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نفى ج����ان كلود بالن رئي����س يوڤنتوس 54
االيطالي الشائعات التي تدعت أنه قام باتصاالت 
مع مدرب املنتخب الفرنسي رميون دومينيك 
من أجل تدريب البيانكونيري في الصيف القادم 
بعد كأس العالم، في ظل البحث املستمر إلدارة 
اليوفي عن مدرب دائم في الصيف بعد انتهاء 

مهمة املدرب املؤقت ألبيرتو زاكيروني.

توقع الكثيرون أن تكون عودة الغاني مايكل إيس����يان إلى صفوف 
تشلسي االجنليزي في مواجهة إنتر ميالن االيطالي في دوري األبطال، 
لكن تقريرا أكد أن صدمة كبيرة في طريقها إلى تشلس����ي بتأكيد غياب 
إيسيان حتى نهاية املوسم. فقد نقلت صحيفة »صن« االجنليزية عمن 
أس����مته مصدرا مس����ؤوال في النادي األزرق قوله: »أعتقد اننا لن نرى 
إيسيان مرة أخرى هذا املوسم، فقد تعرض الالعب لنكسة جديدة ستبعده 

لفترة جديدة وسيكون املفاجئ لنا أن نراه يلعب هذا املوسم«.

قالت صحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« 
ان ارسنال االجنليزي يطارد العب خط 
وس���ط باليرم���و االوروغويان���ي أبيل 
هرنانديز، ليستهدف النادي اإلجنليزي 
بالتالي العبني من الدوري اإليطالي حيث 
مت اإلعالن مسبقا عن االهتمام بفيليبي 

ميلو من يوڤنتوس االيطالي.

دومينيك لن يدرب يوڤنتوس احتمال غياب إيسيان  أرسنال يطارد هرنانديز

إنتر ميالن في اختبار صعب أمام جنوى

بورتسموث لنصف نهائي كأس إنجلترا وتشلسي يواجه ستوك
تأهل بورتسموث، صاحب املركز االخير في الدوري االجنليزي 
املمتاز، الى الدور نصف النهائي من كأس اجنلترا بفوزه على ضيفه 
برمنغهام 2-0 امس.ويدين بورتسموث بفوزه الى املهاجم الفرنسي 
فريديريك بيكيون املعار من ليون الذي س���جل الهدفني في غضون 

3 دقائق )67 و70(.
وهي املباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها بيكيون منذ 
انتقاله الى بورتسموث، بطل املسابقة عام 2008، بعد صيام لفترة 

طويلة.
ويحاول تشلسي اثبات ان س���قوطه على أرضه امام مانشستر 
س���يتي في الدوري احمللي 2-4 االسبوع املاضي ليس سوى كبوة 
وذلك عندما يستقبل ستوك س���يتي العنيد على ملعب ستانفورد 

بريدج في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس اجنلترا.
واليزال رجال املدرب كارلو انشيلوتي يحاربون على ثالث جبهات، 
بيد ان اخلسارة الثقيلة امام مانشستر سيتي رسمت عالمة استفهام 
على قدرة الفريق اللندني في املنافس���ة على لقب اكثر من مسابقة. 
واخلسارة كانت االولى لتشلسي على أرضه منذ نوفمبر عام 2008 
عندما سقط امام ارس���نال 1-2، وساهمت عوامل عدة في حصولها 
اولها االخطاء الدفاعية التي ارتكبت، وضعف حارس مرمى البديل 
هنريك���ه هيالري���و باالضافة الى طرد العبني هم���ا االملاني ميكايل 
باالك والبرازيلي جوليانو بيليتي وس���يغيبان بالتالي عن املباراة 

ضد ستوك.
يذكر ان هيالريو سينوب عن احلارس االساسي التشيكي العمالق 

بتر تشيك الذي سيغيب عن املالعب ألربعة اسابيع.
وال ميكن االس���تهانة بقدرات س���توك، وان كان اقل قوة عندما 
يلعب بعيدا عن ملعبه »بريتانيا« علما انه اخرج ارس���نال من هذه 

املسابقة هذا املوسم.
وسيغيب عن ستوك مدافعه الدولي راين شوكروس الذي ارتكب 
خطأ ادى الى كس���ر مضاعف في ساق العب وسط ارسنال الويلزي 

ارون رامسي االسبوع املاضي ما ادى الى طرده.
وسيحاول استون ڤيال ان يخطو خطوة اضافية نحو ملعب وميبلي 
الذي خسر عليه نهائي كأس رابطة االندية االجنليزية احملترفة االحد 
املاض���ي امام مان يونايتد، وذلك عندما يحل ضيفا على ريدينغ من 

الدرجة الثانية ومفاجأة املوسم في الكأس.

