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انفصل املهاجم البرازيلي ألكسندر باتو، 24
جنم مي����ان اإليطالي، عن زوجته املمثلة 
ستيفاني بريتو، بعد زواج دام أقل من عام 
في احتفال كبير قدرت تكلفته حينها بأكثر 
من نصف مليون دوالر. وذكر جيلمار فيلوز، 
وكيل أعمال الاعب، أن باتو ترك الش����قة 
التي كان يسكن فيها مع املمثلة في ميانو، 

وأقام بأحد الفنادق، كما عهد إلى محاميه 
بالبدء في إجراءات الطاق. وأكد فيلوز بذلك 
الروايات التي تناقلتها في األيام األخيرة 
الصحافة البرازيلي����ة والتي عزت انهيار 
العاقة إلى اعتياد الاعب مؤخرا السهرات 
الليلية التي أدمنها برفقة زميله في ميان 

ومواطنه رونالدينيو على األرجح.

طالق باتو بعد أقل من عام على زواجه
رأى رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف 
باتر ان جنوب افريقيا جاهزة الس���تضافة نهائيات كأس 
العالم وال توجد مخاوف أمنية، وقال باتر انه يشعر بان هذه 
النهائيات ستحصد النجاح، مضيفا »ال احد بامكانه ضمان 
ان يكون كل شيء مثاليا مهما كان احلدث واالحتياطات التي 
اتخذت ان كان من الناحية اللوجستية او االتصاالت والنقل. 

لكني واثق بانه في نهاية املطاف سيكون احلدث ناجحا«.

بالتر: جنوب أفريقيا جاهزة وال توجد مخاوف أمنية

»الخطأ ممنوع« لمان يونايتد أمام توتنهام في »أولد ترافورد«
 سيكون ملعب »اولدترافورد« 
مس����رحا ملواجهة نارية بني مان 
يونايت����د حامل اللق����ب وضيفه 
توتنه����ام في املرحلة السادس����ة 
والثاثني من الدوري االجنليزي.

ويأمل فريق »الشياطني احلمر« أال 
يقع ضحية ضيفه اللندني كما كانت 
احلال بالنسبة ملنافسيه على اللقب 
فريقي العاصمة اآلخرين تشلسي 
اللذين  الثالث  املتصدر وارسنال 
السابقتني  س����قطا في املرحلتني 
على يد فريق املدرب هاري ريدناب 

بنتيجة واحدة )2-1(.
 وسيكون اخلطأ ممنوعا على 
مان يونايتد ألن أي تعثر سيعتبر 
مبثابة ضربة شبه قاضية آلماله 
في الظفر باللق����ب للمرة الرابعة 
على التوالي والتاسعة عشرة في 
تاريخه )رقمان قياسيان( وذلك ألنه 
يتخلف حاليا عن تشلسي بفارق 
نقطة واح����دة قبل 3 مراحل على 
اخلت����ام، واألخير يخوض مباراة 
سهلة نسبيا غدا أمام ضيفه ستوك 
سيتي الذي يلعب اللقاء دون حافز 
كونه ضمن بقائه في دوري األضواء 
وفقد األمل في املنافسة على مركز 
مؤهل الى »يوروبا ليغ« املوس����م 

املقبل.
 ولن تكون مباراة مان يونايتد 
وتوتنهام املواجهة املرتبقة الوحيدة 
اذ يحتضن ستاد االمارات  اليوم 
في العاصم����ة لندن مباراة نارية 
أخرى بني ارسنال الثالث وضيفه 
مانشستر سيتي اخلامس.ويبحث 
ارسنال الذي سيكون في مواجه 
مهاجمه السابق التوغولي اميانويل 
اديبايور، عن االحتفاظ ببريق أمل 
ضئيل جدا للف����وز باللقب للمرة 
األولى منذ 2004 بعدما تلقى في 
املرحلة السابقة ضربة شبه قاضية 
على يد ويغان املهدد بالهبوط الى 
الدرجة األولى باخلسارة أمام 3-2 
بعدما كان متقدما 2-0 حتى الدقائق 
العشر األخيرة قبل ان تهتز شباكه 
في 3 مناس����بات ليتلقى هزميته 
األول����ى في مواجه����ة ويغان منذ 
صع����د األخير الى الدوري املمتاز 

عام 2005.
 وفي املباريات االخرى، يخوض 
وست هام اليوم مباراة مصيرية 
لبقائ����ه ف����ي دوري االضواء في 
مواجهة ضيفه ويغان ألن األخير 
ينافس����ه أيضا على الهدف ذاته، 
فيم����ا يلع����ب املهدد اآلخ����ر هال 
سيتي مع سندرالند، وبولتون مع 
بورتسموث الذي كان اول الهابطني 
الى الدرجة االولى، وولفرهامبتون 

مع باكبيرن.

