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 اليكس فيرغسون 

 االسباني رافايل نادال تفوق على السويسري روجيه فيدرر في أبوظبي 

(أ.پ)   العب تشلسي الفرنسي فلوران مالودا يتعرض لعرقلة من العب أستون ڤيال ستيليان بتروڤ  

 تعادل تشلسي مع استون ڤيال ٣ـ  ٣ على ملعبه 
«ستانفورد بريدج» امس بعد مباراة مثيرة ضمن 
املرحلة احلادية والعشرين من الدوي االجنليزي، 
سجل أهداف تشلسي فرانك المبارد (٢٢) وديدييه 
دروغبا (٨٤) وجون تيري (٨٩) بينما سجل اهداف 
استون ڤيال اشلي يونغ (٤١) وامييل هيسكي (٤٧) 
وكياران كالرك (٩٠). وفقد تشلسي نقطتني غاليتني 
في صراعه نحو دخول حلبة املنافسة والدفاع عن 
لقبـــه وبات رصيده ٣٥ نقطـــة في املركز اخلامس 
بينما ارتفع رصيد اســـتون ڤيال الــــ ٢١ نقطة في 
املركز اخلامس عشـــر. وحقق أرسنال فوزا سهال 
على مضيفه برمنغهام بـ ٣ أهداف نظيفة افتتحها 
الهولندي روبن فان بيرسي العائد من إصابة أبعدته 
طويال عن املالعب بعدما حصل على ركلة حرة وهرب 
من لي بوير ثم تخطى احلارس الدولي بن فوستر 
ووضع الكرة في الشباك (١٣) وفي الشوط الثاني، 
أضاف الفرنسي املتألق سمير نصري الهدف الثاني 
لفريقه بعدما تبادل الكرة مع االسباني فرانسيسك 
فابريغاس وأنهاها األول في الشباك رافعا رصيده 
الشخصي الى ٩ أهداف في البطولة و١٣ في مختلف 

املسابقات (٥٨). وكرر نصري وفابريغاس سيناريو 
تبادل الكرة وضغطا على بن فوستر الذي أنقذ املوقف 
في املرة االولى لكن شـــباكه أصيبت بنار صديقة 
عندما حاول روجر جونسون إبعادها فتحولت الى 
مرمى فريقه (٦٦). وعلى ملعبه انفيلد رود، تابع 
ليڤربول عروضه املتواضعة وافلت من هزمية جديدة 
محققا فوزا صعبا على ضيفه بولتون ٢ـ  ١ أنقذ به 
رأس مدربه روي هودجسون التي كانت على كف 
عفريت. وتقدم بولتون عبر كيڤن ديفيس من ضربة 
رأس بعد عرضية أرســـلها ماتيو تايلور من ركلة 
حرة (٤٣) رافعا رصيده الى ٧ أهداف في البطولة. 
وفي الشوط الثاني، اشترك قائد ليڤربول ستيفن 
جيرارد ومهاجمه الدولي االسباني فرناندو توريس 
في أدراك التعادل فأرسل األول كرة في العمق خلف 
الدفاع تابعها الثاني بيمناه في أعلى الزاوية اليسرى 
(٤٩). وفي الوقت بدل الضائع، منح جو كول أصحاب 
األرض النقاط الـ ٣ بتسجيله هدف الفوز في غفلة 
من دفاع بولتون (٩١). وصعد توتنهام الى املركز 
الرابع مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه فوالم ١ ـ ٠ 
سجله غاريث بايل من متابعة رأسية لكرة في العمق 

أرسلها الهولندي رافائيل ڤان در ڤارت (٤٢) رافعا 
رصيده الى ٧ أهداف. ودك سندرالند شباك ضيفه 
بالكبيرن روفرز بثالثية نظيفة. وتغلب وست هام 
على ضيفه ولڤرهامبتون بهدفني نظيفني. وفاز ستوك 

سيتي على ضيفه ايڤرتون بهدفني ايضا.