أرسنال شريكًا في الصدارة .. وأتلتيكو مدريد بمواجهة سرقسطة.. وبودولسكي يعرقل بايرن وشتوتغارت يهدر فوزًا

مهاجم كولن لوكاس بودولسكي يحتفل بهدفه في مرمى بايرن ميونيخ                        )ا.ف.پ(

مع اتلتيكو مدريد.

ألمانيا

 عرق���ل كول���ن ومهاجم���ه 
لوكاس بودولس���كي مس���يرة 
ضيف���ه بايرن ميونيخ املتصدر 
بتعادله معه مضيفه كولن، فيما 
فرط شتوتغالرت بفوز كان في 
متناوله على مضيفه فيردر برمين 
وتعادل معه 2-2 امس في افتتاح 
املرحلة ال�25 من الدوري االملاني. 

باي���رن ميونيخ رصيده  ورفع 
ال���ى 53 نقطة مقاب���ل 51 نقطة 
لش���الكه و50 لباير ليفركوزن. 
في املب���اراة االولى، تقدم كولن 
عن طريق الدولي بودولس���كي 
العائ���د من باي���رن ميونيخ في 
بداية املوس���م احلالي الى ناديه 
االول، بركلة حرة قوية بيسراه 
في ش���باك احلارس يورغ بوت 
)32(. وفي الشوط الثاني، اعاد 
باستيان شفاينشتايغر االمور 

الى نصابها بإدراكه التعادل اثر 
عرضية من الشاب الواعد توماس 
مولر تابعها بيس���راه في شباك 
احلارس الكولومبي املخضرم فريد 
موندراغون )58(. وفي الثانية، 
تقدم شتوتغارت بهدفني نظيفني 
عبر الروس���ي بافل بوغربنياك 
)15(، وعزز سامي خضيرة تقدم 
الثاني )43(. الضيوف بالهدف 
وقل���ص البرتغالي هوغو امليدا 
في الشوط الثاني الفارق )75(، 

وادرك املخضرم تورسنت فرينغز 
التع���ادل من ركلة ج���زاء )81(. 
وحقق هامبورغ فوزا هزيال على 
ضيفه هرتا برلني 1-صفر، ومني 
اينتراخ���ت فرانكفورت بهزمية 
ثقيلة امام ضيفه ش���الكه 4-1، 
وحقق ڤولفسبورغ فوزا ساحقا 
على ضيفه بوخوم 4-1، وسقط 
فرايبورغ امام ضيفه هانوڤر 2-1. 
وتختت���م املرحلة اليوم فيلتقي 
نورمبرغ مع باي���ر ليفركوزن، 

وهوفنهامي مع ماينتس.

فرنسا

يريد مونبلييه مفاجأة املوسم 
ضرب عصفوري����ن بحجر واحد 
عندما يحل ضيفا على بوردو الذي 
يتقدم عليه بف����ارق االهداف في 
املرحلة ال� 27 من الدوري الفرنسي 
يتمثل األول بالفوز على مضيفه 
والثاني انتزاع الصدارة منه، علما 

ان األخير لعب مباراتني اقل.

يخ���وض انتر ميالن حامل 
اللقب واملتصدر اختبارا صعبا 
نسبيا امام ضيفه جنوى. في 
املرحل���ة ال� 27 م���ن الدوري 

االيطالي لكرة القدم اليوم.
ويأمل انتر ميالن ان يواصل 
صحوته بعدما وضع في املرحلة 
املاضية حدا ملسلسل تعادالته 
عند 3 على التوالي وذلك بفوزه 

على اودينيزي )3 � 2(.
ولن تكون مهمة رجال املدرب 
البرتغالي جوزي���ه مورينيو 
سهلة في مواجهة جنوى الذي 
يص���ارع للحصول على مقعد 
اوروبي املوس���م املقبل، وهو 
يحتل حاليا املركز التاسع بفارق 
3 نقاط فقط ع���ن يوڤنتوس 

اخلامس.
ويلعب نابولي مع مضيفه 
بولونيا، وباليرمو مع ليفورنو، 
وسمبدوريا مع التسيو، واتاالنتا 
مع اودينيزي، وباري مع كييڤو، 
وكالياري مع كاتانيا، وسيينا 

مع بارما. 

