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تيڤيز وأديبايور يقودان مانشستر سيتي لتخطي بولتون
ال���دور نصف النهائ���ي في كأس 
اسبانيا بني اتلتيكو مدريد وراسينغ 
سانتاندر وكان اتلتيكو مدريد قد 
خطا خط���وة عمالقة نحو بلوغ 
املباراة النهائية بفوزه العريض في 
مباراة الذهاب على راسينغ 0-4. 
ويبحث فريق العاصمة عن اللقب 
الغائب عن خزائنه منذ 1996 )فاز 
على برشلونة 1-0 بعد التمديد(، 
علما بأنه وصل الى النهائي عامي 
1999 و2000 لكن���ه خس���ر امام 
ڤالنسيا )0-3( واسبانيول )1-

2(. واتلتيكو مدريد هو رابع اكثر 
الفرق فوزا بلقب هذه املس���ابقة، 
اذا رفع كأسها في تسع مناسبات 
ووصل الى النهائي 17 مرة. يذكر 
ان برشلونة يحمل الرقم القياسي 
من حيث عدد االلقاب )25(، فيما 
يحت���ل وصيفه املوس���م املاضي 
الثاني )23(  املركز  اتلتيك بلباو 

وريال مدريد الثالث )17(.

كأس فرنسا

حق���ق فريق كوفي���ي املغمور 
مفاجأة من العي���ار الثقيل بفوزه 
على ري���ن من الدرجة االولى 0-1 
وبلغ الدور ربع النهائي من كأس 
فرنسا. وسجل بوغرار هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 44.

فقط، واالخران من الفريق املنافس 
وهما كاترمول ومايلر في منتصف 
الشوط الثاني، قبل ان ينجح العاجي 
ارون ديندان في ادراك التعادل في 
الوقت بدل الضائع لبورتسموث. 
وتعادل ويغان مع س����توك سيتي 
1-1. س����جل لالول النمسوي بول 
تشارنر )14(، وادرك التركي تونغاي 
سانلي التعادل لستوك )74(. وحقق 
فوالم فوزا سهال على بيرنلي بثالثية 
نظيفة على ملعب كرافني كوتيج، 
تناوب على تسجيلها املخضرم داني 
مورف����ي )23( وايل����م )31( وبوبي 

زامورا )54(.

كأس ألمانيا

تأهل ڤيردر برمي����ن الى الدور 
نصف النهائي من مس����ابقة كأس 
املانيا بفوزه على ضيفه هوفنهامي 
2-1 في املباراة التي اقيمت بينهما. 
وتقدم برمين بواس����طة البرازيلي 
نالدو )27(، وادرك هوفنهامي التعادل 
عبر الغاني برينس تاغوي )73(، 
الكلمة االخيرة كانت لبرمين  لكن 
الذي سجل له البرتغالي هوغو امليدا 

هدف الفوز )76(.

كأس أسبانيا

تقام الي���وم مباراة االياب في 

صعد مانشس����تر س����يتي الى 
املركز اخلامس بفارق االهداف خلف 
ليڤربول بفوزه على جاره بولتون 
بهدفني نظيفني في افتتاح املرحلة 
السادسة والعش����رين من بطولة 

اجنلترا لكرة القدم اول من امس.
الذي  وعزز مانشس����تر سيتي 
عوض خس����ارته امام هال سيتي 
السبت املاضي 1-2، اماله في احتالل 
مركز مؤه����ل لدوري ابطال اوروبا 
املوسم املقبل علما بأنه ميلك مباراة 
مؤجلة ايضا. وافتتح االرجنتيني 
كارلوس تيڤيز التسجيل ملانشستر 
س����يتي من ركلة جزاء )31(، قبل 
ان يضي����ف التوغول����ي اميانويل 
الثاني )73(. وقد  اديبايور الهدف 
جنح اديبايور في تس����جيل ثالثة 
اهداف في ثالث مباريات منذ عودته 
الى صفوف فريقه بعد حادثة اطالق 
النار ف����ي احلافلة التي كانت تقله 
وافراد منتخب بالده قبيل انطالق 
كأس االمم االفريقي����ة االخيرة في 
انغوال الشهر املاضي. وشارك العب 
الوس����ط الفرنس����ي باتريك فييرا 
اساسيا للمرة االولى منذ انتقاله الى 
سيتي قادما من انترميالن االيطالي 

