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 قال االحتاد الكاميروني لكرة القدم في بيان ان املنتخب 
االول سيخوض مباراتني وديتني امام سلوڤاكيا والبرتغال 
اللت���ني بلغتا نهائيات كأس العال���م لكرة القدم وذلك في 
التاس���ع والعش���رين من مايو واالول من يونيو املقبلني 

على التوالي.
 ذكر سيباس��تيان كو رئيس اللجنة املنظمة لدورة االلعاب 
االوملبية الصيفية 2012 ف��ي لندن ان العاصمة البريطانية قد 
تش��هد تدفق نحو مليون زائر اثن��اء احلدث الرياضي الكبير 

الذي يستمر 16 يوما.
 اعلن االحتاد الفرنس���ي لكرة القدم ان مدرب املنتخب 
الفرنسي رميون دومينيك استدعى مهاجم باناثينايكوس 
اليوناني جبريل سيسيه ملواجهة اسبانيا وديا على ملعب 
فرنس���ا الدولي ضمن اس���تعدادات املنتخب���ني لنهائيات 

املونديال.
 اعل��ن مدرب منتخب ايطاليا لكرة القدم مارتش��يلو ليبي 
تش��كيلة من 23 العبا ملواجهة الكاميرون وديا في موناكو في 
اطار استعدادات الطرفني لنهائيات مونديال. وضمت التشكيلة 
اس��تدعاء 3 العبني للمرة االولى وه��م حارس مرمى باليرمو 
سالفاتوري سيريغو ومدافع باري ليوناردو بونوتشي والعب 
وسط كالياري اندريا كوسو. وحسم مدافع ميالن اليساندرو 
نيستا مسألة عودته عن اعتزاله الدولي من عدمها واكد انه لن 

يكون ضمن التشكيلة.
 عرضت كأس العال���م لكرة القدم مبدينة جواداالخارا 
املكس���يكية في إطار رحلة لها تض���م العديد من الدول، 
قبل أن تصل إلى جن���وب أفريقيا كي يتبارى على الفوز 
بها 32 منتخبا خ���ال الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو 

املقبلني.
 عاد املنتخب املكسيكي لكرة القدم إلى التجمع حتت قيادة 
مدربه خافيير أغيري قب��ل مواجهة نيوزيلندا وديا في إطار 
اس��تعدادات املنتخبني خلوض كأس العال��م 2010 في جنوب 

أفريقيا.
 أعرب العب التنس الشيلي فرناندوغونزاليس عن تأثره 
الشديد جراء األوضاع التي حتياها باده بعد الزلزال الذي 

ضربها بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر.
وعلى الصعيد ذاته، علق منتخب كوس���تاريكا رحلة كان 
من املقرر أن يقوم بها إلى تش���يلي خلوض مباراة ودية 

أمام منتخبها، جراء الزلزال.
 تابع لوس اجنيليس ليك��رز حامل اللقب صحوته بتغلبه 
على ضيفه دنفر ناغتس 95-89، فيما اوقف س��ان انطونيو 
س��بيرز املسيرة الناجحة لفينيكس صنز بفوزه عليه 110-113 

ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
 احرز الاتفي ارنستس غولبيش لقب بطل دورة ديلراي 
بيتش االميركية الدولية للتنس اثر فوزه على الكرواتي ايفو 
كارلوفيتش املصنف ثانيا 6-2 و6-3 في املباراة النهائية.

تؤكد تقاري����ر أن نادي ري����ال مدريد 
االس����باني يفكر في خط����ف جنم منتخب 
شباب البرازيل ساندرو رانييري العب خط 
العشرين  انترناسيونال ذي  وسط نادي 
عاما.وجاء التقري����ر الصادر عن صحيفة 
»املوندو ديبورتيفو االس����بانية« ليصدم 
نادي توتنهام االجنليزي الذي كان قريبا جدا 

من الاعب في الشتاء املاضي، لكن النادي 
البرازيلي رفض بيع الاعب حلاجته له في 
بطولة »الليبرتادوريس«. وذهبت الصحيفة 
االسبانية للقول بأن املدير الرياضي لنادي 
ريال مدريد خورخي فالدانو اجتمع مع ممثلي 
الاعب وشرح لهم اهتمام الريال وأهمية 

مثل هذا التحرك ملستقبل الاعب.