انجلترا

ف����وزا صعبا  حقق ارس����نال 
على ضيفه بيرنلي 3-1 امس في 
افتتاح املرحلة ال� 29 من الدوري 
االجنلي����زي، جعله ش����ريكا في 
الصدارة مؤقتا. وسجل ألرسنال 
االسباني فرانسيسك فابريغاس 
)34( وتيو والكوت )60(، والروسي 

اندري ارشافني )95(.
وسجل لبيرنلي ديڤيد ناغنت 
)50(. ورفع ارسنال رصيده الى 
61 نقط����ة، وب����ات يتخلف بفارق 
االهداف عن تشلس����ي املتصدر. 
وتغلب بولتون على مضيفه وست 
هام 2-1.ويلعب اليوم ايڤرتون مع 

هال سيتي.

سبانيا

ضمن مباريات املرحلة ال� 25 من 
الدوري االسباني، يلعب مايوركا 
مع سبورتينغ خيخون، واسبانيول 
مع ڤياريال، وملق����ة مع خيريز، 
واوساسونا مع خيتافي، واتلتيك 
بلباو مع بلد الوليد، وسرقسطة 

أكد تشارلوت بوبكاتس انه عقدة حقيقية للوس اجنيليس 
ليكرز حامل اللقب بعدما تغلب عليه 98 � 83 ضمن منافسات 

الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة.
على ملعب »تامي وورنر ارينا«، تألق الثنائي س���تيفن 
جاكس���ون وجيرالد واالس وقادا تشارلوت ليحقق فوزه 
الس���ابع على ليكرز من اصل املواجهات التس���ع االخيرة 
بني الفريقني وذلك بتسجيل االول 21 نقطة والثاني 17 مع 
10 متابعات ليلحق���ا بالبطل هزميته الثانية على التوالي 

والثانية عشرة خارج قواعده هذا املوسم.
وهذا الفوز االول لتش���ارلوت منذ ان وافق االسطورة 
مايكل جوردان على ش���راء الفريق، وهو كان متواجدا في 
امللعب ليكون شاهدا على خسارة فريق مدربه السابق في 

شيكاغو بولز فيل جاكسون.
وكان كوبي براينت افضل العبي ليكرز برصيد 26 نقطة 
واضاف اندرو باينوم 14 نقطة مع 10 متابعات واالسباني 
باو غاس���ول 11 نقطة مع 13 متابعة لكن مع نسبة جناح 
متدنية جدا )5 تسديدات ناجحة من اصل 14 لالول و3 من 
9 للثاني(. وعلى ملعب »كويكن لونز ارينا« عزز كليفالند 
كافالييرز صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام بعدما 
تغلب على ضيفه ديترويت بيستونز 99 � 92 بفضل تألق 
جنمه ليبرون جيمس الذي سجل 40 نقطة مع 13 متابعة 

و6 متريرات حاسمة.
ويحتل بوسطن املركز الرابع بفارق مباراتني ونصف عن 
اوالرندو وذلك بعد فوزه على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
96 � 86 بفض���ل كيفن غارنيت )22 نقطة و8 متابعات و4 
متريرات حاس���مة( وراجون روندو )16 نقطة و11 متريرة 

حاسمة و6 متابعات( وراي الن )16 نقطة(.
وف���ي املباريات االخرى، تغل���ب ميلووكي باكس على 
واش���نطن ويزاردز 102 � 74، وتورونت���و رابتورز على 
نيويورك نيكس 102 � 96، وداالس مافريكس على ساكرامنتو 
كينغز 108 � 100، ودنڤر ناغتس على انديانا بيسرز 122 � 
114، وسان انطونيو سبيرز على نيو اورليانز هورنتس 
102 � 91، واوكالهوما س���يتي ثاندر على لوس اجنيليس 

كليبرز 104 � 87.

