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أكد املدرب املساعد في تشلسي اإلجنليزي راي ويلكنز، أن مسؤولي الفريق 42
وافقوا على منح املدافع جون تيري إجازة لعدة أيام من أجل التواجد مع زوجته 
بعد االدعاءات التي ثارت في الفترة املاضية عن عالقته الغرامية بزوجة واين 
بريدج زميله في املنتخب اإلجنليزي. وأوضح ويلكنز أن تيري سيغيب بالتالي 
عن املباراة املقبلة أمام كارديف سيتي غدا السبت في كأس االحتاد اإلجنليزي. 
وعن الهزمية التي مني بها تشلسي أمام إيڤرتون في الدوري احمللي، قال ويلكنز 

»نشعر بخيبة أمل للهزمية وال نهتم كثيرا مبا يفعله اآلخرون«.

تيري في إجازة لتسوية مشاكله الشخصية
اقترب مهاجم ريال مدريد االس����باني 
راوول غونزاليز من التعاقد مع نيويورك 
ريد بول����ز األميركي للدفاع عن ألوانه في 
املوسم املقبل، حسبما ذكرت صحيفة »ماركا« 
االسبانية امس. وأكدت الصحيفة من دون 
ان تذكر مصادرها ان النادي االميركي يسعى 
منذ فترة طويلة الى ضم الالعب الرمز في 

صفوف النادي امللك����ي، لكن الغائب عن 
تشكيلته االساسية منذ وقت بعيد، وانه 
مستعد لدفع راتب يساوي راتبه احلالي اي 
ما يقارب 7 ماليني يورو في املوسم الواحد. 
وكان راوول )32 عام����ا( أفضل هداف في 
تاريخ الفريق االسباني، قد أعلن سابقا انه 

يرغب »باللعب يوما ما في اميركا«.

راوول يقترب من نيويورك ريد بولز

بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي الكأس وإشبيلية إلى النهائي وخروج بوردو ومرسيليا وإنتر يبتعد بالصدارة

إيڤرتون تعملق على تشلسي وتعثر مان يونايتد وأرسنال أوقف ليڤربول

احتفظ تشلسي بصدارة بطولة 
اجنلترا لكرة القدم رغم خسارته 
امام ايڤرتون 1-2، مستغال تعادل 
مان يونايتد مع استون ڤيال 1-1، 
في حني حسم ارسنال لقاء القمة 
ضد ليڤربول في مصلحته بهدف 
وحيد، وبقي رصيد تشلسي 58 
نقطة، في حني قلص مان يونايتد 
الفارق الى نقطة واحدة وله 57، 

مقابل 52 الرسنال.
 على ملعب »غوديسون بارك« 
ع���وض ايڤرتون ال���ذي خاض 
مباراته من دون العب وس���طه 
مروان الفاليني املصاب ومهاجمه 
اجلنوب افريقي س���تيفن بينار 
الدربي  لوقفه، خسارته مباراة 
السبت املاضي امام جاره ليڤربول 
وجنح في حتقيق فوز معنوي 
الفت على تشلسي املتصدر 1-2 

على الرغم من تخلفه 1-0.
 واس���دى مهاج���م ايڤرتون 
الفرنسي لويس س���اها خدمة 
كبيرة لفريقه السابق مان يونايتد 
بتس���جيله هدفي فريقه االول 
من كرة رأسية خدعت احلارس 
العمالق بتر تشيك )33( قبل ان 
يضيف الثاني بتسديدة يسارية 
رائعة بعيدا عن متناول التشيكي 
)75(. علما ان ساها اهدر ركلة 
جزاء تصدى لها تشيك ببراعة 

قبل نهاية الشوط االول.

 وكان الفرنسي االخر فلوران 
مالودا افتتح التسجيل للفريق 
اللندني بستديدة يسارية )17(، 
وعلى ملعب »فيال بارك«، انتزع 
مان يونايتد ب� 10 العبني التعادل 
من استون ڤيال 1-1، وكان مان 
يونايت���د الطرف االفضل طوال 
الدقائق ال���� 90 على الرغم من 
اكمال���ه املباراة ب� 10 العبني منذ 
اثر ط���رده جناحه  الدقيقة 30 
البرتغالي لويس ناني لتعمده 