نشرت صحيفة »سبورت« اإلسبانية 
تقري���را قالت فيه إننا س���نرى تغييرا 
كبيرا على مستوى املدربني في عمالقة 
األندية األوروبية. فالصحيفة الكاتالونية 
اقتبست من تقرير لصحيفة »الغازيتا 
ديللو سبورت« االيطالية ذكرت فيه أن 
اإلنتر يحاول التعاقد مع املدرب الذي ملع 

جنمه في أوروبا هذا املوسم لوران بان 
الفرنس���ي. وقالت  مدرب فريق بوردو 
الصحيفة ان خ���روج املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو من انتر يعني أن هناك 
وجهة أكثر احتماال له وهي ريال مدريد، 
والتي قالت ان الرئيس فلورنتينو بيريز 

غير مقتنع بأداء مانويل بلليغريني.

ريال مدريد لخطف ساندرو رانييري مورينيو إلى »الملكي« وبالن إلى إنتر

إصابة باتو بتمزق عضلي
اصيب مهاجم ميان االيطالي ومنتخب البرازيل لكرة 
القدم الكسندر باتو بتمزق عضلي سيبعده عن املاعب 
اسابيع عدة.وساهم باتو في فوز فريقه على اتاالنتا 3 - 1 
بتسجيله هدفني قبل ان يصاب في الدقيقة 80 ويخرج 
على حمالة. وسيغيب باتو عن مباراة منتخب باده ضد 
جمهورية ايرلندا االربعاء املقبل على ستاد االمارات في 
لندن، وعن مباراة االياب من الدور الثاني لدوري ابطال 

اوروبا ضد مان يونايتد في 10 مارس املقبل.

هيغوين: أحلم بلقب هداف »الليغا«
قبل مغادرته إلى أملانيا للمشاركة مع منتحب األرجنتني 
امام املنتخب األملاني ودي����ا، حتدث هداف ريال مدريد 
احلالي غونزالو هيغوين عن املنافس����ة الش����ديدة في 
بطولة الدوري اإلسباني. وقال لصحيفة »آس«االسبانية 
: »هل سيكون الضغط على برشلونة أم ريال مدريد؟ 
ليس هناك أي عاقة لبرشلونة فاملوضوع يتوقف علينا 
فقط«. وأضاف: »لقب الهداف؟ سيكون حلما في حال مت 
حتقيقه يذكر أن ريال مدريد مازال يحتل املركز الثاني 
في ترتيب الدوري اإلس����باني بفارق نقطتني فقط عن 

برشلونة املتصدر.

والد ناڤاس: ال نية لتركه إشبيلية
كشف والد العب إشبيلية االسباني خيسوس ناڤاس 
أن ابنه سعيد في اشبيلية االسباني وال توجد لديه نية 
بترك فريقه مطلع املوسم القادم على الرغم من اهتمام 

عماقي إسبانيا به.
وأضاف فرانسيسكو ناڤاس في تصريح لقناة »كنال 
سور« األندلسية قائا »النادي مهتم جدا بالتجديد معه. 
املفاوضات تأخرت بسبب تغيير وكيل أعماله، لكن قريبا 
جدا سوف جنلس لاستماع إلى مقترحاتهم إنه سعيد 
للغاية في اشبيلية ونحن نريده أن يكون كذلك دائما«. 
وتابع قائا »نحن فخورون جدا باهتمام األندية الكبيرة 
به. اخلروج من اشبيلية، احلياة فيها منعرجات كثيرة 
يج����ب خدمتها للتأكد من العمل الذي تقوم به، من هنا 

إلى الصيف املقبل أشياء كثيرة قد حتدث«.

مانشستر سيتي للتعاقد مع ديفو
قالت صحيفة »بيبول« البريطانية ان نادي مانشستر 
س����يتي االجنليزي يفكر بالتعاقد مع مهاجم توتنهام 

واملنتخب االجنليزي جيرمن ديفو املوسم املقبل.
ويشعر مانشستر سيتي بأنه لن يستطيع احلفاظ 
على الاعب غير السعيد كثيرا كريغ بيامي، خاصة في 
ظل تزايد اهتمام توتنهام به لذلك سيكون احلل األفضل 

للتخلص من التوتر هو عرض بيامي مقابل ديفو.

