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هدف العب انتر ميالن الكاميروني صامويل ايتو في شباك ليڤورنو  )رويترز(

 يأمل فريق فيراري تعزيز بدايته القوية 
في بطولة العالم للفورموال واحد لهذا املوسم 
عندما يخوض جائزة أستراليا الكبرى على 
حلبة »ألبرت بارك« ف���ي ملبورن وذلك بعد 
إحرازه الثنائية في الس���باق االفتتاحي على 

حلبة صخير البحرينية منذ أسبوعني.
 اختي��رت االميركية س��يرينا وليامز أفضل 
العبة للتنس في العالم لعام 2009 في مسابقات 
الفردي ل��دى الالعبات احملترف��ات للعام الثاني 

على التوالي.
 تأهل االميركي جاميس باليك للدور الثاني 
من دورة ميامي االميركية الدولية في التنس بعد 
فوزه الصعب على الصربي فيليب كراينوفيتش 

6 - 7 )8 - 10( و6 - 4 و6 - 4.
 تعادلت املكس��يك وايسلندا من دون أهداف 
ف��ي مباراة دولي��ة ودية في ك��رة القدم أقيمت 
أم��ام 70 ألف متفرج على ملع��ب »أميريكا« في 
تش��ارلوت، كارولين��ا الش��مالية ف��ي الواليات 

املتحدة االميركية.
 قررت احملكمة الرياضية باالحتاد األملاني 
لكرة القدم السماح لنادي هرتا برلني بإصدار 25 
ألف تذكرة فقط خالل املباراة التي يستضيف 
فيها شتوتغارت الشهر املقبل بعد أحداث الشغب 

التي تورطت فيها جماهير الفريق مؤخرا.
 أعرب الرئيس البرازيلي لويز إيناس��يو لوال 
دا سيلفا عن قلقه بشأن حالة ومستوى الالعب 
البرازيلي كاكا صانع ألع��اب فريق ريال مدريد 
االس��باني وذلك قبل مش��اركة كاكا مع منتخب 

بالده في نهائيات كأس العالم 2010.
 ألغت املانيا اختبارات االداء لالعبني عقب 
ابداء اندية دوري الدرجة االولى االملاني لكرة 
القدم استياءها من االختبارات التي جرت في 
منتصف املوس���م احلالي وحتديدا في يناير 

املاضي.
 قال االحتاد االملاني لكرة القدم انه قرر منع 
مش��جعي كولونيا من حضور مب��اراة فريقهم 
خارج ملعبه امام هوفنهامي في العاشر من ابريل 

املقبل بس��بب شغب اجلماهير في آخر مباريات 
للفريق في الدوري والكأس االملانية.

 يثق ليو ش���يانغ البطل االوملبي الصيني 
السابق في سباق 110 أمتار حواجز، في قدرته 
على العودة ملستواه والفوز مبيدالية في دورة 
لن���دن االوملبية في 2012 رغ���م املتاعب التي 

يواجهها بسبب االصابة.
 قال ن��ادي بوردو الفرنس��ي إن العب خط 
وسطه غريغوري س��رتيك سيغيب عن صفوفه 
ملدة شهر بسبب اصابته بكسر في احدى اصابع 

القدم.
 أعلن إش���بيلية اإلسباني امس ان املدرب 
املخضرم لوي���س اراغوني���س رفض تولي 
تدريب الفريق املتعث���ر. ورفض أراغونيس 
العرض الذي قدمه له إشبيلية بعد مفاوضات 
بني الطرفني، وبذلك سيتولى مدافع اشبيلية 
الس���ابق خالل الثمانينيات انطونيو الفاريز 

مهمة التدريب.
 قال نادي اش��بيلية االس��باني مبوقعه على 
االنترن��ت إن جناحه دييغو بيروتي والعب خط 
وس��طه ديديي��ه زوكورا اصي��ب كل منهما في 
عضلة بالس��اق خالل املباراة الت��ي تعادل فيها 