الشهر املاضي.
وخرج بورتسموث الذي يعاني 
من مش����اكل ادارية ح����ادة بتعادل 
صعب مع ضيفه س����ندرالند 1-1. 
افتتح سندرالند التسجيل بواسطة 
هداف����ه دارن بنت م����ن ركلة جزاء 
)12(. واضطر احلكم الى طرد ثالثة 
العبني احدهم ريكاردو روش����ا من 
بورتس����موث بعد م����رور 9 دقائق 

ڤيردر بريمن إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.. وأتلتيكو مدريد لبلوغ النهائي أمام راسينغ سانتاندر

)رويترز( مهاجم مانشستر سيتي كارلوس تيڤيز يجري فرحا بهدفه في مرمى بولتون  

 يرفض البلجيكي جاك روغ رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية إدراج رياضتي كرة اليد والكرة 
الطائرة في دورة األلعاب األوملبية الشتوية. وقال 
روج في مقابلة مع صحيفة »نيوي زيوريخر 
تسايتوجن« السويسرية »جرت مناقشات من 
أجل إدراج جميع رياضات الصاالت املغلقة، من 
أجل تخفيف العبء عن األوملبياد الصيفي، قبل 
أن نستبعد األمر في النهاية ألننا لم نكن نرغب 
في وضع هوية األوملبياد الشتوي في خطر«.

 دعا االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون الى 
التزام الهدنة االوملبية، وحض كل الدول التي تخوض 
حروبا على وقف االعمال العسكرية خالل االلعاب 

االوملبية في فانكوفر بني 12 و28 فبراير.
 أعل����ن املدرب االيطالي ادواردو »أدي« ريا 
انه سيشرف على نادي التسيو االيطالي بدال 
من مواطنه دافيدي باالرديني. وقال ريا مدرب 
هايدوك سبليت الكرواتي: »فكرت طويال، لكنني 
قلت في النهاية نعم لرئيس التسيو. نعم، أنا 

ذاهب الى روما«.
 يحوم الشك حول مشاركة جنم لوس اجنيليس 

ليك��رز كوبي براينت في مباراة كل النجوم »أول 
س��تارز« التقليدية التي جتمع بني أفضل العبي 
املنطقتني الغربية والشرقية في الدوري االميركي 
للمحترفني في كرة السلة واملقررة يوم االحد املقبل 
على امللعب اجلديد لفريق ك��رة القدم االميركية 

داالس كوبويز وأمام 80 ألف متفرج.
 أله����ب ليبرون جيم����س جماهيره مجددا 
وقاد كليفالند كافالييرز الى فوزه الثاني عشر 
على التوالي ضمن دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني.
 أكد نادي برشلونة االسباني بطل أوروبا عدم 
صحة التقارير التي ذكرت اتفاقه مع العب وسط 
أرسنال االجنليزي الدولي االسباني سيسك فابريغاس 
لضمه الى صفوفه املوس��م املقبل، ونفى النادي 

الكاتالوني القيام بأي مفاوضات مع الالعب
 نفى مدرب نادي ارسنال االجنليزي ارسني 
ڤينغر أن يكون ق����د توصل الى اتفاق مبدئي 
للحصول على خدمات مهاجم بوردو الفرنسي 
ومنتخب املغرب مروان الشماخ في نهاية املوسم 

احلالي. 

عالميةمتفرقات

رونالدينيو وريكيلمي خارج تشكيلة منتخبي البرازيل واألرجنتني

مارادونا يقفل الباب أمام عودة ريكيلمي

دونغا يستدعي روبينيو وأدريانو ويستبعد رونالدينيو

اقفل مدرب منتخب األرجنتني لكرة القدم دييغو 
مارادونا الباب امام عودة جنم خط الوس����ط رومان 
ريكيلم����ي الى صفوف املنتخب الذي سيش����ارك في 
نهائيات مونديال 2010 الصيف املقبل في جنوب افريقيا. 
وقال مارادونا للصحافيني: »املوضوع مغلق. استدعيت 
ريكيلمي في مارس املاضي ولم يأت. أحب طريقة لعبه 
وأمتنى ان يعود ألفضل مستوياته مع بوكا جونيورز 
الذي يحتاجه«. وأشارت الصحف احمللية ان االحتاد 
االرجنتيني للعبة رمبا يقوم بضغط العادة ريكيلمي 
الى التشكيلة، بعد ان شارك بتأهلها الى ربع نهائي 

