
الرياضية االثنين
8  مارس  2010

الفرنس���ي تييري 50 الدولي  اعتبر 
هنري، مهاجم برشلونة بطل الدوري 
االسباني لكرة القدم، ان منتخب فرنسا 
»اليزال يبحث عن ذاته«، مشيرا الى 
انه يتفهم صفرات االس���تهجان التي 
قوبل بها خالل املب���اراة الودية ضد 

اسبانيا )2-0(.

كش���ف االحتاد العاجي لكرة القدم عن دخوله 
في مفاوضات مع املدرب الس���ويدي زفن غوران 
إريكس���ون لتولي تدريب الفريق خالل نهائيات 

كأس العالم بجنوب أفريقيا.
وحضر إريكس���ون خالل املباراة الودية التي 
خسرتها ساحل العاج أمام كوريا اجلنوبية 2-0 

على ملعب لوفتوس رود األسبوع املاضي.

تستضيف العاصمة اإلماراتية أبوظبى غدا وملدة يومني، حفل 
توزيع »جوائز لوريوس للرياضات العاملية«، لتكرمي أصحاب 

االجنازات الرياضية.
وأكدت اجلهة املنظمة ل� »جوائز لوريوس للرياضات العاملية«، 
اختيار الفائزين من قبل هيئ���ة حتكيم في أكادميية لوريوس 
للرياضات العاملية التي تتألف من 46 عضوا، جميعهم من أشهر 

الرياضيني العامليني.

هنري: فرنسا تبحث عن ذاتها »حفل لوريوس« الرياضي في أبوظبي غدًاساحل العاج يغازل إريكسون 

عالميةمتفرقات

 تعادل ف���والم مع توتنهام 0-0، في مس���ابقة كأس 
اجنلترا، وستعاد املباراة في موعد يحدد الحقا.

 انهى السائق الفرنسي سيباستيان لوب )سيتروين سي 
4(، بطل العالم في املواس��م الس��تة املاضية منافسات اليوم 
الثاني من رالي املكس��يك، املرحلة الثانية م��ن بطولة العالم 

للراليات، في املركز االول.
 تأهلت السلوفاكية دانييال هانتوتشوفا املصنفة ثانية 
الى املباراة النهائية من دورة مونتيري املكسيكية الدولية 
للتنس، اثر فوزها على مواطنتها دومينيكا تشيبولكوفا 

الرابعة 4-6 و6-3 و0-6.
 فاز ڤنزويال على كوريا الشمالية 2-1 في مباراة كرة القدم 
الدولية الودية الثانية بينهما في غضون يومني والتي اقيمت 
في بوريتو ال كروز )شرق( ضمن استعدادات الثانية لنهائيات 

كاس العالم الصيف املقبل في جنوب افريقيا.
 تقدمت االرجنتني على مضيفتها السويد 2-1 في اليوم 
الثاني من منافسات الدور االول ضمن املجموعة العاملية 

من مسابقة كأس ديفيز للتنس.
 احرز العداء االثيوبي ميانا تسيغاي املركز االول في سباق 
مارتون الي��ك بيوا الياباني الدولي ال��ذي اقيم امس. وقطع 
تسيغاي مسافة 42.195 كلم بزمن 2.09.34 ساعة، وتقدم على 
الياباني تومويوكي س��اتو )2.10.07 س( واالريتري ابراهام 

تاديسي )2.10.46 س(.
 دفع م���درب كليڤالند كافاليي���رز متصدر املجموعة 
الوسطى الشرقية ودوري كرة السلة االميركي للمحترفني 
عموما ثمن اراحة »امللك« ليبرون جيمس خس���ارة على 

ارض ميلووكي 92-85.
واصيب الفرنسي طوني باركر هداف سان انطونيو 
سبيرز بكسر في يده خالل املباراة ضد مضيفه ممفيس 

غريزليز )92-102(.

أخبار األندية والنجوم

رينجرز مطروح للبيع
أعلن رينجرز في بي���ان قبل املباراة ان مالك النادي 
ينوي بيعه، وأوض���ح »ان مجلس اإلدارة ابلغ من قبل 
شركة موراي انترناشيونال هولدينغ ليميتد مالكة احلصة 
االكبر من االسهم انها تنوي إعادة النظر في مساهمتها 

في النادي وأمامها عدة خيارات«.
واضاف البيان »ان هذا اإلجراء قد يؤدي الى التنازل 
عن قسم من هذه احلصة الى طرف ثالث او عن احلصة 

بكاملها.

