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كشفت مجلة »فرانس فوتبول« الفرنس����ية املتخصصة، أن العب ميالن 50
االيطالي واملنتخب االجنليزي ديڤيد بيكام هو الالعب األعلى دخال في العالم 
ويأتي خلفه جنم برشلونة االسباني واملنتخب االرجنتيني ليونيل ميسي في 
املرتبة الثانية. وبلغ دخل بيكام السنوي 32.4 مليون يورو بينما حقق ميسي 
28.6 مليون يورو قبل البرازيلي رونالدينيو الذي جاء ثالثا برصيد 19.6 مليون 
يورو ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو 18.3 مليون يورو، والفرنسي تييري 

هنري 17 مليون يورو والبرازيلي ريكاردو كاكا 15.1 مليون يورو.

اعتبر مهاجم برشلونة االسباني وقائد منتخب فرنسا تييري هنري انه 
ال يستحق املشاركة أساسيا مع فريقه الكاتالوني لتواجد العبني أفضل منه 
في تشكيلة املدرب جوس���يب غوارديوال بحسب ما قال لصحيفة »ليكيب« 
الفرنسية. وقال هنري )32 عاما( الذي خاض 13 مباراة مع حامل لقب الدوري 
االسباني هذا املوسم سجل خاللها هدفني فقط: »املهم ان برشلونة يفوز لعبت 
أنا أم ال. على اجلهة اليسرى، أنا في منافسة مع أحد أفضل الالعبني في العالم 

أندريس اينييستا وبدر ورودريغيز يسجل كلما دخل الى امللعب.

بيكام األعلى دخاًل في العالم وميسي ثانيًا هنري: ال أستحق المشاركة مع برشلونة

إيڤرتون ُيذل مان يونايتد ..وريال مدريد لمداواة جراحه أمام ڤياريال
فوز تشلسي وأرسنال.. وبايرن ميونيخ يتصدر »البوندسليغا«.. وصراع المركز الرابع بين مانشستر سيتي وليڤربول

العب إيڤرتون األميركي الندون دوناڤان يحاول تخطي العبي مان يونايتد غاري نيڤيل ودارين فليتشر                  )رويترز(

جنم وسط بوكاجونيورز خوان رومان ريكيلمي يرفض العودة ملنتخب األرجنتني

عوض ايڤرتون على تشلسي 
املتصدر وذلك بعدما اسقط ضيفه 
الثان���ي وحامل  م���ان يونايتد 
اللق���ب 3-1 امس عل���ى ملعب 
»غوديسون بارك« في املرحلة 
السابعة والعشرين من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
ايڤرت���ون تغلب على  وكان 
تشلسي 2-1 في املرحلة السابقة، 
ما سمح ملان يونايتد في تقليص 
الفارق الذي يفصله عن النادي 
اللندني الى نقطة واحدة بعدما 
اكتفى بدوره بالتعادل مع استون 

ڤيال 1-1.
لكن فريق املدرب االسكوتلندي 
ديڤي���د موييس ع���وض على 
اللندني  الفريق  تشلسي ومنح 
فرصة توس���يع الف���ارق الى 4 
نقاط، وقد استفاد االخير من هذه 
الفرصة على اكمل وجه بتغلبه 
على مضيفه ولڤرهامبتون 0-2 
العاجي ديدييه دروغبا  بفضل 
الهدفني )40 و67(.  الذي سجل 
وعلى ستاد االمارات، بقي ارسنال 
ضمن دائرة الصراع على الزعامة 
واصبح على بعد نقطتني فقط من 
مان يونايتد بعد فوزه على ضيفه 
سندرالند 2 � 0. واقترب وست 
هام من منطقة االمان بعد تغلبه 

على ضيفه هال سيتي 3 � 0.
وفي منافسات اليوم، يواجه 
مانشستر س���يتي )45 نقطة( 
مع ليڤربول )44( في صراعهما 
املتسمر على املركز الرابع الذي قد 
يحسم في حال تعادلهما ملصلحة 
توتنهام )43( على حساب مضيفه 
ويغان، كما يلتقي استون ڤيال 
مع بيرنلي، وفوالم مع برمنغهام، 

وبالكبيرن مع بولتون.