إسبانيا

 يسعى برشلونة الى استعادة 
توازن����ه واحملافظة على صدارته 
عندما يس����تقبل ضيفه املتواضع 
خيريز اليوم في املرحلة الرابعة 
والثاثني من الدوري االسباني، فيما 
يخوض غرميه وماحقه ريال مدريد 
اختبارا س����ها أيضا مع مضيفه 

سرقسطة.
 ويأم����ل النادي الكاتالوني ان 
يستعيد توازنه أوال على حساب 

خيريز وثانيا االربعاء املقبل عندما 
انتر ميان في لقاء  يس����تضيف 

اإلياب على ملعبه »كامب نو«.
 وسينصب تركيز فريق املدرب 
جوسيب غوارديوال على الدوري 
احمللي بعد يوم االربعاء ألنه في 
الذهاب  حال عوض خسارته في 
وتخطى عقبة انتر ميان فالنهائي 
الذي يحتضنه ملعب »سانتياغو 
برنابيو« س����يكون في 22 الشهر 
املقبل أي بعد أسبوع على ختام 

منافسات الدوري احمللي.
 وهذه ه����ي األفضلي����ة التي 
يتمتع بها ريال مدريد حاليا الن 
تركيزه منصب على الدوري احمللي 
بعدما ودع املسابقة األوروبية من 
دورها ثمن النهائي على يد ليون 

الفرنسي.
البرتغالي   واعرب جنم ريال 
كريستيانو رونالدو عن ثقته بأن 
اللقب سيكون من نصيب النادي 
امللكي، مضيف����ا »نحن في وضع 
افضل متاما، وفي كرة القدم عندما 
يكون الفارق نقطة واحدة فهذا األمر 
يعني ان أي ش����يء ممكن. علينا 
ان نقاتل حتى النهاية، وعلى كل 
العبي ريال مدريد ان يؤمنوا بأنه 

من املمكن الفوز باللقب«.

الى دوري  املؤه����ل  الرابع  املركز 
االبطال.

ألمانيا

يسعى شالكه ملواصلة ضغطه 
وتشديد اخلناق على بايرن ميونيخ 
عندما يحل ضيفا على هرتا برلني 
اليوم في الستاد األوملبي بالعاصمة 
األملاني����ة برلني ضم����ن مباريات 
املرحلة الثانية والثاثني من الدوري 

األملاني )بوندسليغا(.
ويحتل شالكه املركز الثاني في 
جدول املسابقة برصيد 61 نقطة 
وبفارق نقطتني فقط خلف بايرن 
املتصدر والذي يحل بدوره ضيفا 
على بوروس����يا مونشنجادباخ 
في مباراة أخرى بنفس املرحلة. 
وانحصر الصراع عمليا بني بايرن 
وشالكه بينما مازالت فرصة فيردر 
برمين وباير ليفركوزن، صاحبي 
املركزين الثالث والرابع، قائمة من 
الناحية النظرية فحسب. وينتظر 
أن يخرج برمين وليفركوزن من 
املنافس����ة نظريا أيضا إذا حصل 
بايرن على نقطة التعادل من مباراته 
أمام مونشنغادباخ أو حقق شالكه 
الفوز على هرتا برلني الذي أصبح 
أقرب ما يكون للهبوط رسميا إلى 
دوري الدرجة الثانية بعدما تذيل 

جدول املسابقة برصيد 23 نقطة 
من 31 مباراة وبفارق خمس نقاط 
عن منطق����ة األمان. وفي الصراع 
الدائر على مقاعد املشاركة في دوري 
أبطال أوروبا، يلتقي فيردر برمين 
صاحب املركز الثالث فريق كولن 
بينما يستضيف ليفركوزن صاحب 
املركز الرابع فريق هانوڤر صاحب 
املركز قبل األخير ويحل بوروسيا 
دورمتوند صاحب املركز اخلامس 
ضيفا على نورمبرغ. ويلتقي ماينز 

مع إنتراخت فرانكفورت أيضا.
فرنسا

 يلتق����ي ب����وردو حامل اللقب 
صاح����ب املركز الس����ادس خارج 
ملعبه مع لوريان الثامن في املرحلة 
الرابع����ة والثاثني م����ن الدوري 
الفرنسي، ويبحث بوردو عن وضع 
حد ملسلسل نتائجه املخيبة، اذ ان 
فريق دبان ل����م يذق طعم الفوز 
في مبارياته األربع األخيرة. وفي 
القاع، سيلحق بولوني بغرونوبل 
الى الدرجة الثانية اذا خسر أمام 
سوش����و وفي حال جتنب سانت 
اتيان اخلسارة أمام مرسيليا. وفي 
املباريات األخرى، يلعب اليوم نيس 
مع غرونوبل، وباريس سان جرمان 

مع رين.