الفريق 1 - 1 مع ضيفه خيريز.
 هدد رئيس نادي سسكا صوفيا باالنسحاب 
من الدوري البلغاري املمتاز لكرة القدم بعد 
معاقبة الفريق بسبب اقتحام مشجعيه أرض 

امللعب.
 نفى دينامو موسكو الروسي التقارير حول 
رغبته في التعاقد مع هداف نادي شالكة األملاني 

كيفن كوراني.
 وقع هامب���ورغ األملاني غرامة مالية على 
العب خط وسطه الهولندي إلييرو إليا بعدما 
انتقد الالعب ناديه هذا االسبوع في عدة امور 

تتعلق بإصابته.
 أكد بايرن ميونيخ االملاني انه تعاقد مع روفني 
ساتلماير، حارس مرمى نادي ريغنسبورغ احد 

حراس مرمى الدرجة الثالثة.

 إصابة السانا ديارا في كاحله
أعلن ن����ادي ريال مدريد االس����باني عن إصابة العب 
وسطه الفرنسي الدولي السانا ديارا في كاحله من دون 
ان يكشف عن طول فترة غيابه عن املالعب. وخضع ديارا 
الى فحص بالرنني املغناطيس����ي اثبت إصابته بالتهاب 

في الكاحل.

برشلونة لضم دي روسي
حتدثت تقارير إيطالية عن اهتمام أندية أوروبية كبيرة 
بالتعاقد مع جنم خط وسط روما دانييلي دي روسي في 
االنتقاالت الصيفية املقبلة على الرغم من احملاوالت اجلادة 
من رئيسة النادي اإليطالي روسيال سينسي إليقاف كل 

تلك األطماع.

ديكو مقابل ڤان در ڤارت
 ذكرت تقارير صحيفة إجنليزية أن مدرب تشلس����ي 
االيطالي كارلو أنش����يلوتي يريد االس����تغناء عن العب 
خط الوس����ط البرتغالي أندرسون ديكو للحصول على 
 خدمات العب وس����ط ريال مدريد رافاييل ڤان در ڤارت.

»الكالسيكو« يقرر بيع كاكا
يقترب املوسم من النهاية ومازال ريال مدريد االسباني 
ينتظر صحوة كاكا وتقدميه جزءا مما ميكن تقدميه، لكن 
عدم تقدمي كاكا والفرنسي كرمي بنزمية املستوى املطلوب 

يسبب قلقا كبيرا لدى إدارة ريال مدريد.
وأصبح من املتوقع أن يكون لقاء الكالسيكو هو آخر 
فرصة للنجم البرازيلي، ففي حال خسره الريال في ملعبه 
ولم يقدم كاكا املستوى املطلوب ستفكر إدارة ريال مدريد 
جديا في التخلص من����ه، وهذا ما قاله فعال رئيس نادي 
ريال مدريد السابق خوان كالديرون وما أكده العديد من 

وكالء األعمال.

ليكرز ال يخسر مع براينت في الـ »NBA«عالمية متفرقات
قدم لوس اجنيليس ليكرز 
بقيادة كوب���ي براينت مباراة 
جماعية وحقق فوزه الس���ابع 
على التوالي على حساب مضيفه 
سان انطونيو سبيرز 83-92 
ضمن دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفني، وحقق براينت نسبة 
مرتفعة )11 من أصل 16 محاولة( 
وسجل ثالثيتني حاسمتني في 
الربع االخير لينهي اللقاء برصيد 
24 نقطة و6 متريرات حاسمة 
عل���ى ملعب »أي ت���ي أند تي 
سنتر« ورغم تعرضه اللتواء في 
كاحله األيسر في نهاية الشوط 
االول، دك ليبرون جيمس سلة 
نيو اورليانز هورنتس ب� 38 
نقطة، وقاد كليفالند كافالييرز 
الى فوزه الثامن على التوالي 
على حساب مضيفه 92-105، 
وحقق اتالنتا هوكس نتيجة 
طيبة بتغلبه في اللحظة القاتلة 
على أورالندو ماجيك متصدر 
مجموعة اجلنوب الشرقي 86-