كأس العالم 2006 ونهائي كوبا اميركا 2007.
وتوق����ع البعض ان يتم اس����تدعاء ريكيلمي الى 
مباراة جامايكا الودية االربعاء املقبل على الس����احل 
االطلس����ي في منتجع مار دل بالتا حيث سيش����رك 
مارادونا مجموعة من الوجوه احمللية اجلديدة، لكن 
بطل العالم السابق تركه بعيدا عن املنتخب. وكانت 
العالقة بني ريكيلم����ي احد ابرز صانعي االلعاب في 
االرجنتني ومارادونا توترت اثر انتقاد االخير طريقة 
لعبه البطيئة. واستدعى مارادونا 100 العب خالل 15 

شهرا على رأس منتخب التانغو.

اعلن مدرب البرازيل لك���رة القدم كارلوس 
دونغا الئحة بأسماء الالعبني الذين سيشاركون 
ف���ي املباراة الودية ض���د جمهورية ايرلندا في 
2 مارس املقبل في لندن. وتضمنت التش���كيلة 
مهاجمي س���انتوس وفالمينغو عل���ى التوالي 
روبينيو وادريانو في حني استمر غياب صانع 

العاب ميالن االيطال���ي رونالدينيو على الرغم 
م���ن تألقه في اآلونة االخيرة. وتلتقي البرازيل 
مع ايرلندا في اخر مباراة اس���تعدادية لها قبل 
ان يعلن دونغا في مايو املقبل الالئحة النهائية 
لالعبني املشاركني في نهائيات مونديال 2010 في 

جنوب افريقيا من 11 يونيو الى 11 يوليو.

أنشيلوتي: سأحرز كأس العالم عام 2030

»طيران اإلمارات« يرعى ميالن

ليڤربول يتعاقد مع يوفانوڤيتش

توقع االيطالي كارلو انشيلوتي 
مدرب تشلسي االجنليزي ان يحرز 
لق����ب كأس العالم لكرة القدم عام 
2030 مع منتخ����ب ايطاليا. وقال 
انشيلوتي لصحيفة »ال ريبوبليكا« 
االيطالية ردا على امكانية توليه 
منصب مدرب االزوري بعد مونديال 
2010 خلفا ملارتشيلو ليبي: »لن 
أك����ون هناك بعد مغ����ادرة ليبي. 

انا متعاقد مع تشلسي، وسأكون 
مرشحا عام 2030 عندما ستحرز 
ايطاليا اللقب«. وأضاف انشيلوتي 
)51 عاما( مدرب ميالن الس����ابق: 
»درست االحصائيات بعد احلرب 
العاملية الثانية، فوجدت ان ايطاليا 
حترز اللقب مرة كل 24 سنة وتصل 
الى النهائي مرة كل 12 سنة، لذلك 

سأترك نهائي 2018 لغيري«.

أكد مس����ؤول الرعاية في طيران االم����ارات بطرس بطرس ان الناقل 
االماراتي سيوقع عقدا لرعاية ميالن االيطالي غدا اجلمعة في مقر النادي 
في ميالنيللو من دون ان يكشف عن قيمة الصفقة او مدتها. وقال بطرس 
»ستوقع طيران االمارات العقد رسميا غدا في ميالنيللو«. واضاف »كل 
ما تناقلته وس����ائل اإلعالم في األيام االخيرة حول املبلغ الذي ستدفعه 
طي����ران االمارات من اجل متام الصفقة مجرد ارقام مغلوطة ال أس����اس 
لها من الصحة« رافضا الكشف عن تفاصيل العقد او مدته قبل التوقيع 
الرسمي. وسينضم ميالن الى اندية اخرى حتظى برعاية طيران االمارات، 
وهي ارس����نال االجنليزي ال����ذي يحمل ملعبه اس����م »االمارات« ايضا، 
باالضافة الى اندية هامبورغ االملاني وباريس س����ان جرمان الفرنسي 

واوملبياكوس اليوناني.