 وبدوره يسعى ڤالنسيا الثالث 
الى تناس����ي خسارته في املرحلة 
الس����ابقة أمام ريال مدريد عندما 
يستقبل اليوم ديبورتيفو ال كورونا 

الباحث عن مقعد اوروبي.

إيطاليا 

 يخوض انتر مي����ان مباراة 
صعبة نسبيا امام مضيفه اتاالنتا 
في املرحلة اخلامس����ة والثاثني 
من ال����دوري االيطالي ألن االخير 

فيرغسون ال يعتزم اعتزال التدريب
نفى مدرب مان يونايتد اإلجنليزي السير االسكوتلندي اليكس 
فيرغس����ون نيته اعتزال التدريب في نهاية املوسم املقبل، وذلك 
خافا ملا ذكرته وس����ائل اإلعام احمللية في الس����اعات األخيرة. 
وقال فيرغسون »انها أخبار عارية عن الصحة. ال يوجد لدي نية 
لاعتزال، واذا كان هذا اخلبر صحيحا فاألشخاص الذين سأعلمهم 

به هم حصرا )مالكا الفريق( ديڤيد غيل وعائلة غايزر«.
 ويحتفل فيرغسون مبياده التاسع والستني في نهاية العام 
احلالي وكان تسلم االشراف على مان يونايتد عام 1986 وتوج معه 
منذ حينها بلقب الدوري احمللي في 11 مناس����بة، كما احرز الكأس 

احمللية 9 مرات، اضافة الى لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مرتني 
وكأس الكؤوس األوروبية مرة واحدة.

 ويعتزم السير االس����كوتلندي مواصلة مشواره االسطوري 
مع »الش����ياطني احلمر« وان يرفع رصيده الى 12 لقبا في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز ألن فريقه اليزال هذا املوسم في دائرة الصراع 
على اللقب وال يتخلف س����وى بفارق نقطة واحدة عن تشلس����ي 
املتصدر.  وقال فيرغسون في املؤمتر الصحافي الذي عقده امس 
»هناك ضغوط في احلياة بإمكاني التعامل معها. األمر الوحيد الذي 

سيحدد بقائي من عدمه هو صحتي. وانا في صحة جيدة«. 

الكاميروني  اراحة احد مهاجميه 
صامويل ايتو واالرجنتيني دييغو 
ميليتو، واشراك ماريو بالوتيلي 
اال ان األخير اصبح في وضع حرج 
بعدما رم����ى قميصه عقب انتهاء 
مباراة االربعاء أمام برشلونة ووجه 
حركة نابي����ة جلماهير فريقه ثم 
دخل في عراك م����ع زميله ماركو 
ماتيراتزي الذي تهجم على املهاجم 
الشاب بسبب التصرف الذي قام 
به. وكان مورينيو أعلن س����ابقا 

يكافح من أج����ل البقاء في دوري 
األضواء وهو يحتل حاليا املركز 
الثامن عشر. ويدخل فريق املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو الى هذه 
املباراة مبعنويات مرتفعة جدا ألن 
»نيراتزوري« قطع نصف املشوار 
نحو التأهل الى نهائي دوري أبطال 
اوروبا للمرة األولى منذ 1972 بعد 
فوزه على برشلونة 3-1 في ذهاب 
نصف النهائي. لكن مورينيو يواجه 
مشكلة في مباراة اتاالنتا ألنه يريد 

انه سيشرك بالوتيلي في مباراة 
اتاالنتا، اال ان الرد جاء من رئيس 
النادي ماسيمو موراتي الذي رأى 
أن اش����راك املهاجم الغاني األصل 
سيتسبب في مشكلة مع اجلماهير، 
فيما ذكرت بعض التقارير ان الاعب 
تقدم من ادارة النادي بطلب الرحيل 