إيطاليا

يتقابل روما الثاني )47 نقطة( 
مع ضيفه كاتانيا، وميالن الثالث 
)45(م����ع مضيفه باري اليوم في 
املرحلة اخلامسة والعشرين من 
الدوري االيطال����ي، ويتعني على 
روما وميالن نسيان خسارتيهما 
اليوناني  باناثينايك����وس  ام����ام 
ومان يونايتد بنتيجة واح�دة 2 
� 3 في يوروبا ليغ ودوري ابطال 
اوروبا، من اجل حتقيق الفوز على 
منافسيهما لالستمرار في مطاردة 
انتر ميالن، واذا كان سقوط ميالن 
امام مان يونايت����د بهذه الطريقة 
وان كان تاريخيا غير مس����تبعد، 
فان هزمي����ة روما الذي لم يعرف 
قبال طعم اخلسارة في 20 مباراة 

الى سوء  في مختلف املسابقات، 
الطالع بعد ان تقدم على مضيفه 
اليوناني مرتني. ويلعب اليوم ايضا 
اتاالنتا مع كييڤو، وكالياري مع 
بارما، وفيورنتينا مع ليفورنو، 
وباليرمو مع التسيو، وسيينا مع 
نابولي، وبولونيا مع يوڤنتوس 
الس����ادس )38( املنتش����ي بفوزه 
اياكس امس����تردام  على مضيفه 
الهولن����دي 2 � 1 بفض����ل مهاجمه 
البرازيلي كارفاليو اماوري الذي 

سجل مرتني برأسه.

إسبانيا

يس���تقبل ريال مدريد على 

والرياضي متفرد وال يضاهى، ال 
يوجد هناك جدال حول ذلك«.

ويلعب ملقة مع اسبانيول، 
واتلتيك بلباو م���ع تينيريفي، 
الوليد،  بل���د  واوساس���ونا مع 
وسرقس���طة مع س���بورتينغ 
خيخون، وامليري���ا مع اتلتيكو 

مدريد.

ألمانيا

ترب���ع باي���رن ميونيخ على 
الصدارة رغم س���قوطه في فخ 
التعادل ام���ام مضيفه نورنبرغ 
اجلري���ح 1-1 أم���س على ملعب 
»ايزي كريديت شتاديون« وامام 

ملعب���ه »س���انتياغو برنابيو« 
الثالثة  ف���ي املرحل���ة  ڤياريال 
والعش���رين، سقط ريال مدريد 
امام ليون الفرنسي 0 � 1 في دوري 
ابطال اوروب���ا، ومن جانبه أكد 
رئيس ريال مدريد فلورنتينو 
بيريز أن »أحالم« النادي امللكي 
س���تتحول إلى حقيق���ة بعد أن 
يتمكن من حتقيقه���ا، وأضاف 
بيري���ز في تصريح���ات نقلتها 
صحيفة ماركا »قوة النادي ترجع 
إلى استقراره االداري، ريال مدريد 
كان وسيكون النادي األفضل في 
العالم بسبب طموحه«، وتابع 
»أسلوبنا االقتصادي، االجتماعي 

48548 متفرج���ا ف���ي املرحل���ة 
الثالثة والعش���رين من الدوري 
االملاني لكرة القدم. وابتعد النادي 
الباڤاري بف���ارق نقطة عن باير 
ليفرك���وزن الذي يخوض اليوم 
اختبارا صعبا للغاية امام فيردر 
برمين، وفي حال س���قوط فريق 
املدرب يوب هاينكيس في موقعة 
»فيسر شتاديون« سيخرج بايرن 
ميونيخ من نهاية االسبوع احلالي 
في الصدارة، وهو االمر الذي لم 
ينجح في حتقيقه منذ 55 مرحلة 
س���ابقة اي من���ذ 17 مايو 2008. 
ولم تكن ح���ال هامبورغ الرابع 
افضل من بايرن ميونيخ فسقط 

الى س���كة االنتصارات س���ريعا 
باكتس���احه مضيفه كولن 1-5. 
وتعادل ماينتس مع بوخوم 0-0، 
وفرط بوروسيا مونشنغالدباخ 
بفرصة ف���ك عقدته امام مضيفه 
هوفنه���امي وحتقيق فوزه االول 
عليه وذل���ك بعدما تقدم بهدفني 
نظيفني قبل ان يكتفي بالتعادل 
2 � 2 اول من امس، وتس���تكمل 
املرحلة اليوم فيلعب فرايبورغ 

مع هرتا برلني.