تعاقد ليڤربول االجنليزي مع 
مهاجم س����تاندار لياج البلجيكي 
الدولي الصربي ميالن يوفانوڤيتش 
بحس����ب ما ذكر وكي����ل الالعب. 
وسيحمل يوفانوڤيتش )28 عاما( 
ابتداء من  النادي االحم����ر  إلوان 
يونيو املقبل، بعدما وقع معه ملدة 
3 سنوات لقاء راتب سنوي قدره 

3 ماليني يورو. وتنافس����ت اندية 
اوروبية عدة لضم يوفانوڤيتش 
بينها ميالن ويوڤنتوس االيطاليان 
وڤالنسيا االس����باني، كما رفض 
عرضا من ريال مدريد االس����باني 
املوس����م املاضي بعدما اعتبر انه 
لن يحصل عل����ى وقت كاف على 

ارض امللعب. 

أعلن االحتاد النيجيري لكرة القدم 
ضم جيوفاني تراباتوني املدير الفني 
للمنتخب االيرلندي للقائمة املختصرة 
للمدربني املرش����حني لقيادة الفريق 
خ����الل كأس العالم بجنوب أفريقيا 
في يونيو املقبل، وأصدر احتاد الكرة 
النيجيري بيانا عقب االجتماع الطارئ 

في أبوجا، جاء فيه ضم تراباتوني 
للقائمة املختصرة للمرشحني لتدريب 
الفريق والتي تضم الهولندي غوس 
هيدينك مدرب املنتخب الروسي وبيتر 
تايلور وبرونو ميتس����و وحس����ن 
شحاتة املدير الفني للمنتخب املصري 

وراتومير ديوكوفيتش.

تراباتوني ينضم إلى المرشحين لتدريب نيجيريا
أضاف الظهير األمين سيسينيو اسمه إلى قائمة البرازيليني »العائدين« إلى 
بالدهم قبل انطالق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب أفريقيا، حيث 
أعلن س���او باولو أن العب روما اإليطالي سيصل البرازيل اليوم لتوقيع عقد 
انضمام للفريق، على سبيل اإلعارة، حتى 30 يونيو املقبل، مع إمكانية متديده 
لثالثة أش���هر أخرى، ومت توقيع االتفاق بني الناديني، حيث ينص على تقاسم 
س���او باولو وروما راتب الالعب خالل فترة اإلعارة، أمس في إيطاليا ليعرب 

املدافع الدولي السابق عن سعادته الغامرة مشيرا إلى أنه يعيش »حلما«.

ساو باولو يؤكد تعاقده مع سيسينيو

امتدح األرجنتيني خورخي ڤالدانو، الرجل الثاني في نادي 
ريال مدريد االس���باني لكرة القدم العمل الذي يقوم به الشيلي 
مانويل بيلليغريني املدير الفني للفريق، مؤكدا أنه لم ير الفريق 
امللكي يلعب بهذا الشكل منذ سنوات. وقال ڤالدانو في مقابلة مع 
املوقع اإللكتروني لصحيفة »ماركا« اإلسبانية »متكن املدرب 
من االستفادة من جميع العبي الفريق. افتقدنا العبني كبارا، 

إال أن الفريق لم يتفكك قط على املستوى اجلماعي.
الفريق يلعب اآلن بقدرة عالية على الضغط، وبدفاع 
متق����دم وبرغبة هجومية واضحة«. وتابع قائال »البحث 
عن أسلوب ليس باألمر السهل.. كان البد من االستثمار 
في طريقة اللعب. صنع فريق ينتظر الهجمة املرتدة ال 
يعادل االنطالق منذ الدقيقة األولى بحثا عن الفوز. مرت 
أع����وام طويلة دون أن يلعب ريال مدريد كما يفعل 
اآلن«.وشدد ڤالدانو على األداء الطيب الذي يقدمه 
ريال مدريد أمام »أفضل فريق لبرش����لونة في 
التاريخ«، واصفا تألق الغرمي التقليدي بأنه 
»معجزة جيل«. وقال »أمر صعب أن تتمكن 
في فريق واحد من التمتع برؤية تشافي 
وإنييستا وميسي«. وأبدى املدير العام 
لريال مدريد فخره بقدرة فريقه على 
إيجاد طريقة لعب مميزة، رغم 
وجود ثمانية العبني جدد. 
واعتبر ڤالدانو أن النادي 
مير ف����ي عهد رئيس����ه 
احلالي فلورنتينو بيريز 
مبرحلة جتديد، بعد 
الفوضى املؤسسية 
الت����ي عانى منها 
خ����الل األعوام 
املاضية، السيما 
في عهد رئيسه 
األسبق رامون 