عالميةمتفرقات

  كشفت مدينتا روما وڤينيسيا رسميا عن نيتهما استضافة دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية عام 2020، بعدما س����لم عمدتا املدينتني 

طلب االستضافة إلى اللجنة األوملبية اإليطالية.
 بلغت الس��لوفاكية دانييال هانتوتشوفا املصنفة ثانية الدور نصف 
النهائي من دورة مونتيري املكس��يكية الدولية للتن��س اثر تغلبها على 

االميركية فانيا كينغ 2- 6 و6- 2 و6- 1 في ربع النهائي.
 قال االحتاد التونسي لكرة القدم إن ستاد رادس في تونس العاصمة 

سيحتضن مباراة كأس السوبر الفرنسية في 31 يوليو املقبل.
 قدم رئيس االحتاد السلوڤيني لكرة القدم ايفان سيميتش استقالته 
من منصبه في بيان بس��بب خالفات مع العبي منتخب بالده املتأهل الى 
نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا. وجاء في البيان »مبا ان الالعبني 

اعتبروني مسؤوال عن جميع مشاكلهم، قدمت استقالتي«.
 تقدمت التشيك وصيفة بطل املوسم املاضي على مضيفتها بلجيكا 
2- 0 في اليوم االول من منافس����ات ال����دور االول ضمن املجموعة 
العاملية من مسابقة كأس ديڤيز للتنس.وتدين التشيك بتقدمها الى 
توماس بيرديتش وراديك س����تيبانيك اللذي����ن تغلبا على اوليفيه 
روش����و 6 - 3 و6- صف����ر و6- 4 وكزافيي����ه ماليس 6- 2 و6- 4 

و7- 6 )7- 3( على التوالي.
 أنهى السائق النرويجي بتر سولبرغ الذي يشارك مع منت سيتروين 
س��ي 4 خاصة، اليوم االول من رالي املكسيك، املرحلة الثانية من بطولة 
العالم للراليات، في املركز االول بعدما تفوق على منافسيه في خمس من 

أصل تسع مراحل خاصة.
أوق����ف االحتاد البريطان����ي اللعاب القوى بش����كل موقت العداء 
كال����وم بريس����تلي االختصاصي في س����باقات احلواجز بعد ثبوت 
تناوله مادة كلنبوتيرول احملظورة وهي عبارة عن دواء يس����تخدم 

في عالج الربو.
وقط��ع بريتس������لي مس������افة 60م حواجز بزمن 7.68 ثوان في 
7 فبراي����ر وهو أفضل رقم ل����ه، لكن لم يخول����ه ان يكون في عداد 
املنتخب املش����ارك في بطولة العالم داخ����ل قاعة في الدوحة من 12 

الى 14 اجلاري.
 قال ڤالدميير بوتني رئيس الوزراء الروسي انه من احملتمل ان امواال 
خصصت لالنفاق على استعداد الرياضيني الروس لألوملبياد الشتوي في 

فانكوفر قد أسيء استخدامها.

أخبار األندية والنجوم

كلينسمان يتطلع إلى العودة للتدريب
قال يورغن كلينسمان إنه يتطلع الى العودة الى التدريب 
ويشعر بالتفاؤل بشأن وصول العرض املناسب بعد نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم هذا العام. وقال مدرب منتخب املانيا 
السابق � الذي سيعمل محلال لقنادة ار.تي.ال التلفزيونية 
االملانية خالل كأس العالم بجنوب افريقيا � للصحافيني إنه 

مستعد لالنتظار حتى تأتي الفرصة املناسبة.

هارغريفز يعود بعد 18 شهرًا
اعلن مدرب مان يونايتد االجنليزي لكرة القدم االسكوتلندي 
اليكس فيرغسون ان العب الوسط الدولي اوين هارغريفز 
يستطيع اللعب مع فريق االحتياط في النادي اخلميس املقبل 
في اول مباراة بعد غياب 18 شهرا عن املالعب. وكان هارغريفز 
خضع جلراحة في ركبتيه االثنتني بسبب وجود التهابات 

مزمنة، وكانت عودته تؤجل كلما مت االعالن عنها.

