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أعرب قلب الدفاع األرجنتيني جابرييل 50
ميليتو العب برشلونة االسباني عن أمله 
في املشاركة في بطولة كأس العالم 2010 في 
جنوب أفريقيا، بعد جتاوزه إصابة خطيرة 
في الركبة وعودته إلى املشاركة مع النادي 
الكاتالوني. وقال املدافع في مقابلة نشرتها 
صحيفة »املوندو ديبورتيڤو« الرياضية 

»إنني أستمتع بهذه اللحظة. خرجت قبل 
وقت قليل من إصابة. قبل اآلن كنت أفكر 
في كأس العالم، لكن مر وقت طويل. تغير 
املدير الفن����ي وهناك الكثير من املدافعني 
اجليدين. لكن يبقى األمل قائما«. وجتاوز 
ميليتو إصابة خطيرة في الركبة أبعدته 

عاما ونصف العام دون لعب.

ميليتو يأمل المشاركة مع األرجنتين في كأس العالم
الهولندي غوس  املدرب  س����يترك 
هيدينك منصب����ه على رأس املنتخب 
الروسي لكرة القدم بعد انتهاء عقده 
معه في 30 يونيو املقبل، حسبما نقلت 
عنه تقارير صحافية روس����ية. وقال 
هيدين����ك »بعد لقائي الرئيس اجلديد 
الروسي سيرغي فورسنكو،  لالحتاد 

قررت التنحي بعد انتهاء عقدي. قررت 
اعالن هذا اخلبر اآلن كي أعطي مسؤولي 
االحتاد الروسي الوقت للبحث عن مدرب 
جديد«، وأكد فورسنكو الذي انتخب 
في وقت سابق من الشهر اجلاري، قرار 
هيدينك وأضاف انه قرار شخصي من 

املدرب الهولندي.

هيدينك يترك روسيا نهاية الموسم

برشلونة »الطموح« يحّل ضيفًا ثقياًل على أتلتيكو مدريد »المنتشي«
تشلسي إلى ربع نهائي كأس إنجلترا.. وميالن يثأر من أودينيزي.. وإنتر يواجه اختبارًا صعبًا أمام نابولي.. ونيستلروي يرجح كفة هامبورغ

 )ا.پ(دروغبا تألق وقاد تشلسي للفوز على كارديف )أ.ف.پ(

عالميةمتفرقات

أك���دت اللجنة املنظمة ل���دورة األلعاب 
األوملبية الشتوية املقامة حاليا في فانكوفر 
بكندا أن السلطات الكندية بدأت حتقيقا رسميا 
في وفاة املتزلج اجلورجي نودار كوماريتاشفيلي 
الذي لقي حتفه إثر حادث فقد خالله السيطرة 
على املزلقة خالل املران األخير استعدادا لسباق 

التزلج باملزلقة في أوملبياد فانكوفر.
اصطفت اجلماهير في ش��وارع فانكوفر 
لدى انضمام آرنولد ش��وارتزنيغر في احملطة 
األخيرة لش��علة أوملبياد فانكوفر 2010. وتسلم 
شوارتزنيغر، البطل السابق في لعبة كمال األجسام 
وجنم األفالم وحاكم كاليفورنيا احلالي، الشعلة 
األوملبية في »ستانلي بارك« بفانكوفر في اليوم 
األخير ملس��يرة الش��علة التي امت��دت 45 ألف 

كيلومتر.
تصدر الفنلندي ميكو هيرفونن وصيف 
بطل العالم الترتيب بعد انتهاء منافس���ات 
اليومني االولني في رالي السويد، اجلولة االولى 

من بطولة العالم للراليات.
اكد نادي ريال مدريد االس��باني في بيان 
انه وافق على التعاقد مع الالعب الشاب سيرجيو 
كاناليس من ريسنغ س��انتندر ملدة ستة اعوام 

اعتبارا من يوليو 2010.
دخل ديڤيد جيل الرئيس التنفيذي لنادي 
مان يونايتد اإلجنليزي في جدل حاد مع اثنني 
من مشجعي الفريق، بعدما طلبا منه الكشف 
عن مبررات ديون النادي. وكان جيل يتحدث 
في جلس���ة للرد على أس���ئلة املشجعني في 
جامعة برمنغهام، عندما واجه اس���ئلة عن 
سبب وصفه في البداية استيالء اسرة جليزر 
على النادي بأنه امر غير مناس���ب، وانتقد 
احتجاجات اجلماهير بعد استحواذ االميركيني 