.84
وفي باق���ي النتائج، تغلب 
انديانا بيسرز على واشنطن 
وي���زاردز 99-82 ويوتا جاز 
عل���ى تورونتو رابتورز 113-

87 وتشارلوت بوبكاتس على 
مينيس���وتا متبروولفز 108-
95 ونيوجي���رزي نتس على 
س���اكرامنتو كينغ���ز 79-93 
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
على ميلووكي باكس 86-101 
واوكالهوما سيتي ثاندر على 
هيوس���ن روكتس 104-122 
وغولدن ستايت ووريرز على 

)أ.پ(ممفيس غريزليز 110-128. العب غولدن ستايت كريس هنتر يتابع الكرة مبضايقة رودي غاي  

فرانكفورت في الساعة ال� 10:30 
بتوقيت الكويت على قناة »دبي 

الرياضية«.

 كأس فرنسا

بلغ موناك���و الدور نصف 
النهائي من مسابقة كأس فرنسا 
بفوزه على سوشو 4-3 بعد 
التمديد في املباراة التي اقيمت 
بينهما على ملعب لويس الثاني 
في االمارة. وفي مباراة ثانية، 
تغلب لنس على س���ان اتيان 

.1-3

 أسكوتلندا

مني سلتيك بخسارة قاسية 
بس���قوطه الكبير أمام سانت 
ميرين 0-4 في مباراة مؤجلة 
من بطولة اسكوتلندا. وسجل 
دورمان )38 و84( وطومسون 

)58 و87( أهداف الفائز.
وف���ي مباراة اخرى، س���قط 
كيلمارن���وك على أرض���ه أمام 
هاميلتون 1-2. س���جل للفائز 
انطوان كورييه )21( ومنسينغ 

)26(، وللخاسر ماغوير )77(.

على ضيفه اوساسونا 2-0، في 
الثامنة والعشرين من  املرحلة 
بطولة اس���بانيا. واشرك مدرب 
برش���لونة جوسيب غوارديوال 
تشكيلة هجومية بحتة قوامها 
الثالث���ي االرجنتين���ي ليونيل 
ميسي والفرنسي تييري هنري 
والسويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
بيد انه وجد صعوبة في اختراق 
دفاع اوساسونا املنظم وانتظر 
حت���ى الدقائق ال���� 17 األخيرة 

ليحسم النتيجة في مصلحته.
الكاتالوني  الفري���ق  جن���ح 
التسجيل بعد لعبة  افتتاح  في 
مش���اركة رائعة ب���ني اندريس 
انييستا وميسي، فمرر األخير 
كرة عرضية داخل املنطقة تابعها 
ابراهيموڤيتش داخل الشباك من 
مس���افة قريبة )73(. ثم اطمأن 
برشلونة الى النتيجة بعد ان مرر 
انييستا كرة مماثلة باجتاه البديل 
الذي  الش���اب بويان كركيتش 

تابعها بسهولة داخل الشباك.
وحقق ڤالنسيا فوزه الثالث 
على التوالي على حساب ضيفه 
ملقة 1-0 على ملعب »ميستايا«، 

برمي���ن حامل اللقب املوس���م 
النهائية  املب���اراة  الى  املاضي 
من مسابقة كأس املانيا بفوزه 
على ش���الكه 1-0 بعد التمديد 

في عقر دار األخير.
وم���رة جدي���دة تأل���ق في 
صفوف الفريق الباڤاري جناحه 
الطائر اريني روبن  الهولندي 
الذي س���جل ه���دف الفوز في 
اثر مجهود فردي  الدقيقة 112 
رائع تخطى فيه أكثر من مدافع 
قبل ان يسدد الكرة في الزاوية 