فرنسا

يعود ليون الرابع )43 نقطة( 
ومرسيليا اخلامس )42( ووصيف 

بدوره في فخ التعادل مع ضيفه 
اينتراخت فرانكفورت 0-0، ليفرط 
بنقطتني ق���د تكلفانه غاليا النه 
يتخلف حاليا بفارق خمس نقاط 
عن شالكه صاحب املركز الثالث 
الذي يتأهل صاحبه للمشاركة في 
الدور التمهيدي من مسابقة دوري 
ابطال اوروبا املوسم املقبل، وقد 
يصبح الفارق 8 نقاط في حال فوز 
فريق املدرب فيليكس ماغاث على 
ڤولفسبورغ حامل اللقب اليوم. 
ايدونا  وعلى ملعب »س���يغنال 
بارك«، استعاد بوروسيا دورمتوند 
توازنه بفوزه على مضيفه هانوڤر 
4-1. وبدوره عاد ش���توتغارت 

البطل الى الواجه����ة في املرحلة 
الدوري  اخلامسة والعشرين من 
الفرنسي حيث يحل االول ضيفا 
على سوشو، ويستضيف الثاني 
نانس����ي، وسيحاول ليون، حامل 
اللق����ب 7 مرات متتالية من 2002 
الى 2008، ومرسيليا االستفادة من 
تأجيل مباراة بوردو املتصدر )51( 
وحامل اللقب مع ضيفه اوكسير 
السادس )42( الرتباط االول في 
دوري ابطل اوروبا حيث سيحل 
الثالثاء ضيف����ا على اوملبياكوس 
اليوناني في ذهاب ثمن النهائي، 
لالقت����راب منه اكث����ر على الئحة 

الترتيب.

عالميةمتفرقات

 حقق أنطون جيمسون بداية مخيبة مع فريقه اجلديد 
كليفالند كافالييرز أحد املرشحني األقوياء إلحراز اللقب، 
وس���قط أمام عقدته هذا املوسم تشارلوت بوبكاتس 
93-110 في دوري كرة السلة االميركي للمحترفني. وفي 
مواجهة قوية على ملعب »أم واي أرينا« في أورالندو 
أمام 17.461 متفرجا، سقط أورالندو ماجيك أمام داالس 
مافريك���س 85-95. وقدم راي ألن مباراة كبيرة وقاد 
بوسطن س���لتيكس حامل لقب 2008 الى الفوز على 
مضيفه بورتالند تراي���ل باليزرز 96-76 على ملعب 

»روز غاردن« في بورتالند أمام 618020 متفرجا.
 قال االيطالي كارلو انشيلوتي مدرب تشلسي االجنليزي 
ان مسؤولني من النادي عقدوا اجتماعا مع الالعبني حلثهم 
على التحل��ي باالخالق القومية. وعمد مس��ؤولو النادي 
لتذكير الالعبني باملزاعم في وس��ائل اعالم بشأن احلياة 
اخلاص��ة لقائ��د الفريق جون تيري وزميل��ه في منتخب 

اجنلترا املدافع اشلي كول.
 أحرج االميركي سام كيري مواطنه أندري روديك 
املصنف االول وأخرجه من الدور ربع النهائي في دورة 
ممفيس االميركية الدولية للتنس البالغة جوائزها 170 
ألف يورو للس���يدات و513 الف يورو، في حني بلغت 
الروسية ماريا ش���ارابوفا املباراة النهائية للسيدات 

بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا.
 حافظت الواليات املتحدة على صدارة ترتيب امليداليات 
في اليوم السابع من دورة االلعاب االوملبية الشتوية املقامة 
في مدينة فانكوفر الكندية، رغم فورة النرويج التي أحرزت 
ذهبيتني من أصل أربع في التعرج السوبر الطويل وتزلج 

العمق لدى الرجال.
 أعرب مسؤولو اللجنة األوملبية الدولية عن ارتياحهم 
بسبب نتائج اختبارات الكشف عن املنشطات التي أجريت 
حتى اآلن في دورة فانكوفر. ومع وصول األوملبياد إلى 
منتصف الطريق أثبتت النتائج عدم وجود أي حالة 
لتعاطي املنش���طات في أكثر من 1300 عينة خضعت 

لالختبار حتى اآلن، حسبما أفاد املنظمون.
 أكد فيليز سارسفيلد وكولون جدارتهما بتصدر مرحلة 
إياب الدوري األرجنتيني لكرة القدم )كالوسورا( بعد فوزهما 
على كل من إندبندينتي وتشاكاريتا جونيورز على الترتيب 

في افتتاح اجلولة اخلامسة للبطولة.
 تولى املدافع السابع أنطونيو كارلوس زاغو اإلدارة 
الفنية لنادي بامليراس البرازيلي، خلفا ملوريسي راماليو 
الذي أقيل أول من أمس من املنصب إثر خسارة الفريق 
1-4 على يد ساو كايتانو في دوري والية ساو باولو 

»باوليستا«. 