على النادي.
تعادل سبورتينغ لشبونة مع مضيفه باكوش 
فيريرا 0 - 0 في افتتاح املرحلة التاسعة عشرة 
من الدوري البرتغالي لكرة القدم. رفع سبورتينغ 
لشبونة رصيده الى 28 نقطة في املركز الرابع، 
وباك��وش فيري��را ال��ى 23 نقطة ف��ي املركز 

الثامن.

تأهل االميركي اندي روديك واالسباني 
فرناندو فرداسكو املصنفان اوال وثانيا على 
التوالي الى نصف نهائي دورة سان خوسيه 
االميركية الدولية للتنس البالغة قيمة جوائزها 
531 الف دوالر. ففي ربع النهائي، فاز روديك 
على التش���يكي توماس برديتش اخلامس، 
الليتوان���ي ري���كارداس  فرداس���كو عل���ى 

بيرانكيس.
عانت الروس��ية ايلينا دمينتييڤا املصنفة 
اولى قبل ان تعبر الى نصف نهائي دورة باريس 
الدولي��ة للتنس البالغة جوائزها 700 الف دوالر 
بفوزها على االملانية اندريا بتكوڤيتش 3 - 6 و6 
- 4 و6 - 2. وتلتقي دمينتييڤا � الوحيدة من بني 
املصنفات العشر االوليات في العالم املشاركة في 
هذه الدورة � في الدور املقبل مع االميركية ميالني 

اودين التي تغلبت على املجرية انييس سافاي.
أعلن نادي ريال مدريد عن وفاة العبه 
ومدرب���ه ومديره الرياضي الس���ابق لويس 
مولوني أربيلو يوم اجلمعة املاضي عن 84 

عاما في جزر الكناري.
ذك��رت الصحف الصادرة في ابيدجان ان 
البجيكي اريك غيرتس، مدرب الهالل السعودي، 
مرشح خلالفة الفرنسي من اصل بوسني وحيد 
خليلودجيت��ش في قيادة املنتخب العاجي لكرة 
القدم خالل مونديال 2010 في جنوب افريقيا من 

11 يونيو الى 11 يوليو.
صرح رئيس االحتاد الغابوني لكرة القدم 
بالسيد انغادزاس للصحافة احمللية بأن عقد 
مدرب منتخب الغابون الفرنسي آالن جيريس 
لن يجدد. وقال انغادزاس في مؤمتر صحافي 
»عقد جيريس لن يجدد«، ورفض ان يعطي 

اي تفاصيل اكثر من ذلك.
سيتسمر عشاق كرة السلة في العالم اليوم 
في متابعة مباراة كل النجوم »اول ستارز« التقليدية 
التي جتمع بني العبي املنطقتني الغربية والشرقية 
في الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة 
عل��ى امللعب اجلديد لفريق كرة القدم االميركية 
داالس كاوبوي��ز وام��ام 90 ال��ف متفرج )رقم 

قياسي(.

المأساة تلقي بظاللها على افتتاح األولمبياد الشتوي
املأس����اة بظاللها على  أرخت 
الش����توية  افتتاح دورة االلعاب 
االوملبية للعام 2010 في فانكوفر 
بوفاة بط����ل الزحافات اجلورجي 
نودار كوماريتاش����فيلي اول من 
امس خالل التدريب قبل ساعات 
قليلة من االفتتاح الرسمي الذي 
جاء بديعا ومليئا باللوحات امللونة 
التي تروي تنوع كندا الثقافي وكبر 

مساحتها.
واعلن االملان����ي توماس باخ 
عضو اللجن����ة االوملبية الدولية 
ان الرياضي اجلورجي )21 عاما( 
لقي حتفه جراء اصطدامه بعمود 
معدني بعد خروجه عن املضمار 
الذي يعتبر االس����رع في العالم، 
وهو يسير بسرعة 140 كلم/ساعة 