اخلشونة.
 وافتتح استون ڤيال التسجيل 
خالفا ملجريات اللعب بكرة رأسية 
للمدافع االسباني كارلوس كويار 
خدعت احلارس الهولندي فان در 
سار واستقرت في شباكه )19(، 
بيد ان مان يونايتد س���رعان ما 
ادرك التعادل اثر لعبة مشتركة 
رائعة بني دراين فليتشر وناني 
مرره���ا االخير عرض���ة داخل 
املنطقة اطلقها راين غيغز قوية 
فاصطدمت مبدافع ڤيال جيمس 
كولينز وحتولت خطأ في مرمى 
فريقه )23(. وللمفارقة فان الهدف 
هو العاش���ر الذي يسجله مان 
يونايتد مبس���اعدة العبني من 

الفرق املنافسة هذا املوسم.
 وتصدى حارس ڤيال االميركي 
العمالق ب���راد فريدل الكثر من 
محاولة ملان يونايتد وحتديدا من 

واين روني احد جنوم املباراة، 
يذك���ر ان الفريقني س���يلتقيان 
في نهائ���ي كأس رابطة االندية 
االجنليزي���ة احملترف���ة في 28 

احلالي.
 وعلى س���تاد »االم���ارات«، 
تنفس ارسنال الصعداء بفوزه 
الثمني على ليڤربول 1-0، ملحقا 
باالخير اول خسارة له في اخر 

8 مباريات له.
 وجاء الش���وط االول مخيبا 
لالمال وبدا واضحا احلذر من قبل 
الطرفني خصوصا من ارس���نال 
ال���ذي كان تعرض خلس���ارتني 
قاسيتني في اخر مباراتني له امام 
مان يونايتد 1-3 وامام تشلسي 
0-2، وحتسن االداء في الشوط 
الثاني ومتكن ارسنال من حسم 
النتيج���ة ف���ي مصلحته بهدف 
ابو ديابي  وحيد لالعب وسطه 
بكرة رأسية عجز عن التصدي 
لها احلارس االسباني بيبي رينا 

.)72(
ورمى ليڤربول بكل ثقله في 
ربع الساعة االخير بيد ان دفاع 
املباراة  ارسنال جنح في قيادة 
الى بر االمان لينعش اماله نسبيا 
في احراز اللقب، واستعاد وست 
ه���ام نغمة الف���وز بتغلبه على 
برمنغهام بهدفني ملهاجمه االيطالي 
ديامنتي من ركلة حرة مباشرة 

في الشوط االول 1-2 امام فورث 
املغمور الى فوز 6-2 وبلغ الدور 
نصف النهائي من كأس املانيا، 
وخاض الفرنسي فرانك ريبيري 
اول مباراة له اساسيا منذ اكثر من 
3 اشهر بعد ان شارك احتياطيا 
ف���ي املباريات الث���الث االخيرة 

لفريقه.
 وافتت���ح الفري���ق الباڤاري 
التسجيل عبر توماس مولر )5(، 
واعتبر انصاره بانه سيس���جل 
مهرجان���ا من االه���داف، بيد ان 
فورث فاجأ جمهور ملعب »اليانز 
ارينا« بتسجيله هدفني قبل نهاية 
الش���وط االول عبر نوثي )10( 

وعالقي )40(.
 وجاء رد بايرن ميونيخ عنيفا 
في الشوط وجنح في تسجيل 3 
اهداف في مدى 7 دقائق حملت 
تواقيع الهولن���دي اريني روبن 
)58 من ركلة جزاء(، وريبيري 
)61( وفيليب الم )65(، قبل ان 
يضيف هدفني ايضا في الدقائق 
الثماني االخيرة بواسطة مولر 
مج���ددا )82( وعالقي )89 خطأ 

في مرمى فريقه(.
 وحقق اوغسبورغ من الدرجة 
الثانية املفاجأة باخراجه كولن من 
االولى بفوزه عليه بهدفني نظيفني 
سجلهما ثورك )2( ورافايل )87(.
وش���هدت املباراة طرد 3 العبني 

جميعهم من كولن وهم التونسي 
الش���يحي )30( والدولي  عادل 
االملاني لوكاس بودولسكي )68( 
وبوتي )85(، وتغلب شالكه على 
اوسنابروك بهدف وحيد سجله 
كيفن كورانيي )59(، وفي افتتاح 
املرحلة ال� 22 بطولة املانيا، يلعب 
اليوم بوروسيا مونشنغالدباخ 

مع نورمبرغ.