البعيدة ملرمى شالكه.
وشارك جنم بايرن ميونيخ 
الفرنس���ي فرانك ريبيري في 
منتصف الش���وط الثاني بعد 
ابالله من اصاب���ة في كاحله. 
ويلتقي بايرن ميونيخ مع شالكه 
على امللعب ذاته االسبوع املقبل 
في ال���دوري احمللي.ويخوض 
بايرن ميوني���خ النهائي على 
امللعب االوملبي في برلني ضد 
برمين في 15 مايو املقبل. وفي 
مباريات الدوري اليوم، تفتتح 
الثامنة والعش���رون  املرحلة 
اينتراخت  بلقاء بوخوم م���ع 

الثالث. وس���جل  ليعزز مركزه 
املهاج���م الدولي دافيد ڤيا هدف 
اللقاء الوحيد )13( ليرفع رصيده 
الى 18 هدفا على الئحة الهدافني. 
وتغلب امليريا على سرقس���طة 
بهدف النيجيري كالو اوتش���ي 
)61(. وتع���ادل تينيريف���ي مع 
ڤياريال 2-2. سجل لالول نينيو 
)60( وكوليرباس )76(، وللثاني 
البرازيلي نيلمار )45( وااليطالي 
جيوزيبي روسي )88(. وتعادل 
ايضا راس���ينغ س���انتاندر مع 
ماي���وركا 0-0، وبلد الوليد مع 

اسبانيول بالنتيجة ذاتها.

 إيطاليا

ابتعد انتر ميالن 4 نقاط عن 
منافسيه املباشرين جاره ميالن 
وروما بفوزه عل���ى ليفورنو 
بثالثية نظيفة، في حني سقط 
ميالن خارج ملعبه امام بارما 
0-2، وتغلب روما على بولونيا 
2-0 ف���ي املرحلة الثالثني من 

بطولة ايطاليا.
 وجاء هدف انتر ميالن األول 
في الدقيقة 36 عندما انطلق قائد 

الفريق زانيتي بالكرة ومررها 
البرتغالي  باجت���اه اجلن���اح 
الى  ريكاردو كواريسما ومنه 
الكاميرني صامويل ايتو فراوغ 
مدافعا على مش���ارف املنطقة 
واطلق كرة قوية عانقت شباك 

احلارس روبينيو.
وقب���ل 4 دقائق م���ن انتهاء 
الشوط األول مرر املقدوني غوران 
بانديف كرة عرضية داخل املنطقة 
فقابلها ايتو مبقصية رائعة معلنا 
الهدف الثاني لفريقه. وحسم انتر 
ميالن املباراة في مصلحته عندما 
اضاف البرازيلي مايكون الهدف 
الثالث منتصف الشوط الثاني.

بهدف سجله ماسكارا )2(. وفاز 
ايضا اتاالنتا على كالياري 1-3. 
سجل للفائز تيريبوتشي )53( 
وفالديس )64 من ركلة جزاء 
و73(، وللخاسر كونتي )90(. 
وتعادل جنوى م���ع باليرمو 
2-2. س���جل ل���الول بوكيتي 
)75( واملغرب���ي اخلرجة )89 
من ركلة جزاء(، وللثاني ابيل 
هرنانديز )34( وباس���توري 
)78(. وتعادل ايضا اودينيزي 

مع كييڤو 0-0.