تقريبا.
واوضح باخ ان كوماريتاشفيلي 
خ����رج عن املضم����ار في احلصة 
الثاني����ة على مضمار  التدريبية 
ويس����تلر االوملبي عند املنعطف 
االخير وهو يسير بسرعة تصل 
الى 140 كلم/ساعة فاصطدم بعمود 
معدني وفق����د الوعي على الفور 
بعد ان غطت الدماء وجهه وحاول 

املسعفون دون جدوى انعاشه.
ووصف رئيس اللجنة االوملبية 
الدولية البلجيكي جاك روغ احلادثة 
ب� »املأس����اة« الت����ي لفت االلعاب 
االوملبية الش����توية في فانكوفر 

باحلزن في يوم االفتتاح.
وقد وقعت ع����دة حوادث في 
الس����ابقة  التدريبية  احلص����ص 
ابرزه����ا للرومانية فيوليتا  كان 
س����تراماتورارو الت����ي ادخل����ت 
املستشفى لعدة ساعات اخلميس 
بع����د ان اصطدم����ت ع����دة مرات 

باحلائط.
وبالعودة الى احلفل الرسمي 

)أ.ف.پ( حفل افتتاح مبهر وحافل باالستعراضات

للم����رة الثالثة في تاريخ االلعاب 
االوملبية.

بعد مونتريال وكالغاري، انه 
دور الس����احل الغرب����ي مبراكزه 
الرياضية، اس����تضافة رياضيي 

العالم«.
وعبر عن شكره لكندا »لوفائها 

للمثل االوملبية«.
واض����اف بعد ان ب����دا متأثرا 
بحادثة وفاة الرياضي اجلورجي 
»انه يوم حزين جدا، الن اللجنة 

االوملبية في حداد شديد.
لقد كان نودار يحلم باملشاركة 

لاللعاب، فق����د افتتحته احلاكمة 
العامة لكن����دا ميكائيل جان التي 
قالت امام حشد ضم حوالي ستني 
الف شخص في ستاد »بي. سي.

العاب  افتتاح  بليس«، »اعلن 
فانكوف����ر ف����ي ال����دورة احلادية 
والعشرين لدورة االلعاب االوملبية 

الشتوية«.
واشاد رئيس اللجنة االوملبية 
الدولية جاك روغ في كلمة االفتتاح 
بكل الكنديني ودعا كل الرياضيني 

الى حتمل مسؤولياتهم.
وق����ال روغ »نع����ود الى كندا 

في االلعاب االوملبية وبذل جهودا 
شاقة في التمارين، ثم تعرض لهذا 
احلادث الرهيب. ال استطيع ان اعبر 

بكلمات عما يدور في قلوبنا«.
وحمل الش����علة دفعة واحدة 
كل من جنم كرة الس����لة ستيف 
ناش وبطلة التزلج نانسي غرين، 
واس����طورة الهوكي على اجلليد 
واين غريتس����كي برفق����ة بطلة 
التزحلق عل����ى اجلليد كاتريونا 
ليماي دون وأوقدوا الش����علة في 
وس����ط امللعب قب����ل ان يتوجه 
غريتس����كي وحده باجت����اه مرفأ 

فانكوفر ليضيء الشعلة االصلية 
التي ستبقى مشتعلة طوال فترة 

اقامة االلعاب.
ويشارك في االلعاب االوملبية 
82 دولة ممثلة في 2762 رياضيا 
ورياضية وكالهما رقم قياس����ي، 
وس����يغطي احداثه����ا حوالي 10 
االف صحافي، كما ينتظر توافد 
نحو نص����ف مليون زائر ملتابعة 
املنافسات. وتتضمن هذه االلعاب 
15 رياضة توزع خاللها 85 ميدالية 
ذهبي����ة منه����ا 45 للرج����ال و38 

للسيدات واثنتان مختلطتان.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )المرحلة الرابعة والعشرون(

اجلزيرة الرياضية +51يوڤنتوس � جنوى

5كييڤو � سيينا

5ليڤورنو � بولونيا

5كاتانيا � اتالنتا

اجلزيرة الرياضية +54كالياري � باري

اجلزيرة الرياضية +57بارما � التسيو

اجلزيرة الرياضية +10:451نابولي � انترميالن

إسبانيا )المرحلة الثانية والعشرون( 
اجلزيرة الرياضية +74إسبانيول � ديبورتيڤو الكورونا