فرنسا 

 تابع بوردو عروضه املخيبة 
في االونة االخي���رة وخرج من 
كأس فرنسا بخسارته على ارضه 
امام موناكو 0-2 في دور ال� 16، 
وسجل تراوري )28( ومازو )56( 
الهدفني في مباراة تأخر انطالق 
شوطها الثاني نحو نصف ساعة 

بسبب كثافة تساقط الثلوج.
 وحذا مرسيليا حذو بوردو 
وخرج من دور ال� 32 بخسارته 
امام لنس 1-3. وسجل جمعة )20 
و45( وماوليدا )57( اهداف لنس، 

وشيرو )62( هدف مرسيليا.
 وتغلب اوكسير على بالبينيك 
من الدرجة الثانية باربعة اهداف 
نظيف���ة، وكان جن���م املب���اراة 
الپولن���دي ييلني بتس���جيله 3 
اهداف )9 و56 و71(، وبدريتي 
)63(، وفاز ايضا س���انت اتيان 
على فان بهدفني سجلهما باييه 

)79( وريفيير )90(.

إيطاليا

ابتع���د انتر مي���الن 9 نقاط 
عن اقرب منافس���يه اثر تعادله 
مع بارما 1-1 في مباراة مؤجلة 
ضمن ال���دوري االيطالي، ورفع 
انتر ميالن رصيده الى 53 نقطة 
مقابل 44 لوصيفه روما، وتقدم 
بارما به���دف للبلغاري فاليري 
بوجين���وف )54(، لكن ماريو 
بالوتيللي رد مباشرة النتر ميالن 
)59(. وتفتتح اليوم املرحلة ال� 24 

مبباراة ميالن مع اودينيزي.

إسكوتلندا

الفارق عن   قلص س���لتيك 
غرميه التقليدي رينجرز الى 8 
نقاط بفوزه على هارتس 0-2 
التقليدي في  وس���قوط غرميه 
ف���خ التعادل م���ع مذرويل 1-1، 
وسجل لوفينز )49( وفورونتي 
)50( هدفي سلتيك، وفي املباراة 
الثانية، سجل هايتلي ملذرويل 
)28(، وادرك رينج���رز التعادل 
بواس���طة بوي���د )80(، وتغلب 
هاميلتون عل���ى دندي يونايتد 
2-0، وكيلمارنوك على فولكيرك 
1-0، وتعادل هيبرنيان مع ابردين 
2-2، وسانت ميرين مع سانت 

جونستون 1-1.

)45( وكارلتون كول العائد من 
اصابة )67(.

 وتغلب بالكبيرن على هال 
سيتي بهدف سجله حارس مرمى 
االخير مويز مايهيل خطأ في مرمى 
فريقه )16(، وفاز ولفرهامبتون 
على توتنهام بهدف سجله ديڤيد 

جونز )27(. 
ترتيب فرق الصدارة:

 1- تشلسي 58 نقطة 
 1- مان يونايتد 57 

 3- ارسنال 52 
 4- ليڤربول 44 

 5- مانشستر سيتي 44 

إسبانيا

الى نهائي   تأهل اش���بيلية 
كأس اسبانيا رغم خسارته امام 
مضيفه خيتاف���ي 0-1 في اياب 
نصف النهائي، اذ كان تغلب عليه 
ذهابا 2-0 على ارضه قبل نحو 

اسبوع.
 وس���جل روبرتو سولدادو 
الوحيد في  هدف مباراة االياب 
الدقيقة 52، وسبق الشبيلية ان 
ازاح خيتاف���ي من طريقه ايضا 
بفوزه عليه 1-0 في نهائي عام 
2007، ويبحث اشبيلية عن لقبه 
الرابع في املسابقة بعد ان توج 
بطال لل���كأس ثالث مرات اعوام 

1935 و1939 و1948.
 يلتقي اشبيلية في النهائي 
مع اتلتيكو مدريد او راس���ينغ 
سانتاندر. ويحمل برشلونة الرقم 
االلقاب  القياسي من حيث عدد 
)25(، فيم���ا يحتل وصيفه في 
املوس���م املاض���ي اتلتيك بلباو 
املركز الثاني )23( وريال مدريد 

الثالث )17(.

ألمانيا

قلب باي���رن ميونيخ تخلفه 

فوز األرجنتين على جامايكا
حققت األرجنتني فوزا متأخرا على جامايكا 2-1 في مباراة دولية 

ودية في كرة القدم أقيمت في مار دل بالتا في األرجنتني.
وسجل هدفي األرجنتني مارتن باليرمو )83( وايغناسيو كانوتو 
)93( وهدف جامايكا ريان جونسون )46( في املباراة التي أقيمت 

على ملعب »خوسيه ماريا مينيال«.
وأش���رك مدرب االرجنتني دييغو مارادونا القليل من الوجوه 
املتوقعة مش���اركتها في مونديال جن���وب افريقيا 2010 الصيف 
املقب���ل، واعتمد على العبيه احملليني غير احملترفني في البطوالت 

األوروبية.
وافتتحت جامايكا التسجيل برأسية من ريان جونسون مطلع 

الشوط الثاني، ليتراجع املنتخب الكاريبي الى الدفاع.
وعادل باليرمو مهاجم بوكا جونيورز قبل 7 دقائق على نهاية 
الوقت االصلي، ثم متكن البديل كانوتو من تس���جيل هدف الفوز 

في الوقت بدل الضائع.