  إسبانيا

  فاز برشلونة على ليڤانتي ٢-١ على ستاد «نو 
كامب» مساء امس في املرحلة السابعة عشرة من 
الدوري اإلســـباني، سجل بيدرو رودريغيز هدفي 
برشلونة (٤٧و٥٩) بينما سجل هدف ليڤانتي ريكاردو 
ستواني (٨٠). ورفع النادي الكاتالوني رصيده من 
النقاط الى ٤٦ نقطة في املركز االول وبفارق ٥ نقاط 
عن ريال مدريد الذي يواجه خيتافي اليوم، بينما 
تراجع ليڤانتي للمركز اخلامس عشر برصيد (١٥ 
نقطة). وأهدر أتلتيك بلباو ثالث نقاط مهمة بعدما 
خسر أمام ضيفه ديبورتيفو الكورونا ٢-١. وتقام 
٥ مباريـــات اليوم ابرزها دربي العاصمة بني ريال 
مدريد ومضيفه خيتافي على ملعب «كوليسيوم 
الفونسو بيريز». وسيسعى النادي امللكي الى تكرار 

سيناريو زيارته االخيرة الى هذا امللعب عندما تغلب 
على جاره ٤ - ٢ بفضل هدفني لكل من البرتغالي 
كريستيانو رونالدو واالرجنتيني غونزالو هيغواين 
الذي يستمر غيابه بسبب االصابة، لكن فريق املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو الباحث عن فوزه الرابع 
على التوالي من اجل احملافظة على اقل تقدير على 
فارق النقطتني الذي يفصله عن برشـــلونة، تلقى 
دفعة معنوية مهمة بعودة صانع االلعاب البرازيلي 
كاكا من االصابة التي ابعدتـــه عن املالعب لفترة 
طويلة، وهو سيدخل في منافسة حامية مع زميله 
االملاني مسعود اوزيل الذي فرض نفسه بقوة ضمن 
التشكيلة االساسية للنادي امللكي. ومن املؤكد ان 
مهمـــة ريال مدريد لن تكون ســـهلة خصوصا ان 
جـــاره يقدم عروضا مميزة وهـــو حصد ١٢ نقطة 
من اصل ١٢ ممكنة فـــي مبارياته االربع االخيرة، 
مـــا جعله على بعد نقطتني فقط من املركز الرابع. 
ويخوض ڤياريال الثالث اختبارا سهال امام ضيفه 
امليريا، على ان يلتقي اتلتيكو مدريد مع راسينغ 
سانتاندر، ومايوركا مع هيركوليس، وسرقسطة 

مع ريال سوسييداد.

 أستون ڤيال عقبة 
  في طريق تشلسي 

  نحو المنافسة

 لوف لقطع تذكرة مبكرة لـ«يورو ٢٠١٢»

  بيتزايولي بديًال لرانغنيك 

 اليغري: ننتظر رحيل رونالدينيو

 نادال يهزم فيدرر ويحتفظ بلقب أبوظبي 
 «ديلي ميل» تسخر من فيرغسون حقق فوزه الـ ١٥ مقابل ٨ هزائم 

 سخرت صحيفة «ديلي ميل» بشكل مباشر من 
تصريحات السير اليكس فيرغسون التي وصف 
فيهـــا مهاجم فريقه مان يونايتد وين روني بأنه 
العب من خارج العالم، وذلك بعد الفوز ٢ـ  ١ على 

وست بروميتش.
  وقال فيرغســـون : «أعتقد أن وين روني كان 
من خـــارج العالم، فلقـــد كان رائعا وقدم أداء ال 
يصدق وقادنا للفـــوز». بدورها ردت الصحيفة 
على فيرغســـون: «هل أنت متأكد؟».... «هل أنت 

جاد فيما تقوله؟».
  ثم استمرت في التحليل وقالت إن مان يونايتد 
ككل عانى أمام وست بروميتش، وروني لم ينجح 
في تقدمي شيء ملموس ســـوى تسجيل الهدف 
من رأسية ضعيفة نوعا ما ووصفته الصحيفة: 

«بالالعب العاجز عن الركض إال مبشقة». 