7راسينغ � ملقة

7بلد الوليد � ريال سرقسطة

7خيتافي � امليريا

اجلزيرة الرياضية +92اشبيلية � اوساسونا

اجلزيرة الرياضية +112اتلتيكو مدريد � برشلونة

ألمانيا )المرحلة الثانية والعشرون(
5:30شالكة � كولن

7:30اينتراخت فرانكفورت � فرايبورغ

فرنسا )المرحلة الرابعة والعشرون(
7لوريان � تولوز

7أوكسير � رين

اجلزيرة الرياضية 111بوردو � سانت اتيان

كأس إنجلترا )دور الـ 16(
اجلزيرة الرياضية +4:303بولتون � توتنهام

6فوالم � نوتس كاونتي

اجلزيرة الرياضية +6:455كريستال باالس � استون ڤيال

يخوض برشلونة اختبارا صعبا عندما 
يحل ضيفا على اتلتيكو مدريد على ملعب 
»فيسنتي كالديرون« في العاصمة االسبانية 
ضمن مباريات املرحلة الثانية والعشرين 
من بطولة اس����بانيا لكرة القدم. واملباراة 
هي اخر جتربة للفري����ق الكاتالوني قبل 
مباشرة الدفاع عن لقبه بطال لدوري اوروبا 

مبواجهة شتوتغارت االملاني. 
ويدخل اتلتيكو مدريد املباراة مبعنويات 
عالية اثر بلوغه نهائي كأس اسبانيا على 
الرغم من خسارته امام راسينغ سانتاندر 
2-3 ايابا وذلك لفوزه ذهابا 4-0. ويقود 
الفريق الذي كان يعاني من شبح الهبوط 
قبل ان يصعد س����لم الترتي����ب تدريجيا 
الهداف االوروغوياني  في االونة االخيرة 
دييغو فورالن والنجم االرجنتيني سيرجيو 
اغوي����رو.  ويعاني برش����لونة من غياب 
مدافعيه جيرار بيكيه واملكسيكي رافايل 
ماركيز اللذين ط����ردا في املباراة االخيرة 
ضد خيتافي االس����بوع املاضي، باالضافة 
الى غياب اجلناح البرازيلي دانيال الفيش 
بداعي االصابة واملدافع الفرنسي اريك ابيدال 
للسبب عينه. بيد ان العب وسط الفريق 
تشابي قلل من تأثير غياب زمالئه بقوله 
»لالسف لدينا العديد من الغيابات، لكن لدينا 
خيارات عدة ملواجهة اتلتيكو مدريد، ونذهب 
الى هناك للفوز واملنافسة واحراز النقاط 
الثالث«.  وف����ي املباريات االخرى، يلتقي 
اسبانيول مع ديبورتيفو ال كورونا، وبلد 
الوليد مع سرقسطة، وخيتافي مع امليريا، 
وراسينغ س����انتاندر مع ملقة، واشبيلية 

مع اوساسونا. 
إيطاليا

ثأر ميالن من ضيفه اودينيزي وهزمه 
3-2 اول من امس في افتتاح املرحلة الرابعة 
الدوري االيطالي. وكان  والعش����رين من 
اودينيزي اطاح مبيالن على ملعب »سان 