مهلة لبورتسموث لتسوية أوضاعه
زعم نادي بورتسموث اإلجنليزي لكرة القدم أنه تلقى عرضني 
»جديني« لشراء النادي لتوافق احملكمة العليا على منح مهلة إضافية 
للنادي حملاولة إجهاض قرار تصفية النادي بعد االخفاق في الوصول 
لتس���وية مع الهيئة امللكية لإليرادات واجلمارك. ومت منح مهلة 7 
أيام لبورتس���موث إلصدار بيان حول التفاصيل الدقيقة للوضع 
املالي للنادي، ليتم االستماع لألمر برمته من خالل قاض في أقرب 
موعد ممكن بعد 19 اجلاري. وقال نيغيل هود ممثل بورتس���موث 

»مت تلقي عرضني فيما يبدو وأنهما من مشتريني جادين«.
وكان بالرام ش���اينراي من هونغ كونغ قد استحوذ على نادي 
بورتس���موث األس���بوع املاضي ليصبح رابع مالك للنادي خالل 
عام واحد، بعدما فش���ل رجل األعمال الس���عودي علي الفرج في 
دفع أقس���اط قرض النادي، ولكن شاينراي ليس لديه الرغبة في 

االحتفاظ مبلكية النادي على املدى الطويل.

انتصار تاريخي للصين على كوريا الجنوبية
حقق منتخب الصني لكرة القدم اول فوز له على نظيره الكوري 
اجلنوب���ي في تاريخه بعد ان تغلب عليه 3-0 في اجلولة الثانية 

من دورة العاب شرق آسيا املقامة حاليا في طوكيو.
وسجل يو هاي )5( وغاو لني )27( ودينغ زهوو جيانغ )60( 

االهداف.
وكانت الصني قد انتزعت التعادل الس���لبي ايضا من منتخب 
اليابان فرفعت رصيدها الى 4 نقاط في البطولة التي تقام بنظام 
ال���دوري حيث يتوج بطال املنتخب ال���ذي يحصل على اكبر عدد 

من النقاط.

بولوني يستقيل من تدريب ستاندارد لياج
اس���تقال املدرب الروماني الزلو بولوني من تدريب ستاندارد 
لياج البلجيكي اثر النتائج املخيبة التي حققها الفريق باش���رافه 
وابتعاده عن املراكز االولى في الدوري احمللي، حسبما أعلن النادي 
بطل بلجيكا على موقعه على ش���بكة االنترنت. وقال بيان صادر 
عن النادي: »ازاء الوضع احلالي الذي مير به الفريق، تقدم الزلو 

بولوني باستقالته من تدريب ستاندارد لياج«.
وسيش���رف على تدريب الفريق حتى نهاية املوس���م احلالي 
املدير الرياضي دومينيك دونوفريو الذي سبق له ان اشرف على 
الفريق ب���ني عامي 2002 و2006 وقاده الى املركز الثاني موس���م 

.2006 – 2005

برشلونة يجدد
عقد جيفرين

أعل���ن ن���ادي برش���لونة 
االس���باني متديد عقده العبه 
الصاعد جيفرين سواريز حتى 
30 يونيو 2012، مع وضع شرط 
جزائي في العقد بقيمة 10 ماليني 
يورو. وقام جيفرين، الذي كان 
عقده األصلي ينتهي في نهاية 
املوسم احلالي، بالتوقيع على 
العقد اجلديد في مقر النادي.

وأعرب جيفرين عن سعادته 
العقد اجلديد وأخبر  بتوقيع 
محطة تلفزيون برشلونة »إنه 
أحد أس���عد أيامي منذ قدومي 
إلى هنا، واآلن أركز فقط على 
حتقي���ق إجن���ازات رائعة مع 

برشلونة«.
ويبحث جيفرين عن فرصة 
الفوز بلقب الدوري االسباني 
ودوري أبطال أوروبا هذ املوسم، 
ويدرك أن صاحب الفضل في 
توقيع العقد اجلديد يعود إلى 

مدربه جوسيب غوارديوال.
وحضر توقيع العقد رئيس 
نادي برشلونة خوان البورتا 

واعضاء مجلس االدارة.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
ايطاليا )المرحلة الـ 24(