بعد نهاية املوسم.
 ويشهد ملعب »رنزو باربيرا« 
اليوم مباراة قوية جدا بني ميان 
الثالث وباليرمو الذي ينافس على 

برشلونة الستعادة توازنه أمام خيريز.. ومهمة سهلة لريال مدريد مع سرقسطة.. وإنتر ميالن لتخطي عقبة أتاالنتا

جنم مان يونايتد ناني مير بالكرة من مدافع توتنهام باسكال شيمبوندا في مباراة سابقة

)أ.ف.پ( العب اتلتيكو مدريد باولو اسونكاو مير من جنم ليڤربول ستيڤن جيرارد  

فوز أتلتيكو مدريد على ليڤربول وتعادل هامبورغ وفوالم

سيطرة وفرصا لكنه لم يتمكن 
من ترجمة التفوق امليداني الى 
أهداف فاضاع كل من الهولندي 
رود ڤان نيستلروي والبيروڤي 
خوسيه باولو غيريرو ثم بديله 

الكرواتي مادن بتريتش.

الثانية على  املباراة   وفي 
ملعب نوردبنك ارينا وأمام 49 
ألف متفرج، لم يقدم هامبورغ 
الذي حصر اهتمامه على غرار 
ليڤربول واتلتيكو مدريد، في 
هذه املس���ابقة إلنقاذ املوسم 

بعد ان فق���دت الفرق الثاثة 
اي بصيص امل على الصعيد 
احمللي، وضيفه اللندني األداء 
املتوقع في لق���اء بني فريقني 

بلغا دور األربعة.
 وكان صاحب األرض األكثر 

 فاز اتلتيكو مدريد االسباني 
على ضيفه ليڤربول االجنليزي 
1-0، وتعادل هامبورغ األملاني 
مع ضيفه فوالم االجنليزي 0-0 
أول من أمس في ذهاب الدور 
نص���ف النهائي م���ن الدوري 
األوروبي »يوروبا ليغ« لكرة 
القدم، وتق���ام مباراتا اإلياب 
اخلمي���س املقبل في ليڤربول 

ولندن.
 في املباراة االولى على ستاد 
فيسنتي كالديرون في العاصمة 
مدريد وأمام 50 ألف متفرج، قدم 
الفريقان عرضا متوسطا رغم 
حتررهما من احلذر في وقت 
الهجوم  الى  مبكر واالنطاق 
املتبادل واستغل صاحب األرض 
احدى هجماته فس���جل هدفا 
مبكرا حافظ عليه حتى نهاية 
اللقاء، وعكس خوسيه مانويل 
خورادو كرة من اجلهة اليسرى 
حاول فورالن متابعتها برأسه 
وه���و قريب من املرمى ودون 
رقابة فس���قطت أمامه حاول 
حارس ليڤربول، االس���باني 
خوس���يه رينا، التدخل إال ان 
االوروغوياني تابعها بيسراه 
ولم تنجح محاولة املدافع جيمي 
كاراغر املقصية في إبعادها من 

خط املرمى )9(.

في ذهاب نصف نهائي »يوروبا ليغ« عالميةمتفرقاتالمونديالأخبار

تعادل سلبي بين جنوب أفريقيا وكوريا الشمالية

 بالتيني يتوقع عبور فرنسا 
الدور األول وليس إحراز اللقب

تطعيم العبي ألمانيا ضد الحصبة

تعادل منتخب جنوب افريقيا مع نظيره الكوري الشمالي 
0-0 في مباراة كرة القدم الدولية الودية التي أقيمت اول 
من امس في مدينة فيسبادن االملانية في إطار استعداداتهما 

لنهائيات مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

توقع رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشال 
باتين����ي ان يعبر منتخب باده ال����دور االول في نهائيات 
مونديال 2010 في جنوب أفريقيا دون ان يتمكن من احراز 
اللقب، واضاف باتيني ل� »مجموعة هيرسان ميديا« »ال ارى 
فرنسا حترز اللقب، أراها تتجاوز الدور االول، ستلعب بعد 
ذلك اما مع األرجنتني او مع نيجيريا. منتخب فرنسا ليس 
األفضل حاليا في العالم وليس ضمن أفضل ثاثة منتخبات 
في العالم، لكنه واحد من ه����ذه املنتخبات مثل األرجنتني 
وأملانيا وايطاليا والبرتغال وهولندا وهي منتخبات قد يكون 
من الصعب عليها.«..  وعبر باتيني عن رغبته في ان ترفع 
دولة أوروبية الكأس في مونديال 2010ورجح كفة 3 منتخبات 
للظفر بها هي اسبانيا واجنلترا والبرازيل، ورشح منتخبات 

أملانيا وايطاليا واألرجنتني في التصنيف الثاني.