سيرو« بالذات قبل اسبوعني واخرجه من 
ربع نهائي مسابقة كأس ايطاليا بفوزه عليه 
1-0 متاما كما فعل في دور الذهاب من بطولة 
الدوري. ورفع ميالن رصيده الى 45 نقطة 
وتقدم بفارق نقطة واحدة على روما.  افتتح 
التسجيل  الهولندي كالس يان هونتيالر 
لصاحب االرض بعد عرضية ارس����لها من 
اجلهة اليمنى صانع االلعاب رونالدينيو 
تابعها االول برأسه من بني حارس اودينيزي 
الس����لوڤيني س����مير هندانوفيتش واحد 
املدافعني ووضعها في قل����ب املرمى )7(. 
وسجل البرازيلي الكسندر باتو الذي كانت 
كل املؤشرات تؤكد عدم مشاركته وحلول 
االجنليزي ديڤيد بيكام مكانه، هدفا ثانيا 
مليالن )39(. وقلص اودينيزي الفارق في 
الوقت بدل الضائع بعد متريرة عرضية من 
دي ناتالي تابعها انطونيو فلورو فلوريس 
برأسه بدقة متناهية وبقوة فارتطمت بيدي 
ديدا الذي سقط ارضا على ظهره وتابعت 
طريقها الى الشباك )45+1(. وفي الشوط 
الثاني، اضاف هونتيالر الهدف الشخصي 
الثاني والثالث لفريقه بتس����ديدة ميينية 
من داخل املنطقة بعد ان وصلته كرة رأس 
احد املدافعني عند نقطة اجلزاء )57(. ورد 
اودينيزي بهجمة معاكسة هرب دي ناتالي 
على اثرها في اجلهة اليسرى وأرسل الكرة 
دون مضايقة في شباك ديدا مسجال الهدف 
الثاني للضيوف )86( ورافعا رصيده الى 

17 هدفا في صدارة ترتيب الهدافني. 
وتختتم املرحلة اليوم باقامة املباريات 
السبع االخرى. ويبدو االختبار األصعب من 
نصيب انتر الذي يحل ضيفا على نابولي. 
ويسعى نابولي أيضا إلى استعادة توازنه 
في املس����ابقة من خالل ه����ذه املباراة على 
ملعبه بعدما خسر الفريق أمام أودينيزي 
3-1 يوم األحد املاض����ي علما بأنها كانت 
الهزمية األولى للفريق بعد 15 مباراة متتالية 
حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم. 

ويرى األرجنتيني هوغو كامبانيارو مدافع 
نابولي، والذي سيتولى رقابة مواطنه دييغو 
ميليتو مهاجم انتر ميالن، أن الهزمية أمام 
أودينيزي كانت مجرد »يوم عطلة« ولكن 
نابولي مازال واثقا في قدراته ومس����تعدا 
الس����تعادة توازنه في املباراة امام انتر.  
ويسعى يوڤنتوس إلى اخلروج من أزمته 
التي دفعته للمركز السابع حيث يستضيف 
جنوى. وفي باقي مباريات املرحلة، يلتقي 
كالياري مع باري وبارما مع التسيو وكييڤو 
مع سيينا وكاتانيا مع أتاالنتا وليفورنو 

مع بولونيا.
كأس إنجلترا

تأهل تشلس����ي حامل اللقب الى الدور 
ربع النهائي من مسابقة كأس اجنلترا اثر 
فوزه على ضيفه كارديف من الدرجة االولى 
4 - 1 امس. فعلى ملعب »ستامفورد بريدج« 
وامام نحو 41 الف متفرج، خاض تشلسي 
املباراة في غياب قائده جون تيري واملدافع 
الدولي آشلي كول الذي تعرض لكسر في 
كاحل����ه، بينما اراح انش����يلوتي احلارس 
الدولي التشيكي بيتر تشيك واملهاجم الدولي 
انيلكا، وافتتح تشلسي  الفرنسي نيكوال 
التس����جيل في وقت مبكر بعد كرة طويلة 
من النيجيري جون اوبي ميكيل استقبلها 
العاجي ديدييه دروغبا وهرب من احلارس 
ديڤيد مارشال واودعها الشباك مسجال هدفه 
الثالث والعشرين هذا املوسم في مختلف 
املسابقات، وادرك كارديف التعادل برأسية 
املهاجم مايكل شوبرا الذي استثمر عرضية 
من كريس بارك )34(، وقسا تشلسي على 
ضيفه في الشوط الثاني وسجل 3 اهداف 
اخرى اس����تهلها االملاني ميكايل باالك بعد 
متريرة من دروغبا )51(، واضاف املهاجم 
الشاب دانيال ستاريدج الهدف الثاني في 
هذا الشوط والثالث لفريقه بتسديدة قوية 
مرت من بني قدمي احلارس مارش����ال الى 