اجلزيرة الرياضية +10:451ميالن - اودينيزي

ألمانيا )المرحلة الـ 22(

دبي الرياضية 10:302مونشنغالدباخ � نورمبرغ

األرجنتيني ماكيسيمليانو رودريغيز العب ليڤربول يحاول إيقاف انطالقة االسباني سيسك فابريغاس من ارسنال                   )أ.پ(العب بايرن ميونيخ توماس مولر )إلى اليمني( يسقط على أرضية امللعب التي غطتها الثلوج في املباراة مع فورث

ڤينغر: أظهرنا قوة 
ذهنية هائلة

الفرنسي ارسني  أعرب 
ڤينغر املدير الفني ألرسنال 
عن س���عادته البالغة برد 
الهزميتني  فريق���ه عل���ى 
املتتاليتني اللتني مني بهما 
أمام مان يونايتد وتشلسي 
من خالل الفوز الثمني على 

ليڤربول 1 - 0.
وق���ال ڤينغ���ر »إنه���ا 
نتيجة رائعة بالنسبة لنا. 
تعرضنا خليبة أمل هائلة 
الس���ابقتني،  املباراتني  في 
ولكن الالعبني أظهروا قوة 

ذهنية هائلة«.

فيرغسون: طرد
 ناني صحيح

اعت���رف م���درب مان 
يونايتد أليكس فيرغسون 
بصحة قرار ط���رد العبه 
البرتغالي ناني خالل مباراة 
الفريق مع مضيفه أستون 
ڤيال. وقال فيرغسون »لعبوا 
)أستون ڤيال( بشكل جيد 
وقدموا كرة قدم رائعة في 

كل مكان بامللعب«.
الطرد كان  أن  وأضاف 
صحيحا، موضحا أن ناني 
انطلق عل���ى قدمي العب 
أس���تون ڤيال وما من أحد 
يرتكب مثل ه���ذا اخلطأ، 
وتابع »إنه تدخل ساذج. 
إنه العب ماكر كما نعلم، 
لكنه لم يترك للحكم خيارا 

آخر«.

ميركل تعتزم زيارة »المانشافت« في المونديال

كابيللو ينتقد الكرة اإليطالية

أعربت املستشارة األملانية أجنيال ميركل  عن 
أمله���ا في زيارة منتخب بالدها أثناء نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها جنوب 

أفريقيا صيف العام احلالي.
وقالت ميركل خالل حفل استقبال للمنتخب 
األملاني واالحتاد االملاني في دار املستش���ارية 
بالعاصمة برلني »أمتنى أن تتاح لي الفرصة 
للس���فر أثناء البطولة إلى جن���وب أفريقيا« 
وأضافت »لق���د قمت بتدوين جدول املباريات 

في أجندتي«. وأثناء احلفل توجه رئيس االحتاد 
األملاني تيو تسفانسغر بالشكر للمستشارة 
الهتمامها الكبير بك���رة القدم، ودعمها الدائم 
للمنتخب وعرضها السفر لتشجيعه في جنوب 
أفريقيا. ومن جانبه، أشاد املدير الفني للمنتخب 
يواكي���م لوف مبيركل، وأكد أنها حتظى بحب 
واحترام اجلميع في املنتخب. وأهدى املنتخب 
مي���ركل كرة قدم وقميص���ا للمنتخب عليهما 

توقيعات جميع العبي منتخب أملانيا.

وجه االيطال���ي فابيو كابيللو املدير الفني 
للمنتخ���ب اإلجنليزي انتق���ادات قوية للكرة 
اإليطالية، مش���يرا إلى أنها أضعف من بعض 

أبرز الدوريات األوروبية.
وقال كابيللو خ���الل محاضرة في جامعة 
بارما »الكرة اإليطالي���ة تفقد جاذبيتها حيث 
يفضل الالعبون الذهاب إلى الدوري اإلجنليزي 
املمتاز أو الدوري االسباني«. وأوضح »األمر ال 

يتوقف على املقابل املادي في اخلارج، والذي ال 
يزيد كثيرا عن املقابل املادي في إيطاليا، إنها 
مسألة جاذبية«. وأشار كابيللو إلى أن الكرة 
اإليطالية »مازال يتحكم فيها مثيرو الشغب، 
لسوء احلظ ال ميكنني فعل شيء سوى تكرار 
ما سبق لي قوله، وهو ما عرضني النتقادات 
الذعة«. وأكد »لم أغير رأيي وال أكترث إذا ثبت 

لسوء احلظ صحة كالمي«.