مانشستر سيتي ينوي شراء فريق
اكد مسؤول الدوري االميركي في كرة القدم للمحترفني 
دون غاربر ان نادي مانشس����تر س����يتي االجنليزي ينوي 
ش����راء فريق اميركي من اجل تعزيز صورته واعماله في 
الواليات املتحدة، وقال غاربر في حديث نش����رته صحيفة 
»ذي مانشستر ايفنينغ نيوز« بعد لقاء مع مدير عام نادي 
مانشستر سيتي غاري كوك »كانت لدينا محادثات متهيدية 
حول هذا املوضوع«. واضاف »احد عناصر نهضة هذا الفريق 
مانشستر سيتي هو التفكير االستراتيجي بأعماله والتطور 

الدولي املناسب لها، خصوصا في الواليات املتحدة«.

هولدن يغيب عن بولتون 6 أسابيع 
قال اوين كويل مدرب بولتون االجنليزي لكرة القدم إن 
العب خط الوسط ستيوارت هولدن سيغيب عن الفريق ملدة 
ستة اسابيع بسبب اصابته بكسر في الساق. وعانى الالعب 
االميركي الدولي من االصابة خالل مشاركته مع منتخب بالده 

في مباراة ودية خسرها  أمام هولندا 1 – 2 في امستردام.

أتليتكو مدريد يمدد عقد إبراهيما
أعلن نادي أتليتكو مدريد االسباني لكرة القدم متديد 
عقد مهاجمه السنغالي الصاعد إبراهيما بالدي حتى عام 
2013، وانضم إبراهيما )19 عاما( إلى صفوف أتليتكو في 
عام 2008 بعد عامني محبطني قضاهما في صفوف نادي 

فيليز سارسفيلد األرجنتيني.

 غاالكسي يرفض تمديد إعارة دونوڤان
سيعود العب الوسط الدولي األميركي الندون دونوڤان 
في 15 الشهر اجلاري الى فريقه لوس اجنيليس غاالكسي 
بعدما رفض األخير طلب متديد فترة إعارته اليڤرتون 

االجنليزي.

برشلونة يهب للدفاع عن هنري
هبَّ برشلونة االس����باني ومدربه جوسيب غوارديوال 
للدفاع عن مهاجم النادي الكاتالوني الفرنسي تييري هنري 
ضد االنتقادات التي وجهت له في بالده بعد األداء املخيب 
الذي قدمه االربعاء املاضي في املباراة الودية التي خسرتها 
فرنسا على ارضها امام اسبانيا 0 � 2. ودافع غوارديوال في 
بيان نشره موقع برشلونة على شبكة االنترنت عن مهاجمه 
الفرنس����ي قائال »ليس صحيحا أنه يحافظ على نفسه من 

اجل املونديال، وهو لم يقل هذا األمر على اإلطالق«.

»NBA« تشارلوت عقدة ليكرز في الـ

)أ.پ( العب أورالندو مان بارنز يتعرض لعرقلة من كريس همفريس 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة التاسعة والعشرون(

شو سبورت 71ايڤرتون – هال سيتي

المانيا )المرحلة الخامسة والعشرون(
دبي الرياضية5:30نورمبرغ – ليڤركوزن
دبي الرياضية 7:301هوفنهامي – ماينتس

اسبانيا )المرحلة الخامسة والعشرون(
7ملقة – خيريز

7اسبانيول – ڤياريال
7مايوركا – خيخون

اجلزيرة الرياضية +74اوساسونا – خيتافي
اجلزيرة الرياضية +92بلباو – بلد الوليد

اجلزيرة الرياضية +112سرقسطة – اتلتيكو مدريد

ايطاليا )المرحلة السابعة والعشرون(
5اتاالنتا – اودينيزي

5باري – كييڤو
اجلزيرة الرياضية +51بولونيا – نابولي
اجلزيرة الرياضية +54كالياري – كاتانيا
اجلزيرة الرياضية +58باليرمو – ليڤورنو

اجلزيرة الرياضية +510سيينا – بارما
اجلزيرة الرياضية +10:451انتر ميالن – جنوى

فرنسا )المرحلة السابعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية 71غرونوبل – لومان
اجلزيرة الرياضية 71مرسيليا – لوريان
11بوردو – مونبلييه

كأس انجلترا
اجلزيرة الرياضية +4:459ريدينغ – استون ڤيال

اجلزيرة الرياضية +75تشلسي – ستوك سيتي