كالديرون. 

من جانب اخر أكد الرئيس األسبق لنادي ريال مدريد رامون 
كالديرون، أن »برشلونة حاول التعاقد« مع كريستيانو رونالدو، 
مضيفا ان النادي الكاتالوني وصل متأخرا ألن الالعب كان قد تعهد 
بالفعل باالنتقال إلى ريال مدريد. وقال كالديرون في تصريحات 
حملطة »يوروس����بورت«: »إنها املرة األولى التي أكشف فيها هذا 
األمر، لكن برشلونة حاول إمتام التعاقد. كان وضعا صعبا ألن 
ذلك كان سيحل املشكلة ملان يونايتد. فلم يعد مجهوال أن املدير 
الفني أليكس فيرغس����ون ليس صديقا لريال مدريد ألنه خصم 

رياضي، في األلقاب وفي البطوالت األوروبية«.
كان كالديرون رئيس����ا لنادي ريال مدري����د حتى يناير عام 
2009، عندما اضطر إلى االس����تقالة على خلفية تقارير بالفساد 
تناقلتها الصحافة، وهي االن منظورة أمام القضاء االس����باني«. 
وحاول الرئيس األسبق للنادي امللكي التقليل من أهمية إجناز 
فلورنتينو بيريز الذي يشغل منصبه في الوقت احلالي، بالتعاقد 
مع النجم البرتغالي، مؤكدا أن إدارته كانت حسمت الصفقة عمليا 
قبل رحيلها. وقال »توصل كريس����تيانو في الثامن من ديسمبر 
عام 2008 إلى اتفاق مع مان يونايتد للحضور إلى ريال مدريد. 

لذا لم يكن هناك تفاوض، الصفقة كانت متت«.
ووفقا لكالديرون، كان »خيار برشلونة جيدا للغاية )لفيرغسون( 
ألنه كان سيسمح له بحل تلك املشكلة، وفي الوقت نفسه مينع 
العبا رائعا من االنتقال إلى ريال مدريد«. وأثنى كالديرون على 
الالعب التخاذه قرارا بالبقاء على موقفه بالتوقيع لريال مدريد: 
البد أن نؤكد على أن موقف الالعب كان محس����وما بعدم الذهاب 
إلى أي فريق بخالف ريال مدريد«. كما أكد أنه يعكف حاليا على 

تأليف كتاب حول فترة إدارته املثيرة للجدل للنادي.
ويع����د كالديرون في الوقت احلالي أحد أعضاء مجلس إدارة 
االحتاد امللكي االس����باني لكرة القدم، األمر الذي تسبب في سيل 
م����ن االنتقادات ألنخل فيار، رئيس االحتاد، الذي منحه عضوية 
املجلس. وقال رئيس النادي امللكي األس����بق في هذا الشأن »أنا 
عضو في مجلس إدارة االحتاد، لكن لوقت قصير للغاية. سأترك 
املنصب.. أخطرت فيار أنه ال يبدو لي انه أمر منطقي أن أبقى هنا، 
في حني يتس����بب له ذلك في مشكالت. إنه مقاتل، لكنه يتعرض 

لضغوط لالستغناء عني«.

كالديرون يؤكد أن برشلونة حاول التعاقد مع رونالدو
ڤالدانو يمتدح بيلليغريني: ريال مدريد لم يلعب بهذا الشكل منذ سنوات

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
كأس اسبانيا
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مهاجم ريال 
مدريد رونالدو 
اثار جدال كبيرا

قبل انتقاله
 للنادي امللكي