بيكام: األسبوع المقبل حاسم
أكد االجنليزي ديڤيد بيكام العب وسط ميان االيطالي 
على أهمية األس����بوع املقبل للفريق على املس����تويني 
احمللي والقاري، حيث س����يواجه روما أوال في الدوري 
االيطالي قبل الرحيل الى ملعب »اولدترافورد« ملواجهة 
م����ان يونايتد االجنليزي في إي����اب دور ال� 16 لدوري 

أبطال أوروبا.

كابيللو غير مقتنع بكول
حذر مدرب املنتخب اإلجنليزي فابيو كابيللو الاعبني 
جو كول وثيو والكوت من أن تواجدهما في املونديال 
غير مضمون. وقال كابيللو عقب خسارة تشلسي أمام 
مانشستر سيتي معلقا على كول: »أشاهد كافة مبارياته 
ومن الواضح أن لديه مشاكل«. وفي حديث آخر للمدرب 
اإليطال����ي علق فيه على ثيو والكوت وقال: »ال مير في 
أفضل حاالته فعليه استعادة الثقة بنفسه وهو يحتاج 

للعب أكثر«.

كاريتشو بين ڤالنسيا وريال
أكدت تقارير صحافية صادرة من البرتغال إلى جانب 
إذاعة ال� »كادينا س����ير« الشهيرة، بأن ناديي ڤالنسيا 
وريال مدريد االسبانيني يسعيان للتعاقد مع قلب دفاع 
سبورتينغ لش����بونة دانيل كاريتشو الصيف املقبل. 
وعلى الرغم من اختاف الوضع املادي لكا الناديني إال 
أن ڤالنسيا ينافس العماق املدريدي بشراسة على صفقة 

التوقيع مع البرتغالي الشاب ذي ال� 21 عاما فقط.

أتلتيكو مدريد يتالعب بڤالنسيا.. وبايرن ميونيخ »يتزعم البوندسليغا«
و48 لشالكه، في حني بقي رصيد 
هامبورغ ف���ي املركز الرابع عند 

40 نقطة.
وف���ي مب���اراة ثاني���ة، عمق 
اللقب جراح  ڤولڤسبورغ حامل 
مضيفه هانوڤ���ر صاحب املركز 
االخي���ر عندما تغلب عليه 0-1، 
البوس���ني زفي���زدان  وس���جل 
ميس���يموفيتش ه���دف املباراة 
الوحيد ف���ي الدقيقة 77، وصعد 
الى املركز احلادي  ڤولڤسبورغ 
عشر برصيد 31 نقطة مقابل 17 
لهانوڤر الذي بقي في املركز السابع 

عشر قبل االخير.

 فرنسا

حسم مرسيليا القمة التقليدية 
امام مضيفه باريس سان جرمان 
في صاحله عندما س���حقه 0-3 
على ملعب »بارك دي برانس« في 
باريس في ختام املرحلة السادسة 
والعشرين من الدوري الفرنسي.

وارتقى مرسيليا الى املركز الرابع 
برصيد 48 نقطة مع مباراة مؤجلة، 
فيما جتمد رصيد باريس س���ان 
جرمان عند 33 نقطة وتراجع الى 
املركز الثالث عشر.وهو الفوز 30 
ملرسيليا على باريس سان جرمان 

مقابل 25 خسارة.
وحرم اوكسير مضيفه ليل من 
االرتقاء الى املركز الثاني عندما 
تغلب عليه 2-1، وجتمد رصيد 
ليل عن���د 45 نقطة وتراجع الى 
املركز اخلامس، فيما رفع اوكسير 
رصيده الى 45 نقطة في املركز 

السادس.