هونتيالر: قادرون على إقصاء مان يونايتد
يرى مهاجم ميالن الهولندي كالس يان هونتيالر ان 
فريقه قادر على التفوق على مان يونايتد االجنليزي في 
ستاد أولد ترافورد واحلصول على النتيجة املطلوبة 
من أجل التأه���ل إلى الدور رب���ع النهائي من دوري 
األبطال، حينما يلتقي الفريقان في إياب ثمن النهائي 

يوم األربعاء.

فيرغسون: ويمبلي قتل روني
يتوقع أطباء نادي م���ان يونايتد االجنليزي عدم 
قدرة هداف الفريق وين روني على اللحاق بإياب دور 
ال�16 من بطولة دوري أبطال اوروبا يوم األربعاء املقبل 
ضد ميالن اإليطالي لتعرضه إلصابة في الركبة يوم 
األربعاء املاضي باملباراة الودية الدولية بني إجنلترا 

ومصر.
ولعب روني مرتني في أقل من أسبوع على ملعب 
وميبلي حيث ش���ارك منذ الدقيقة 41 في نهائي كأس 
كارلينغ ضد أس���تون ڤيال ث���م لعب مع إجنلترا ضد 
مصر، علما انه شارك ضد استون ڤيال بسبب خروج 
مايكل أوين مصابا في أوتار الركبة وارجع فيرغسون 

آنذاك سبب تلك اإلصابة لسوء أرضية وميبلي.

المبارد واثق من عودة تيري

توريس الوجه التجاري لليڤربول

أرسل العب خط وسط 
تشلسي االجنليزي فرانك 
الدعم إلى  المبارد رسائل 
قائد فريق���ه جون تيري 
بس���بب تأث���ر مس���تواه 
الفترة األخيرة  كثيرا في 
بعد الفضيحة التي تورط 

بها. وقال المبارد لصحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية : 
»جون تيري شخص قوي 
والعب مهم جدا لتشلسي 
ومنتخب إجنلترا، أعتقد 
أن���ه س���وف يع���ود إلى 

مستواه«.

أكدت صحيفة »نيوز 
أوف ذا وورل���د« ان نادي 
ليڤربول االجنليزي يريد 
احلفاظ على بقاء املهاجم 
االسباني فرناندو توريس 
في صفوفه، لذلك سيعطيه 
فرص���ة ليك���ون »وج���ه 
ليڤربول اجلديد« مما يقنعه 

بالبقاء مع الفريق.
وتؤك���د التحليالت أن 

بقاء توريس مع ليڤربول 
غير مؤكد في حال عدم تأهل 
الفريق إلى دوري األبطال، 
لكن الصحيفة اإلجنليزية 
تؤكد وج���ود مفاوضات 
جارية مع ممثلي الالعب 
التجارية  لزيادة مكاسبه 

وبالتالي إقناعه بالبقاء.
وستبدأ هذه االتفاقية 

بعد كأس العالم 2010.

 ريال مدريد يقبل هدية ألميريا على استحياء
 سكولز »مئوي« مع مان يونايتد.. وفوز ثمين ليوڤنتوس على فيورنتينا وقمة سلبية بين روما وميالن.. ونورمبرغ يحقق المفاجأة أمام ليڤركوزن

)رويترز( العب ريال مدريد راوول غونزاليس في صراع رأسي مع العب اشبيلية فرناندو ناڤارو 

زيدان مرشح »رئاسي« لتدريب الجزائر
س��رت ش��ائعات كثيرة في الشارع 
الرياضي اجلزائري بتسليم مهمة تدريب 
املنتخب اجلزائري الى الالعب الفرنسي 
ذي االصول اجلزائرية زين الدين زيدان 
ليكون مدرب »اخلضر« بعد نهائيات كأس 
العالم 2010 في جنوب افريقيا. وكان زيدان 
زار اجلزائ��ر األس��بوع املاضي وحظي 
باس��تقبال شعبي ورس��مي حيث قربه 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إليه وفضل 
الظهور معه للرد على ش��ائعات مرضه، 
بحسب ما ذكرت قناة »العربية« امس حيث 
قالت وس��ائل اإلعالم اجلزائرية امس ان 
زيدان تلقى عرضا من الرئيس بوتفليقة 
لتدريب »اخلضر« بعد نهاية مونديال جنوب 
افريقيا. أما صحف اجلزائر الصادرة امس 
فقد حتدثت عن ضغوط يتعرض لها املدرب 
رابح سعدان بسبب مجموعة من اخليارات 

التي أجراها على تشكيلة »اخلضر« إضافة 
إلى الوجه الشاحب الذي ظهر به املنتخب 
اجلزائري في مباراته الودية أمام صربيا 

