاسمة على أرض امللعب. اعتقد اننا كنا سذجا في الركنية االولى. يجب ان نقدم كل ما 
لدينا حتى الثانية االخيرة من الدوري مهما حصل«. وأضاف ڤينغر: »بحال كان تشلسي أو مان يونايتد 

افضل منا، سنهنىء الفائز باللقب، لكن هذا ليس سببا لالستسالم«.
وكان العب وسط تشلسي االملاني ميكايل باالك رد على ڤينغر الذي اعتبر ان العبي تشلسي تعمدوا 
ارتكاب االخطاء على املدفعجية الصغار: »يبحث فينغر دائما عن االعذار لتبرير خساراته، ادركنا كيفية 

لعب ارسنال وهي تتكرر دائما«.