 البرتغال

حقق بنفي���كا املتصدر فوزا 
ساحقا على مضيفه ليكسوش 0-4 
في املرحلة احلادية والعشرين من 
بطولة البرتغال التي تختتم بلقاء 
ناسيونال مادير مع بيلننسيش، 
وخسر يونياو ليريا امام ڤيتوريا 
غيماراي���ش 0-1، واكادميي���كا 

كوامبرا امام ريو آفي 1-0.

اسكوتلندا

خطا رينجرز املتصدر وحامل 
اللقب خطوة كبيرة نحو لقبه 
الثاني عل���ى التوالي والثالث 
واخلمسني في تاريخه بفوزه 
التقليدي  املتأخر على غرميه 
� 0 عل���ى س���تاد   1 س���لتيك 
ايبروكسبارك في غاسكو في 
ختام املرحلة السابعة والعشرين 

من الدوري االسكوتلندي.

اسبانيول 1-1.

إنجلترا

استعاد توتنهام املركز الرابع 
بف���وزه الصع���ب عل���ى ضيفه 
ايڤرتون 2-1 في املرحلة الثامنة 
والعشرين من الدوري االجنليزي، 
وحسم توتنهام نتيجة املباراة في 
الهدفني  شوطها االول بتسجيله 
عبر الروسي رومان بافليوتشنكو 
)11( والكرواتي لوكا مورديتش 
)28(، قبل ان يقلص النيجيري 
ايغبيني ياكوبو الفارق في الدقيقة 
55، ورف���ع توتنهام رصيده الى 
49 نقط���ة بفارق االه���داف امام 
مانشستر سيتي الذي كان انتزع 
املركز الرابع مؤقتا بتغلبه على 
مضيفه تشلس���ي املتصدر 2-4 
علما ان مانشس���تر سيتي ميلك 
مباراة مؤجلة.اما ايڤرتون فتجمد 
رصيده عند 38 نقطة في املركز 
التاسع، واستعاد ليڤربول توازنه 
بفوز صعب على باكبيرن روفرز 
2-1 وع���زز موقعه ف���ي املركز 
السادس برصيد 48 نقطة، وتعادل 

سندرالند مع فولهام 0-0.

إيطاليا

انتر ميان املتصدر  استعاد 
وحامل اللقب في االعوام االربعة 
االخيرة نغمة االنتصارات بفوزه 
الثمني على مضيفه اودينيزي 2-3 
في املرحلة السادسة والعشرين من 
الدوري االيطالي، وواصل ميان 
مطاردته بفوزه على ضيفه اتاالنتا 
3-1.وعزز انتر ميان موقعه في 
الصدارة برصيد 58 نقطة مقابل 

54 مليان.
ولم يج���د ميان اي صعوبة 
للتغلب على اتاالنتا بفضل ثنائية 
الكسندر باتو  البرازيلي  لنجمه 
الذي رفع رصي���ده الى 12 هدفا 
التش���يلي  هذا املوس���م.وقلص 
خاميي فالديز الفارق التاالنتا في 
الدقيقة 56، وحصل ميان على 
ركلةجزاء في الدقيقة 60 انبرى 
لها رونالدينيو فارتدت الى ماركو 
بوريلو الذي تابعها داخل املرمى 
الثالث فوزا  )61(.واهدر روم���ا 
في املتناول على مضيفه نابولي 
وس���قط في فخ التع���ادل 2-2.
واحلق باليرمو خسارة مفاجئة 
بيوڤنتوس 2-0 وانتزع منه املركز 
الرابع املؤهل الى مسابقة دوري 
ابطال اوروبا.وسجل فابريتسيو 
ميكولي )60( والكرواتي ايغور 
بودان )81 (الهدفني، وسجل فابيو 

االخير اماله في البقاء بفوزه الثمني 
على مضيفه ليفورنو 1-2.

 ألمانيا

تصدر بايرن ميونيخ ترتيب 
بطولة املانيا رسميا للمرة االولى 
منذ 17 مايو عام 2008 بفوزه على 
ضيفه هامبورغ 1-0 في املباراة 

التي اقيمت عل���ى ملعب اليانز 
ارينا في خت���ام املرحلة الرابعة 
والعشرين مس���تغا في الوقت 
ذاته تعثر باير ليڤركوزن في فخ 
التعادل مع كولن املتواضع سلبا.

