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  ٧ يناير ٢٠١١  

 قال نادي الدرشوت تاون في الدرجة الرابعة االجنليزية  40 
لكرة القدم انه عرض العبه مارفني مورغان للبيع بعد ان 
كتب املهاجم عبر موقع تويتر االجتماعي عبارات مسيئة 
للمشجعني. وقال النادي االجنليزي في بيان عبر موقعه 
الرسمي على االنترنت «البد من توخي احلذر مستقبال عند 
اســـتخدام مواقع التواصل االجتماعي من جانب الالعبني 

وطواقم النادي». 

 كشف شاهد في قضية تالعب بنتائج مباريات كرة القدم في أملانيا، أمام محكمة عن كيفية التالعب 
بنتيجة مباراة في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠١٠، مبساعدة احلكم الذي أدارها.

  ومثل أنته ســـابينا، الذي أدين في عام ٢٠٠٥ وعوقب باحلبس في فضيحة التالعب التي شهدتها 
أملانيا، أمام القضاء حيث اعترف حملكمة بوخوم باملراهنة مببالغ كبيرة على مباريات جرى التالعب 

في نتائجها منذ أواخر عام ٢٠٠٦ بخالف قيامه الحقا بدفع رشى لالعبني.
  وكرر سابينا ادعاء قدم الشهر املاضي في احملاكمة من قبل واحد من األربعة الذين اتهموا بالتالعب 

في نتيجة مباراة ليشتنشتاين وفنلندا في تصفيات كأس العالم ٢٠١٠. 

 حكم تالعب بنتائج تصفيات مونديال ٢٠١٠ عرض العب للبيع أساء للجمهور عبر «تويتر»

 اعتزال ليلي «قياسية» الكرة األميركية
  

  اعلنت العبة املنتخب االميركي لكرة القدم كريستني ليلي، صاحبة 
الرقم القياسي في عدد املباريات الدولية على صعيد الرجال والنساء 
(٣٥٢ مباراة)، اعتزالها اللعب وهي في سن التاسعة والثالثني بعد 
مسيرة استمرت ٢٤ عاما. وسجلت ليلي ١٣٠ هدفا دوليا آخرها في 
مايو املاضي ضد املانيا، وهي تأتي في املركز الثاني خلف زميلتها 
السابقة في املنتخب ميا هام سواء على صعيد الواليات املتحدة او 
في العالم. وقالت ليلي التي شاركت في ٥ موندياالت للسيدات و٣ 
دورات اوملبية، «لست نادمة على شيء، كانت لدي الفرصة للعب 

مع العبات عظيمات وشاركت في اهم املناسبات».

 مستقبل موتو في «مهّب الريح»
  

  أصبح مستقبل مهاجم املنتخب الروماني لكرة القدم ادريان موتو 
مـــع فريقه فيورنتينا االيطالي في مهب الرياح بعد ان غادر التمارين 
دون اي عـــذر. ورد فيورنتينا على املهاجـــم البالغ من العمر ٣١ عاما 
باستبعاده عن التشكيلة التي ستواجه بولونيا في الدوري احمللي، وقد 
اصدر الفريق «البنفسجي» بيانا هاجم فيه العب تشلسي االجنليزي 
ويوڤنتوس وانتر ميالن الســـابق. واشار فيورنتينا في بيانه الى ان 
موتو غادر التمارين دون اي عذر او مبرر وأن القرار املفاجئ الذي اتخذه 
هذا الالعب اثر سلبا على حتضيرات الفريق وبالتالي مت استبعاده عن 
املبـــاراة مع بولونيا. ورأى فيورنتينا ان التصرف الذي قام به موتو 
يظهر عدم احترامه للقميص الذي يدافع عن الوانه والفريق، مشـــيرا 
الى انها ليســـت املرة االولى التي يقوم بها املهاجم الروماني بتصرف 
مماثـــل، وهو االمر الذي يدفع النادي الـــى االحتفاظ بحق القيام بأي 
خطوة فيدراليـــة كانت او مدنية، اي مقاضاة الالعب. وهذه ليســـت 
املرة االولى التي يتســـبب فيها موتو مبشكلة مع ناديه، اذ اوقف عام 
٢٠٠٤ ملدة ٧ اشهر بسبب تناوله مادة الكوكايني عندما كان يدافع عن 
الوان تشلســـي الذي تخلى عن خدماته وقاضاه بسبب مخالفة بنود 
عقده، ثم اجبر الالعب على دفع مبلغ ١٧ مليون يورو للنادي اللندني 
كتعويض. كما اوقف موتو العام املاضي ملدة ٩ اشـــهر بعدما اكتشف 
تناوله املنشـــطات في فحص اجري له في يناير، وبعد ايام فقط على 
عودته من االيقاف تصدر املهاجم الروماني العناوين باعتدائه بالضرب 
على نادل والتســـبب في كسر انف االخير بسبب مشكلة بينهما على 
فاتورة في احد النوادي الليلية. ولم ينعم موتو كثيرا ايضا بعودته 
من االيقاف ألنه تعرض لالصابة التي ابعدته عن املالعب وهو لم يخض 

هذا املوسم سوى ٦ مباريات، سجل خاللها هدفا واحدا. 