 كأس ألمانيا

حلق بايرن ميونيخ بڤيردر 

في املقابل، فشل فريق املدينة 
اآلخر ميالن في مواصلة الضغط 
على جاره املتصدر، وسقط أمام 
مضيف���ه بارما بهدف س���جله 
البلغ���اري فاليري بوجينوف 
واملباراة تلفظ أنفاسها االخيرة. 
واستغل روما تعثر ميالن ليلحق 
به في املركز الثاني بفوز على 
بولونيا 2-0. وسجل له دانييلي 
دي روسي )48(، والبرازيلي 

جوليو باتيستا )82(.
وتغلب التسيو على سيينا 
بهدفني سجلهما ليشتشتاينر 
)6( واالرجنتيني خوليو كروز 
)73(، وكاتانيا على فيورنتينا 

اس����تعاد تشلسي نغمة الفوز 
الس����احق عل����ى مضيفه  بفوزه 
بورتسموث 5-0 في مباراة مؤجلة 
في بطولة اجنلترا لكرة القدم، في 
حني مني مانشستر سيتي بخسارته 
األول����ى على أرضه هذا املوس����م 
بس����قوطه أمام ايفرتون صفر-2 
وفش����ل في احتالل املركز الرابع 
املؤهل ال����ى دوري أبطال أوروبا 
املقبل. واستعاد تشلسي  املوسم 
املركز الثاني بفارق نقطة واحدة 
عن مان يونايتد علما بان الفريقني 
سيلتقيان في 3 أبريل املقبل على 
ملعب اولدترافورد في لقاء قمة. 
وسقط استون ڤيال في فخ التعادل 
على أرضه مع سندرالند 1-1. سجل 
لألول النرويجي جون كارو )30(، 
بعد ان تق����دم األول عبر مهاجمه 
الشاب فرايزر كامبل )22(. وتغلب 
بالكبيرن روف����رز على برمنغهام 
2-1. س����جل للفائز ديڤيد دان )5 
و67(، وللخاس����ر جيمس كافادن 

.)55(

 إسبانيا 

حقق برشلونة فوزا صعبا 

أعلن الفرنس��ي ميش��ال بالتين��ي رئيس 
االحت��اد األوروبي لكرة القدم انه سيترش��ح 
لوالي��ة ثانية على رأس االحت��اد القاري خالل 
املؤمتر االنتخابي املقبل عام 2011 في العاصمة 
الفرنسية باريس، وأعلن بالتيني الذي انتخب 

عام 2007 قراره خالل مؤمتر االحتاد األوروبي 
الذي ضم 53 مندوبا عن الدول األعضاء.

وقال بالتيني )54 عاما(: »أنا رجل س��عيد، 
رئيس س��عيد، وس��عيد مبعرفتكم، أنا سعيد 

للغاية للعمل معكم«.

بالتيني يترشح لوالية ثانية

)رويترز( جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي يتابع الكرة بعينيه مع العب اوساسونا روميرو  

خماسية لتشلسي.. وبرشلونة يجتاز أوساسونا.. وإنتر يبتعد بالصدارة بسقوط ميالن
»سهم« روبن يحمل بايرن ميونيخ لنهائي الكأس.. وموناكو في نصف النهائي

ذكرت صحيفة »دايلي تليغراف« الصادرة في 
سيدني امس ان الهولندي فرانك رايكارد انضم إلى 
القائمة القصيرة بأسماء املدربني املرشحني خلالفة 
بيم فيربيك في تولي قيادة املنتخب األسترالي لكرة 
الق����دم، وكان فيربيك قد أعلن أنه لن يس����تمر في 
منصبه كمدرب ألستراليا بعد مشاركة الفريق في 

ثالث بطولة كأس عالم فقط في تاريخه.

أكد م����درب املنتخب األملاني لكرة الق����دم يواكيم لوف، أنه 
يدعم حارس مرماه رينيه أدلر، مش����ددا في الوقت نفسه على 
أن احل����ارس الدولي يجب عليه إثبات أنه محل ثقته إذا ما أراد 
أن يكون احلارس األساسي للمنتخب خالل بطولة كأس العالم 
2010 املقبلة. وقع اختيار لوف وجهازه الفني على أدلر، حارس 
مرمى فريق باير ليڤركوزن، ليكون احلارس األساسي ملنتخب 

أملانيا خالل كاس العالم.

رايكارد مرشح لتدريب أستراليا   لوف يؤكد ثقته في أدلر

أخبار األندية والنجوم