والتي انتهت بخسارة اجلزائر 3-0.
وتناقلت صحف اجلزائر أيضا أخبارا 
عن تلقي زيدان لعرض من الرئيس بوتفليقة 
لتدريب اخلضر بعد املونديال خالل اللقاء 
الذي جرى بينهما مبقر رئاسة اجلمهورية، 
بحضور شقيقي الرئيس بوتفليقة، سعيد 
ومصطفى ووالد زيدان. وبحسب الصحف، 
يكون الالعب الدولي قد طلب من بوتفليقة 
إمهاله بعض الوقت للتفكير في »العرض 
املغ��ري« الذي وصله من رئيس اجلزائر 
التي طاملا هام بها زيدان وأعلن انتماءه لها 
رغم أنه صانع أمجاد املنتخب الفرنسي، 
ويعتبر إحدى »إيقون��ات« الرياضة في 

فرنسا.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة التاسعة والعشرون(

شو سبورت 111ويغان � ليڤربول

اسبانيا )المرحلة الخامسة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +112ڤالنسيا � راسينغ سانتاندر

الفرنسي زين الدين زيدان على أبواب تدريب اجلزائر

ڤان در س����ار في عدة مناسبات، 
قبل ان يلتقط الضيوف انفاسهم 
الثاني وتدين الغلبة  في الشوط 
الهدف  لهم. وسجل مان يونايتد 
الوحيد بواس����طة املخضرم بول 
س����كولز بعد ان استفاد من خطأ 
جودي ك����رادوك ال����ذي اعترض 
عرضية البرتغال����ي ناني لتصل 
الكرة الى سكولز فانحرف بها قليال 
حتى انكشف املرمى امامه وسدد في 
الزاوية اليمنى البعيدة عن احلارس 
االميركي ماركوس هاهنمان )72(. 
وحيا املدرب االسكوتلندي اليكس 
فيرغسون سكولز بعد تسجيله 
هدفه ال� 100 مع فريق »الشياطني« 
احلمر ال����ذي رفع رصيده الى 63 
نقطة وتقدم بفارق نقطتني على 
املتصدر السابق تشلسي الذي يحل 
ضيفا االربعاء على بورتسموث 
صاحب املرك����ز االخير، ونقطتني 
ايضا على ارسنال، ويلعب اليوم 

االثنني ويغان مع ليڤربول.

ألمانيا 

حقق نورمبرغ اجلريح مفاجأة 
من العيار الثقيل وجنح في حتقيق 
ما فش����ل فيه الكبار بعدما أحلق 
بضيفه باي����ر ليڤركوزن الهزمية 
االولى هذا املوسم بالفوز عليه 3 � 
2 امس على ملعب »ايزي كريديت 
شتاديون« في املرحلة اخلامسة 
والعش����رين من الدوري االملاني. 
وتراج����ع ليڤركوزن ال����ى املركز 
الثال����ث بفارق نقطتني عن بايرن 
ميونيخ املتصدر ونقطة عن شالكه 
الذي اصبح ثانيا بعد فوزه على 

اينتراخت فرانكفورت 4 � 1.
وحافظ بوروس����يا دورمتوند 
على املركز اخلامس. اثر فوزه على 
ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
بهدفني سجل كيفن غروسكرويتس 
اولهما في الشوط االول مستفيدا 
من عرضية املصري محمد زيدان 
)13(. وفي الشوط الثاني، اضاف 
الثاني بتس����ديدة  الهدفني  زيدان 
يس����ارية قوية من خارج املنطقة 
بعد متريرة من االرجنتيني لوكاس 
باريوس )54(، والثالث من داخل 
املنطقة بعد متريرة من االرجنتيني 

نفسه )70(.

فرنسا

اسقط بولونيي الوافد اجلديد 
ضيفه ليون بطل الدوري 7 مرات 
متتالي����ة )2002-2008( في فخ 
التع����ادل 0-0 في افتتاح املرحلة 
الس����ابعة والعشرين من الدوري 

الفرنسي.
وتغلب اوكس����ير على ضيفه 
ڤالنسيان 1-0، ورين على ضيفه 
موناكو 1-0 ايضا، وسوشو على 
ضيفه تولوز 1- 0. وفاز نانسي 
على نيس3-2. وتعادل سانت اتيان 

مع ليل 1-1.

حتى كاسياس الذي ارمتى متأخرا 
فسكنت شباكه )52(.