اعلن قائد ريال مدريد، صاحب املركز الثاني في 
الدوري االسباني ووصيف بطل املوسم املاضي، راوول 
غونزاليز انه مس���تعد لترك الفريق امللكي في نهاية 
املوس���م احلالي، مؤكدا في الوق���ت ذاته انه ال ينوي 
االعتزال وانه سيستمر في لعب كرة القدم. وقال راوول 
»ال افكر في االعتزال، آمل ان اكمل السنة املتبقية من 
عقدي وسنرى ما سيحدث في نهاية املوسم. اريد قبل 

كل شيء ان استمر في لعب كرة القدم«.
أش��اد الرئيس الصين��ي هو جينت��او »باإلجنازات 
البارزة« لالس��باني الراحل خوان أنطونيو س��امارانش 
الرئيس الس��ابق للجن��ة األوملبية الدولي��ة ووصفه بأنه 

»صديق قدمي« للصني. 
وق��ال هو في خط��اب تعازيه إلى البلجيك��ي جاك روج 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية حاليا »سامارانش صديق 

قدمي وحميم للشعب الصيني«.
سقط لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب وكليفاند 
كافالييرز صاحب افضل سجل خال املوسم املنتظم في 
اول اختبار لهما خارج ملعبيهما بخسارة االول امام 
اوكاهوما سيتي ثاندر 96-108 والثاني امام شيكاغو 
بولز 106-108 في الدور االول من »باي اوف« الدوري 

االميركي للمحترفني في كرة السلة.
ذكر نادي سبورتينغ لشبونة، وصيف بطل الدوري 
البرتغالي لكرة القدم في املوس��م املاضي، انتهاء موسم 
مهاجمه الفرنسي فلوران سينما بونغول بسبب »مشكلة 
عائلية« تؤثر على »حالته النفسية. واعلن النادي البرتغالي 
في بيان »بسبب العوامل املعروفة وحالته النفسية، يؤكد 
س��بورتينغ لش��بونة ان س��ينما بونغول لن يلعب فيما 

تبقى من هذا املوسم«.
اعترف املدرب االيطالي روبرتو مانشيني بانه مهتم 
بضم الهداف االسباني فرناندو توريس الى فريقه مانشستر 
سيتي االجنليزي، لكنه ش���دد على ضرورة ان يضمن 
االخير تأهله الى دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل قبل 

ان يدخل في مفاوضات لضم جنم ليڤربول.

نصح األطباء بضرورة تطعيم العبي منتخب أملانيا لكرة 
القدم واجلماهير ضد مرض احلصبة املنتش����ر في جنوب 
أفريقيا، وقال رئيس معهد أمراض املناطق احلارة في ميونيخ 
توماس لوشر إن اجلماهير التي ستتوجه ملشاهدة املباريات 
في جنوب أفريقيا س����تواجه خطر االصابة باحلصبة، في 

حال عدم تلقيها املصل الواقي.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السادسة والثالثون(

شو سبورت 2:451مان يونايتد � توتنهام
5بولتون � بورتسموث
5وست هام � ويغان

5ولڤرهامبتون � باكبيرن
5هال سيتي � سندرالند

شو سبورت 51أرسنال � مانشستر سيتي

إسبانيا )المرحلة الرابعة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +72برشلونة � خيريز

اجلزيرة الرياضية +92سرقسطة � ريال مدريد
اجلزيرة الرياضية +117ڤالنسيا � ديبورتيڤو ال كورونا

إيطاليا )المرحلة الخامسة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +71انتر ميان � اتاالنتا

اجلزيرة الرياضية +9:451باليرمو � ميان

ألمانيا )المرحلة الثانية والثالثون(
4:30باير ليڤركوزن � هانوڤر
4:30ماينتس � فرانكفورت

4:30نورمبرغ � بوروسيا دورمتوند
4:30هرتا برلني � شالكه

دبي الرياضية 4:302مونشنغادباخ � بايرن ميونيخ
7:30ڤيردر برمين � كولن

فرنسا )المرحلة الرابعة والثالثون(
8نيس � غرونوبل
8سوشو � بولوني

8لومان � ليل
اجلزيرة الرياضية +84لوريان � بوردو

8نانسي � مونبلييه
10باريس سان جرمان � رين