 أعرب يواكيم لوف املدير الفني ملنتخب أملانيا عن 
أمله في تأهل فريقه بشكل مبكر لنهائيات كأس األمم 
األوروبية ٢٠١٢ املقرر إقامتها في پولندا وأوكرانيا.

  وقال لوف إن التأهل لنهائيات يورو ٢٠١٢ يأتي 
على رأس أجندته في العام اجلديد.

  وأكد لوف على أن هدف منتخبه هو أن يتم التأهل 

لنهائيات يورو ٢٠١٢ بشكل مبكر.
  من جانبه حذر أوليڤر بيرهوف مدير املنتخب من 
اعتبار املنتخب قد ضمن النجاح في التصفيات وذلك 

على الرغم من االنتصارات األربعة التي حققها.
  وأضاف بيرهوف أن «اخلطر يكمن في االعتقاد 

بأننا حتما سنحصل على تذكرة للنهائيات». 

 أعلن هوفنهامي األملاني انه اســـتبدل مدرب 
فريقه رالف رانغنيك مبساعده ماركو بيتزايولي 
مبفعول فوري.وكانت صحيفة «بيلد ام سونتاغ» 
ذكرت ان هوفنهـــامي ورانغنيك قررا وضع حد 
لتعاونهما مبفعول فوري، موضحة ان فســـخ 

العقد مت باتفاق الطرفني.
  وكان رانغنيك (٥٢ عاما) مدد عقده في مايو 
املاضي حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٢، وهو تولى اإلشراف 
على هوفنهامي في يونيو ٢٠٠٦ وصعد به تدريجيا 

من الدرجة الثالثة، الى الثانية فاالولى. 

 أكد مدرب ميالن، متصدر ترتيب الدوري االيطالي، 
ماسيميليانو اليغري ان صانع العاب منتخب البرازيل 
سابقا رونالدينيو سينهي ارتباطه مع ميالن في ختام 
معسكر الفريق الشتوي في دبي. وقال اليغري لشبكة 
سكاي االيطالية «ننتظر ان يصبح رحيله رسميا». 
واقترب رونالدينيو (٣٠ عاما) الذي لم يلعب اساسيا 

مع ميالن، حســــب الصحافة، من االنتقال الى نادي 
غرمييو البرازيلي الذي بدأ مسيرته معه، وهو يأمل 
بان يتم اختياره ضمن التشــــكيلة التي ستخوض 

نهائيات مونديال ٢٠١٤ في البرازيل.
  واضاف اليغري «يبدو ان ليست لديه الرغبة. كنت 

مقتنعا بأنه يستطيع ان ميضي موسما رائعا.  

 احتفظ االسباني رافايـــــل نادال املصنف 
اول عامليا بلقبه بطـــــال لــــدور ابوظبي 
االستعراضية للتنس البالغــــة جوائزها 
٢٥٠ الف دوالر بفوزه على السويســـري 
روجيه فيدرر الثاني في العالــــم ٧-٦ (٧-

٤) و٧-٦ (٧-٣) في املباراة النهائية. 

  والفوز هو اخلامس عشر لنادال على 
فيدرر مقابل ٨ هزائم وثأر بالتالي خلسارته 
امامه فـــي آخر مواجهة بينهما في نهائي 
بطولة املاسترز في لندن اواخر نوفمبر 

املاضي. 
الثالــــث، تغلب  املركـــز    وفي مباراة 

الســـويدي ربون ســـودرلينغ اخلامس 
على التشيكي توماس برديتش السادس 
٦-٤ و٧-٦ (٧-٣) محققا فوزه الســـابع 
على منافســـه في ١٠ مواجهات مباشـــرة 

بينهما.
 