شباكه )69(، واختتم العاجي سالومون كالو 
املهرجان بالهدف الرابع من متابعة رأسية 

لعرضية البرتغالي باولو فيرارا )86(.
وكان دربي كاونتي من الدرجة االولى 
قريب����ا من حتقيق املفاجأة على حس����اب 
برمنغهام من الدرجة املمتازة عندما تقدم 
عليه بهدف جليمس ماكيفيلي )55(، لكن 
خبرة برمنغهام لعبت دورها بتس����جيله 
هدفني في ربع الس����اعة االخير بواس����طة 

سكوت دان )73( وليام ريدجويل )90(.
واكتفى ريدينغ، الذي اخرج ليڤربول 
في الدور السابق، بالتعادل على ارضه مع 

وست بروميتش البيون )اولى( 2 - 2. 
سجل لالول جيمي كيبي )1(، وساميون 
تش����يرش )73(، وللثاني روبرت كورين 
)18( وجو ماتوك )87(. وس����تعاد املباراة 

على ارض وست بروميتش.
 وتختتم منافسات ثمن النهائي اليوم 
فيلع����ب بولتون مع توتنه����ام، فوالم مع 
نوتس كاونت����ي وكريس����تال باالس مع 

استون ڤيال.
ألمانيا

فاز باير ليڤركوزن املتصدر بصعوبة 
على ضيفه ڤولفس����بورغ بطل املوس����م 
املاض����ي 2 - 1، وحقق ڤيردر برمين فوزا 
كبي����را على مضيفه هانوڤ����ر 5 - 1 امس 
في املرحلة الثانية والعشرين من الدوري 
االملاني لكرة القدم. وحسم هامبورغ الشوط 
االول من القم����ة التي جمعته مع مضيفه 
ش����توتغارت بهدف وحيد سجله املهاجم 
الدولي السويدي ماركوس بيرغ الذي تلقى 
كرة داخل املنطقة من الفرنس����ي العاجي 
االصل غي دميل تابعها بيمناه في ش����باك 

املخضرم ينز ليمان )23(.
ورد شتوتغارت التحية للفريق الزائر في 
الشوط الثاني بعد متريرة من البيالروسي 
الكسندر هليب الى كريستيان تراش اطلقها 

قذيفة من خارج املنطقة في شباك احلارس 
فرانك روست )55(.

ورجح الهولندي رود ڤان نيستلروي، 
الق����ادم من ري����ال مدريد االس����باني، كفة 
هامبورغ وسجل اول هدفني لفريقه اجلديد 
بعد 12 دقيقة من نزوله بدال من الكرواتي 

مالدن بتريتش.
وسجل ڤان نيستلروي هدفه االول بعد 
متريرة رأسية من روبرت توسكه تابعها 
بيس����راه على ميني ليمان )75(، والثاني 
بعد دقيقتني مستفيدا من متريرة ماركوس 

بيرغ.
وخطف بوخوم 3 نقاط ثمينة بفوزه 

على ضيفه هوڤنهامي 2 - 1.
وتعادل هرتا برلني صاحب املركز االخير 

مع ضيفه ماينتس 1 - 1.
 وكانت املرحلة افتتحت اول من امس 
بفوز بوروسيا مونشنغالدباخ على نورنبرغ 
2 - 1، وتختتم اليوم فيلعب شالكه مع كولن، 

واينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ.
فرنسا

س����يحاول بوردو بطل املوسم املاضي 
واملتصدر احلالي اخلروج من الدوامة التي 
مير بها عندما يستضيف سانت اتيان على 
ملعب »شابان دملاس« في املرحلة الرابعة 
والعشرين من بطولة فرنسا. ولم يفز الفريق 
الذي يشرف على تدريبه لوران بالن سوى 
مرة واحدة في مبارياته االربع االخيرة ما 
جعل املنافسة على احراز اللقب حتتدم بعد 
ان كان في طريقه الى الدفاع عن لقبه بنجاح 
بعد ان تقدم على اقرب منافسيه بفارق 9 
نقاط في احدى املراحل. وزادت محن بوردو 
االسبوع املاضي عندما سقط على ارضه امام 
موناكو 0-2 في منتصف االسبوع وخرج 
من مسابقة كأس رابطة االندية الفرنسية. 
وفي املباريات االخرى، يلتقي اوكسير مع 

رين، ولوريان مع تولوز.

فرحة جنونية للهولندي رود ڤان نيستلروي بتسجيله في مرمى شتوتغارت