ريكيلمي يطوي صفحة المشاركة في المونديال نهائيًا

رفض صانع األلعاب األرجنتيني خوان 
رومان ريكيلمي بصورة قاطعة احتماالت 
عودته إلى املنتخب األرجنتيني لكرة القدم، 
بعد أن أكد مجددا عدم قدرته على العمل إلى 
جوار املدير الفني للفريق، دييغو مارادونا. 
وقال ريكيلمي في مؤمتر صحافي بالعاصمة 
االرجنتينية بوينس آي����رس: »قلت إنني 
واملدير الفني ال ميكننا العمل معا.. ومازلت 
عند رأيي«. جاء ذلك في معرض رد الالعب 
على التعقيب عل����ى التكهنات التي أثيرت 
بقوة خالل األسابيع املاضية، حول محاوالت 
يقوم بها رئيس االحتاد األرجنتيني خوليو 
غروندون����ا من أجل التقريب بني ريكيلمي 
ومارادونا على أمل قيادة صانع ألعاب بوكا 
جونيورز ملنتخ����ب التانغو خالل بطولة 
كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. وقال 

ريكيلمي: »كنت واضحا منذ فترة، قلت من 
قبل إنني في يونيو املقبل )موعد انطالق 
كأس العالم( سأكون في إجازة وأنا أتعايش 
مع هذه احلقيق����ة. لم أفكر قط في عودتي 
إلى املنتخب. كنت واضحا للغاية في هذا 
الش����أن منذ 11 أو 12 ش����هرا، وما زلت أفكر 
بنفس الطريقة التي اتخذت على أساسها ذلك 
القرار«. واعتبر ريكيلمي أنه »لن يكون من 
األمانة أن أذهب إلى مكان وأنا أعرف أنني 
لن أكون جيدا فيه«، مضيفا »على أي حال، 
أمتنى للمنتخب وللمدرب كل التوفيق«. كان 
مارادونا بدوره أغلق قضية عودة ريكيلمي 
قبل عدة أيام، حيث قال استدعيت ريكيلمي 
ولم يأت، لعبنا التصفيات بدونه وتأهلنا 

إلى كأس العالم«.
من جهة أخرى، أعرب العب بوكا جونيورز 

عن أمله في أن يقوم مارادونا باس����تدعاء 
زميله ف����ي الفريق املهاجم مارتني باليرمو 
إلى جنوب أفريقيا، رغم ما يثار عن وجود 
خالف����ات بينهما قد تؤدي إلى انقس����امات 
داخل فريق العاصمة. وقال ريكيلمي: »علينا 
أن نصنع الكثير م����ن الفرص كي يتمكن 
من إحراز أهداف«. س����يمنحنا ذلك فرصة 
الظهور بشكل قوي في الدوري وسيمنحه 
فرصة الذهاب إل����ى كأس العالم«، رافضا 
التعليق على قرار أبيل ألفيس، املدير الفني 
لبوكا باستبدال باليرمو في آخر مباريات 
الفريق. كما أع����رب عن أمله في البقاء في 
بوكا جونيورز عندما ينتهي تعاقده احلالي 
في يونيو املقبل، مس����تدركا »لكن ليبقى 
واضحا أن ب����وكا غير مجبر على مواصلة 

االحتفاظ بخدماتي«.