ودفع مدرب ريال مدريد التشيلي 
مانويل بلليغرين����ي بالهولندي 
رافائيل ڤان در ڤارت وغوتي مكان 
اربيلوا والفرنسي السانا  الفارو 
ديارا )55(، وقلص رونالدو الفارق 
بعد متريرة امامية ارتطمت منها 
الكرة بقدمي مدافعني وتهيأت امام 
البرتغالي الذي تابعها في الشباك 

مسجال هدفه الرابع عشر )60(.
وحصل ريال مدريد على ركلة 
حرة نفذها ڤان در ڤارت وارتقى لها 
سيرجيو راموس برأسه واسقطها 
في الزاوية اليسرى لبالوب مدركا 
التعادل )64(. وادخل بلليغريني 
القائ����د راوول غونزاليز بدال من 
كاكا )75(، ووقف احلظ الى جانب 
بالوب عدة مرات قبل ان يتمكن ڤان 
در ڤارت من تسجيل هدف الفوز 
من كرة مرتدة من احلارس وهو 
على مس����افة تقل عن مترين من 
الشباك )91(. وتساوى ريال مدريد 
مع برشلونة في النقاط )62 نقطة 
لكل منهما(، لكن برش����لونة بات 
يتقدم عليه باملواجهات املباشرة. 
وفي مباراة ثالثة، فاز ديبورتيڤو 
ال كورونا على ضيفه تينيريفي 
3-1. وتختتم املرحلة اليوم االثنني 
بلقاء ڤالنسيا الثالث مع راسينغ 

سانتاندر.

 إيطاليا

استعاد باليرمو املركز الرابع، 
االخير املؤهل الى مسابقة دوري 
ابطال اوروبا املوس����م املقبل، من 
يوڤنت����وس بعد ف����وزه الصعب 
على ضيف����ه اجلري����ح ليڤورنو 

كاتانيا بهدف����ني الندريا التزاري 
)9( واندريا كوس����و )74(، مقابل 
هدفني جلوزيبي ماس����كارا )31( 
واالرجنتيني ماكسيميليانو لوبيز 
)35(. وانتكس بارما مجددا واكتفى 
بالتعادل مع مضيفه سيينا متذيل 
الترتيب بهدف س����جله الفرنسي 
جوناتان بيابياني )34(، مقابل هدف 
لسيموني فيرغاسوال )67(. وتغلب 
باري على كييڤو بهدف لالرجنتيني 
خوسيه اينياسيو كاستيو )20(، 
فيما تعادل اودينيزي مع مضيفه 
اتاالنتا 0 � 0. وكان يوڤنتوس قد 
حقق دفوزا ثمين����ا على مضيفه 
فيورنتينا 2-1، وانتهت القمة بني 

روما وضيفه ميالن 0-0.

إنجلترا

حقق مان يونايتد بطل املواسم 
الثالثة االخيرة فوزا صعبا على 
ولفرهامبت����ون 1-0 ف����ي افتتاح 
املرحلة التاس����عة والعشرين من 

الدوري االجنليزي.
وعل����ى ملع����ب مولينوك����س 
س����تاديوم وامام نح����و 29 الف 
متف����رج، يدين مان يونايتد الذي 
تصدر الترتي����ب مؤقتا، بالفضل 
الى الهدف ال� 100 للمخضرم بول 
سكولز بعد ان بدا متأثرا جدا بغياب 
هداف����ه واين روني املصاب حيث 
عجز البلغاري دمييتار برباتوف 
واالكوادوري انطونيو ڤالنسيا عن 

هز الشباك.
وكان ولفرهامبت����ون االكث����ر 
تهديدا واالخطر في الشوط االول 
خصوصا عبر كيفن دويل وكيفن 
فولي اللذين فش����ال امام احلارس 
الدولي الهولندي الس����ابق ادوين 

عن مركزه اخلامس ملصلحة فريق 
»الس����يدة العجوز« بعد خسارته 
امام مضيفه بولونيا 1 � 2. وتراجع 
نابولي الى املركز السابع ملصلحة 
سمبدوريا الذي حول تخلفه امام 
ضيفه التس����يو اجلريح الى فوز 
بهدفني لس����تيفانو غوبرتي )29( 
وجامباولو باتزيني )36(، مقابل 
هدف لس����يرجيو فلوكاري )7(. 
واكتفى كالياري بالتعادل مع ضيفه 

1 � 0 امس في املرحلة الس����ابعة 
والعشرين من الدوري االيطالي. 
ويدي����ن باليرمو بف����وزه الثالث 
على التوالي والثالث عش����ر هذا 
املوسم الى العب يوڤنتوس السابق 
فابريتس����يو ميكولي الذي سجل 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
81، رافعا رصيد فريقه الى 46 نقطة 
في املركز الراب����ع بفارق نقطتني 
عن يوڤنت����وس. وتنازل نابولي 