 أحرز ميالن االيطالي كأس التحدي لكرة القدم التي تنظمها طيران االمارات 
ســـنويا بعد فوزه الصعب على االهلي االماراتي ٢-١ على ســـتاد راشد في 
دبي. وسجل الهولندي كالرنس سيدورف (٣٢) وجاكومو بريتا (٧٢) هدفي 
ميالن، وحسن علي ابراهيم (٨٥) هدف االهلي. جاءت املباراة ضمن املعسكر 
الذي يقيمه ميالن في دبي منذ ٢٧ ديسمبر املاضي استعدادا ملعاودة الدوري 
االيطالي الذي يتصدره برصيد ٣٦ نقطة، وذلك بعد توقفه في ١٩ منه بسبب 

العطلة الشتوية.

 فاز ماريو فارغاس يوســـا بجائزة 
نوبل لآلداب لعام ٢٠١٠، لكنه لم يتمكن 
من إنقاذ جملته الشـــهيرة «أنا بيرو» 
من الهزمية في سباق أشهر جمل العام 
في بالده أمام عبارة «إملســـيني، إنني 
حقيقـــة»، التي تفوه بهـــا العب الكرة 
راميونـــد مانكو الذي تعاقد مؤخرا مع 

أطلنطي املكسيكي.
  وحصلت جملة مانكو على ٣٩٪ في 
استطالع أجرته صحيفة «الكوميرسيو» 
التي تصدر بالعاصمة ليما، مقابل ١٩٪ 
جلملة يوسا التي كان يحاول بها أن يبعد 
عن نفســـه أية شبهة حول مدى فخره 

بجنسيته بعد الفوز بنوبل.

 العب كرة يتفوق على صائد جائزة نوبل  ميالن يتوج بطًال لكأس التحدي بفوزه على األهلي

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إسبانيا (المرحلة السابعة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ١٠  أتلتيكو مدريد ـ راسينغ سانتاندر 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٠  مايوركا ـ هيركوليس 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  ڤياريال ـ امليريا 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ١٠  سرقسطة ـ ريال سوسييداد 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  خيتافي ـ ريال مدريد 

 غوارديوال يحذر من االستهانة بالريال  

 بالتر في السعودية اليوم 
 يزور رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري 
جوزيف بالتر الرياض اليوم حســـبما اعلنـــت وكالة االنباء 
السعودية (واس) امس. واشـــارت الى ان الزيارة «تستغرق 
يومني وتأتي تلبية لدعوة من االمير ســـلطان بن فهد ويجري 
فيها بالتر مباحثات مشتركة مع االمير سلطان تتعلق ببرامج 
التعاون بـــني االحتادين الدولي والســـعودي»، على ان يعقدا 

الحقا مؤمترا صحافيا.
  وصرح رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري 
جوزيف بالتر بأنه سيقترح في يونيو املقبل تشكيل «مجموعة 
عمل» تنكب على دراســـة الوســـائل التي متنع انتشار الفساد 
داخل الفيفا.وقال بالتر في حديث نشرته صحيفة «سوناغس 
تسايتونغ» السويسرية «سأقترح تشكيل مجموعة العمل هذه 

مع بدء اعمال مؤمتر الفيفا في يونيو في زيوريخ».
  واشار الى انه «يريد ضمان عدم وجود فساد داخل الفيفا»، 
وقال «اننا نعمل على انشـــاء مجموعـــة عمل جديدة لم حتدد 
صالحياتها بعد»، مؤكدا ان اعضاءها سيكونون «شخصيات من 
مستوى رفيع في عالم الرياضة واالقتصاد والسياسة واملجتمع 
والثقافة» دون ان يحدد اسماء معينة. واكد بالتر انه ال ينوي 

ترؤس هذه املجموعة. 