الفهيم لالستقالة من رئاسة بورتسموثرفض التصالح مع مارادونا والعودة لصفوف »التانغو«

وودز يعتذر لجماهيره وعائلته 

كأس العالم تصل إلى ڤنزويال

درينتي يغيب 3 أسابيع لإلصابة

طالب األملاني هولغر هيمس املستشار املالي لرجل األعمال اإلماراتي 
س����ليمان الفهيم بسرعة تقدمي الفهيم الس����تقالته من رئاسة مجلس 
إدارة نادي بورتس����موث اإلجنليزي والعم����ل على تخارجه ماليا من 
النادي بعد أن ساءت أوضاعه املالية. وأرجع هولغر هيمس نصيحته 
إلى الفهيم، في تصريح خاص لوكالة األنباء األملانية إلى عدم وجود 
شفافية في التعامل املالي داخل النادي وسوء اإلدارة وكذلك االستماع 
لنصيحة احملام����ي روبرت هامل من مكتب احملاماة اإلجنليزي »ماير 
برون«، باإلضافة إلى خشية إعالن إفالس النادي اإلجنليزي في الفترة 

املقبلة، مما يعرض إدارة النادي للعقوبات.

قدم جنم الغولف تايغر وودز اعتذارا لعائلته وأصدقائه وزمالئه 
واملشجعني عن السلوك »غير املس����ؤول«، وذلك في أول تصريحات 
علنية له منذ تعرضه حلادث بسيارته في نوفمبر، كشف عن تورطه 
في عالقات نس����ائية وخيانته لزوجته. ولم يتمكن وودز، الذي تربع 
على عرش الغولف العاملي ألكثر من 10 أعوام، من حتديد موعد عودته 

إلى منافسات الغولف.

وصلت كأس العالم لكرة القدم اول من أمس إلى ڤنزويال في إطار 
اجلول����ة التي جتوب فيها 83 من دول العالم على مدار 225 يوما قبل 
وصولها إلى جنوب أفريقيا، حيث تقام نهائيات البطولة العاملية 2010 
صي����ف العام احلالي. وصلت اجلائزة الرفيعة إلى ڤنزويال قادمة من 
بيرو، ومت عرضها امس في العاصمة كاراكاس، قبل أن تواصل جولتها 
املقررة. وبدأت كأس العالم جولتها الالتينية في البرازيل، ومنها إلى 
ش����يلي، ثم األرجنتني فبيرو قبل أن تصل الى ڤنزويال. يبلغ ارتفاع 
الكأس 36.8 سنتيمترا ووزنها 6.17 كيلوغرامات عيار 18 قيراط، وهي 
من تصميم اإليطالي سيلفيو غاتسانيغا.وتنص البروتوكوالت على 
أحقية أبطال العالم ورؤساء الدول واحلكومات وكبار مسؤولي االحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا( فقط في ملس الكأس.

يغيب العب الوسط الهولندي رويستون درينتي عن فريقه ريال 
مدريد االسباني من اسبوعني الى ثالثة اسابيع بسبب تعرضه الصابة 
في فخذه اليسرى، وخضع درينتي للفحوصات بعد متارين اول من 
امس وتبني انه يعاني من متزق عضلي في فخذه اليسرى وهو يحتاج 

الى نحو ثالثة اسابيع للعودة الى املالعب. 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السابعة والعشرون(

شو سبورت 32بالكبيرن – بولتون

شو سبورت 53استون ڤيال - بيرنلي

شو سبورت 64فوالم - برمنغهام

شو سبورت 61مانشستر سيتي - ليڤربول

شو سبورت 7:153ويغان - توتنهام

اسبانيا )المرحلة الثالثة والعشرون(

7ملقة - اسبانيول

7اتلتيك بلباو – تينيريفي

7اوساسونا - بلد الوليد

7سرقسطة - سبورتينغ خيخون

اجلزيرة الرياضية +92امليريا - اتلتيكو مدريد

اجلزيرة الرياضية +112ريال مدريد - ڤياريال

ايطاليا )المرحلة الخامسة والعشرون(

5اتاالنتا - كييڤو

5بولونيا - يوڤنتوس

5كالياري - بارما

5فيورنتينا - ليڤورنو

5باليرمو - التسيو

5روما - كاتانيا

5سيينا - نابولي

اجلزيرة الرياضية +10:451باري - ميالن

ألمانيا )المرحلة الثالثة والعشرون(

دبي الرياضية 5:301فرايبورغ - هرتا برلني

دبي الرياضية 7:301ڤيردر برمين- باير ليڤركوزن

دبي الرياضية 7:302ڤولفسبورغ - شالكه

فرنسا )المرحلة الخامسة والعشرون(

اجلزيرة الرياضية 72مرسيليا - نانسي

7سوشو - ليون

اجلزيرة الرياضية 111رين - ليل