ورفع الفريق الباڤاري رصيده الى 
52 نقطة مقابل 50 لباير ليڤركوزن 
الوحيد الذي لم يخسر حتى االن، 

كانافارو هدف���ا ليوڤنتوس في 
الدقيقة 78 الغ���اه احلكم بداعي 
التسلل، وحقق بارما فوزا صعبا 
على ضيفه سمبدوريا 0-1، وحذا 
حذوه كييڤو بالتغلب على ضيفه 
كالياري 1-0 وانتزع بولونيا فوزا 
ثمينا م���ن مضيفه جنوى 3-4، 
املركز  وانعش س���يينا صاحب 

حق���ق اتلتيك���و مدريد فوزا 
س���احقا على ضيفه ڤالنس���يا 
الثال���ث 4-1 في خت���ام املرحلة 
الرابعة والعش���رين من الدوري 
االس���باني لكرة القدم، واستهل 
ڤالنس���يا املباراة بافضل طريقة 
ممكنة عندما تقدم بهدف ملهاجمه 
الدولي داڤيد سيلفا في الدقيقة 21 
مبجهود فردي رائع داخل املنطقة 
اثر متري���رة بينية من خواكني، 
بيد ان نقطة التحول في املباراة 
كانت عندما طرد مدافعه كارلوس 
مارشينا في الدقيقة 28 لتسببه 
في ركلة جزاء عندما ملس الكرة 
بيده داخل املنطقة بعد مراوغته 
الدول���ي االرجنتيني  من قب���ل 
س���يرجيو اغويرو فانبرى لها 
الدول���ي االوروغويان���ي دييغو 

فورالن بنجاح )30(.
واستغل اتلتيكو مدريد النقص 
العددي في صفوف ضيوفه في 
الشوط الثاني واضاف له اغويرو 
الهدف الثاني في الدقيقة 78 بضربة 
رأسية اثر ركلة حرة جانبية قبل 
ان تزيد مح���ن الضيوف بطرد 
مدافعهم البرتغالي لويس ميغل 
في الدقيقة 82، فأضاف اصحاب 
االرض الهدف الثالث بواس���طة 
فورالن عندما توغل داخل املنطقة 
وس���دد كرة على يسار احلارس 
سيزار )88( رافعا رصيده الى 12 

هدفا على الئحة الهدافني.
 ختم خوسيه مانويل خورادو 
املهرجان بهدف رابع عندما تلقى 
كرة من ف���ورالن داخل املنطقة 
فسددها بذكاء في الزاوية اليسرى 
البعيدة للحارس سيزار )90(، 
وفشل اشبيلية في تشديد استغال 
اخلسارة املذلة لڤالنسيا بسقوطه 
في فخ التعادل السلبي امام ضيفه 
اتلتيك بلباو، واكتفى اش���بيلية 
بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 
43 نقطة في املركز الرابع بفارق 
3 نقاط خلف ڤالنسيا، مقابل 37 

نقطة التلتيك بلباو السابع.
الى املركز  وصعد ماي���وركا 
اخلام���س بف���وزه الثم���ني على 
مضيفه بلد الوليد 2-1، وخسارة 
ديبورتيڤو الكورونا امام مضيفه 
ڤياري���ال 0-1، ورف���ع مايوركا 
رصيده ال���ى 40 نقطة مقابل 38 
لديبورتيڤو الكورونا الذي تراجع 

الى املركز السادس.
وحقق سبورتينغ خيخون 
فوزا صعبا على اوساسونا 2-3، 
وخسر راسينغ سانتاندر امام 
امليريا 2-0 وتعادل خيريز مع 

باليرمو يُسْقط يوڤنتوس وبارما يتخطى سمبدوريا بصعوبة.. ورينجرز يخطو نحو اللقب

)أ.پ( العب يوڤنتوس داڤيد تريزيغيه يسقط فوق العب باليرمو سيزار بوڤو 

)رويترز( منتخب كندا لهوكي اجلليد صاحب امليدالية الذهبية في الدورة  

كندا »قياسية« في ختام أولمبياد ڤانكوڤر
مدڤيديڤ يدعو الستقالة اللجنة األولمبية الروسية