 أكد أن برشلونة سيسافر إلى مدريد يوم «الكالسيكو» 

 حذر مدرب برشلونة 
جوسيب غوارديوال من 
االستهانة باخلصم في 
«الكالسيكو» املقبل في 

ابريل. 
  وقال: «سيكون من 
اخلطأ أن نعتمد على 
فوزنا في ملعبنا على 
ريال مدريد (٥-٠)فهم 
قد يخلقون املشاكل 

لنا». 
  وأضاف بخصوص 
إصراره على ســـفر 
فريقه في نفس اليوم: 
«الالعبون يشعرون 
بامللـــل في حال بقوا 
في الفندق يوما كامال، 
وبالنســـبة إلبراهيم 
افيالي كان من اجلميل 
لو استطعنا إشراكه 

ساعدنا كثيرا». 
للنجم    والتفـــت 
تشـــافي وقال: «هو 

العب عظيم يقدم قدرة ذهنية خارقة».
   من جهتها، أكدت صحيفة «ماركا» االســـبانية املتخصصة 
في الرياضة امـــس أن املهاجم التوغولـــي إميانويل أديبايور 
العب مانشستر سيتي اإلجنليزي رمبا ينتقل إلى ريال مدريد 

هذا الشهر. 
  وقالت الصحيفة إن الالعــــب األفريقـــــي قــــد يتوصل التفاق 
للعب مع النـــــادي امللكــــي علـــى ســـبيل اإلعارة خالل فترة 
االنتقاالت الشتـــويـــة احلالية، على أن يتوصل الطرفــــــان 

إلى اتفــــاق نهائي حول الصفقة بنهاية املوسم.

  فوز برشلونة على ليڤانتي واختبار صعب لريال مدريد أمام خيتافي

 انتهت املفاوضات بتوصل بايرن 
ميونيخ بطل الدوري االملاني التفاق 
لضــــم الالعــــب البرازيلي لويس 
غوستافو الى صفوفه من هوفنهامي. 
وأوضح بايرن على موقعه أنه «مت 
التوصل التفاق بني بايرن وهوفنهامي 
بشأن بنود صفقة التعاقد مع الالعب 
البالغ من العمر ٢٣ عاما». وأضاف 
«اذا لم حتدث مشاكل في اللحظة 
االخيرة سيوقع الالعب البرازيلي 
عقدا ملدة ٤ اعــــوام ونصف العام 
ليبقى فــــي ميونيخ حتى ٢٠١٥». 
وأوضح بايرن ان لويس غوستافو 
الذي لم يلعب من قبل مع منتخب 

بالده سيخضع لفحص طبي. 

 يتجه ســــان انطونيو سبيرز 
متصدر مجموعة اجلنوب الغربي 
الســــلة االميركي  كــــرة  ودوري 
للمحترفني عموما بخطى ثابتة نحو 
احراز لقب بطل الدور التمهيدي بعد 
ان حقق فوزه التاسع والعشرين 
على حساب ضيفه اوكالهوما سيتي 

ثاندر ١٠١-٧٤.
  وصبــــت خســــارة اوكالهوما 
سيتي (٢٣ فوزا مقابل ١٢ هزمية) 
في مصلحة يوتا جاز الذي استعاد 
الغربي  صدارة مجموعة الشمال 
(٢٣ مقابل ١١) بتغلبه على ضيفه 
ممفيس غريزلير ٩٨-٩٢. وحقق 
ميامــــي هيت متصــــدر مجموعة 
اجلنوب الشرقي (٢٦ انتصارا مقابل 
٩ هزائم) فوزا بشق النفس على 
ضيفه غولدن ستايت ووريرز ١١٤-

١٠٧.وعزز شيكاغو بولز الذي قدم 
مستوى متواضعا جدا في املوسمني 
املاضيــــني، صدارتــــه للمجموعة 
الوسطى الشرقية برصيد ٢٢ فوزا 
مقابل ١٠ هزائــــم بعد تغلبه على 
ضيفه كليفالند كافالييرز صاحب 
املركز االخير في املجموعة ذاتها 

(٨ مقابل ٢٥) ١٠٠-٩١. 

 بايرن ميونيخ 
  يضم غوستافو 

 الفوز الـ ٢٩ لسان 
«NBA» أنطونيو في

 جوسيب غوارديوال 