أنقذ النجم االرجنتيني ليونيل 
ميسي فريقه برشلونة املتصدر 
وحامل اللقب من الهزيل بتسجيله 
هدفي التعادل مع مضيفه امليريا 
2-2، ووضع الهولندي رافائيل ڤان 
در ڤارت فريقه ريال مدريد وصيف 
البطل في الصدارة بعدما س����جل 
له هدف الف����وز في مرمى ضيفه 
اشبيلية 3-2 في افتتاح املرحلة 
الدوري  اخلامسة والعشرين من 

االسباني لكرة القدم.
في املباراة االولى، على ملعب 
البحر املتوسط وامام 15 الف متفرج 
مألوا املدرجات بالكامل، تقدم امليريا 
على ضيفه في وق����ت مبكر بعد 
حصوله على ركلة ركنية نفذها 
هرنان برنادييو وتابعها دومينغو 
سيزما غونزاليز برأسه على ميني 
احلارس ڤيكت����ور ڤالديس )12(. 
ونفذ ميسي ركلة حرة رفع منها 
الكرة من فوق احلائط البش����ري 
فسكنت الزاوية اليسرى البعيدة 

مدركا التعادل )42(.
وفي الشوط الثاني، تقدم امليريا 
من جديد بعد ان هدد مرمى ضيفه 
عدة مرات، بعد ان جنح البرازيلي 
اوليفيرا سانتوس في  غيليرمي 
اجلهة اليس����رى وارسل عرضية 
ح����اول قائد برش����لونة كارليس 
بويول ابعادها الى خارج امللعب 
الكرة حارس����ه ڤيكتور  فخدعت 
ڤالديس واستقرت في شباكه )57(.

وخسر برشلونة بعد 3 دقائق جهود 
ابراهيموڤيتش الرتكابه  مهاجمه 
خطأ عنيفا ضد دومينغو )60(، 
لك����ن ذلك ل����م مينعه م����ن ادراك 
التعادل مجددا بعدما عكس بدرو 
كرة من اجلهة اليسرى بعيدة عن 
املرمى وخالية من اي خطر اعادها 
غيليرمي برأسه خطأ الى مواجهة 
املرمى فس����قطت على قدم ميسي 
اليسرى فأودعها الشباك دون تردد 
من مسافة قريبة )66( رافعا رصيده 

الى 19 هدفا في البطولة.
وف����ي املب����اراة الثاني����ة على 
س����انتياغو برنابيو الذي امتألت 
مدرجاته بجمهور وصل الى 75 الف 
متفرج، جتنب ريال مدريد اخلسارة 
وحول تخلفه بهدفني نظيفني الى 

فوز في الوقت االضافي 2-3.
امللكي  الفريق  واهتزت شباك 
الول مرة حني قدم العب وس����طه 
الدولي تشابي الونسو هدية مجانية 
للضيوف عندما حاول ابعاد كرة 
من داخ����ل املنطقة فتحولت خطأ 
الى مرمى احلارس ايكر كاسياس 

.)10(
وفي الشوط الثاني، تابع بالوب 
تألقه وحرم رونالدو وكاكا من اكثر 
من فرصة، وحصل اشبيلية على 
ايفيكا  ركلة حرة نفذها الصربي 
دراغوتينوفيتش قوسية خادعة 
لم ينتبه اليها احد ظنا من اجلميع 
انه سيلعب الكرة الى احد زمالئه 

تشلسي وأستون ڤيال
إلى نصف نهائي كأس إنجلترا

بلغ تشلسي حامل اللقب الدور نصف النهائي من مسابقة 
كأس اجنلترا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ستوك سيتي 
2-0 امس على ملعب »س��تامفورد بريدج«في لندن. وسجل 
العب الوس��ط فرانك المبارد الهدف االول )35(، ثم اضاف 
القائ��د املدافع جون تيري الهدف الثاني بكرة رأس��ية )67(، 
ليقودا فريقهما الى دور االربعة للمرة التاس��عة عشرة في 
تاريخه املتوج بخمسة القاب اخرها املوسم املاضي على حساب 
ايفرتون )2-1(. وفي مباراة ثانية، حول اس��تون ڤيال تخلفه 
امام مضيفه ريدينغ من الدرجة االولى بهدفني الى فوز 2-4، 

ليبلغ بدوره نصف النهائي للمرة االولى منذ عام 2000.