كسبت كندا الرهان في دورة االلعاب 
االوملبية الشتوية التي استضافتها على 
أرضه���ا في مدينة ڤانكوڤ���ر، اثر انهائها 
املنافسات في الصدارة مع رقم قياسي في 

عدد امليداليات الذهبية.
وحصدت كندا ذهبية الهوكي على اجلليد 
بفوزها عل���ى الواليات املتحدة 3-2 بعد 
التمديد في املباراة النهائية ورفعت رصيدها 
الى 14 ذهبية محطمة الرقم القياسي السابق 
 )13 ذهبي���ة( الذي كانت تتقاس���مه مع
االحت���اد الس���وفييتي )1976( والنروج 

.)2002(
وتقدمت كن���دا على املانيا بطلة دورة 
تورينو 2006 عندما حصدت 26 ميدالية 
بينها 11 ذهبية، بيد انها اكتفت ب� 10 ذهبيات 

في النس���خة احلالية، والواليات املتحدة 
التي حصدت اكبر عدد من امليداليات في 
النسخة احلالية )37( لكن املعدن االصفر 

بلغ 9 ذهبيات فقط.
وأنهت النرويج الدورة في املركز الرابع 
برصيد 23 ميدالية بينها 9 ذهبيات آخرها 
كان من نصيب بيتر جونيور نورثوغ في 
س���باق املطاردة )50 كلم( لتزلج العمق 
الذي يعادل س���باق املاراثون في االلعاب 

الصيفية.
وتراجع���ت غلة النمس���ا صاحبة 23 
ميدالية بينها 9 ذهبيات في تورينو قبل 
4 اع���وام، واكتفت ب����16 ميدالية بينها 4 

ذهبيات و6 فضيات ومثلها برونزية.
وخيبت روس���يا اآلمال باكتفائها ب�15 

ميدالي���ة فقط بينها 3 ذهبيات خصوصا 
انها لم تتوج باملعدن االصفر في مسابقات 

التزلج الفني.
إلى ذلك دعا الرئيس الروسي دمييتري 
مدڤيديڤ املسؤولني في اللجنة االوملبية 
الوطنية الى االستقالة اثر النتائج السيئة 

التي حققها ممثلو روسيا.
وقال مدڤيدي���ڤ في تصريحات نقلها 
التلفزيون الروس���ي امس »يتوجب على 
املسؤولني الذين اعدوا الرياضيني للمشاركة 
في االلعاب االوملبية الشتوية ان يتحملوا 
مسؤولياتهم. يتعني عليهم ان يتخذوا قرارا 

شجاعا والتقدم باستقاالتهم«.
واض���اف »إذا لم يفعلوا ذل���ك، فإننا 

سنساعدهم في ذلك«.

عالميةمتفرقات

البرازيل تلتقي إيرلندا اليوم
أملح السويسري جوزيف باتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
إلى وجود نوع من »العنصرية« وراء االنتقادات التي شهدها قرار إسناد 
تنظيم بطولة كأس العالم 2010 إلى جنوب أفريقيا. وتساءل باتر خال 
مقابلة مع وكالة األنباء األملانية في مدينة فانكوفر الكندية قبل س���فره 
اليوم إلى جنوب أفريقيا لاحتفال غدا بتبقي 100 يوم على افتتاح كأس 
العالم »هل لديهم مش���كات تتعلق باللمس؟ هل هي مش���كات تتعلق 
بالعنصرية، أو مش���كات ثقافية؟ ملاذا ال توجد رغبة اآلن في السفر إلى 
جنوب أفريقيا؟«. الى ذلك، يلعب اليوم وديا واستعدادا للمونديال البرازيل 
وايرلندا على ستاد االمارات في لندن وضم مدرب البرازيل كارلوس دونغا 
مهاجم ڤولفسبورغ االملاني غرافيتي بديا للويس فابيانو، ويلتقي جنوب 

افريقيا مع ناميبيا.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
ودية

9:30جنوب أفريقيا � ناميبيا

اجلزيرة الرياضية +11:059البرازيل � ايرلندا

أخبار األندية والنجوم