 خسارة ثانية لسبيرز.. وليكرز يصحو
  

  مني ســــان انطونيو سبيرز بخسارته الثانية على التوالي عندما 
ســــقط امام مضيفه بوسطن سلتيكس ١٠٣ - ١٠٥، وواصل اورالندو 
ماجيك انتصاراته بتغلبه على ميلووكي باكس ٩٧ - ٨٧، وواصل لوس 
اجنيليس ليكرز حامل اللقب صحوته بفوزه الثمني على مضيفه فينيكس 

صنز ٩٩ - ٩٥ ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
  وفاز تورونتو رابتورز على مضيفه كليفالند كافالييرز ١٢٠ - ١٠٥ 
في مباراة كان فيها جنم اخلاســــر انطون جاميســــون افضل مسجل 
برصيد ٣٢ نقطة. وتغلب فيالدلفيا سفنتي سيكسرز على واشنطن 
ويزاردز ١٠٩ - ٩٧، ونيوجيرسي نتس على شيكاغو بولز ٩٦ - ٩٤، 
وغولدن ســــتايت ووريرز على نيو اورليانــــز هورنتس ١١٠ - ١٠٣، 
واتالنتا هوكس على يوتــــا جاز ١١٠ - ٨٧، ولوس اجنيليس كليبرز 

على دنفر ناغتس ١٠٦ - ٩٣. 

 أنشيلوتي باق في منصبه 
  

  قال كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لتشلسي 
االجنليزي، إنه مستقر في منصبه رغم الضغوط 
الواقعة على كاهله والتي ازدادت عقب الهزمية 
امام مضيفه ولڤرهامبتون ٠-١ في املرحلة الثانية 

والعشرين من الدوري االجنليزي.
  وقال أنشيلوتي عقب املباراة:»بالطبع أعاني 
من ضغوط، أنا مســـتقر في منصبي في الوقت 
احلالي، لكنني حتت ضغط ألن الفريق لم يحقق 

النتيجة التي كنا نريدها».
  

  هودجسون: انكسار وخيبة 
  

  خلص روي هودجسون، املدير الفني لليڤربول 
االجنليزي، مشاعره في ثالث كلمات هي «االنكسار 
وخيبة األمل واإلحباط» بعدما خسر الفريق أمام 

مضيفه بالكبيرن ٣-١.
  وقال هودجسون عقب املباراة: «أشعر بخيبة 
أمل كبيرة للمشجعني الذين ساندونا بشكل جيد 

وشاهدوا شباك الفريق تهتز بهذه األهداف».
  وأضاف: «أعتقد أننا في الشوط الثاني قمنا 
بعمل جيد لتعديل الوضع الذي بدا ميئوسا منه 

والعودة إلى املسار الصحيح».

  وأوضح: «لألسف، كون الفريق هو ليڤربول وخسر 
أمام بالكبيرن، ال يوجد شيء ميكن أن يقال من أجل 

شيء من اإليجابية أو لتخفيف صعوبة املوقف».

  توريه: أرسنال صعب
  

  اعترف كولو توريه، العب قلب دفاع مانشستر 
سيتي، بصعوبة املباراة التي تعادل فيها فريقه 
مع مضيفه أرسنال سلبيا مؤكدا أن فريقه حاول 

حتقيق الفوز حلصد النقاط الثالث.
  وقال توريه «كنا نريد حصد النقاط الثالث، 

لكنها كانت مباراة صعبة حقا».
  وأضاف: «أرســـنال يتمتع حقا مبستواه في 
الوقـــت احلالي، التعادل يعد نتيجة جيدة حقا، 
الفريق لعب جيدا، وتألق (حارس املرمى) جو 

في التصدي لكرات خطيرة».
  

  ڤينغر راضٍ عن التعادل
  

  أبدى الفرنسي آرســـني ڤينغر، املدير الفني 
ألرسنال رضاه بالتعادل السلبي امام مانشستر 
ســـيتي وقال ڤينغر عقب املباراة:»في النهاية، 
الشـــيء اإليجابي هو أننا حافظنا على شباكنا 

نظيفة».
  وأضاف: «بالطبع، هناك اســــتياء من إخفاقنا 

في التسجيل، ولكن بشكل عام أرى الطريقة التي 
ســــيطرنا بها على املباراة شــــيئا إيجابيا للغاية، 
ويجب أن نثــــق في أدائنا ومنضي قدما، أشــــعر 
بأننا صنعنا فرصا أكثر من املعتاد في هذا النوع 

من املباريات».
  

رت   مطالب ميالن أخَّ
  انضمام رونالدينيو 

  
  صرح صانع العـــاب منتخب البرازيل لكرة 
القدم سابقا وميالن االيطالي حاليا رونالدينيو 
في ريو دي جانيرو ان تعاقده مع ناديه السابق 
غرمييو تأخر بســـبب املطالب املالية املرتفعة 
للنادي االيطالي، ولو ان األمر يتعلق به لكان اآلن 
العبا مع الفريق البرازيلي. واضاف «أنا لست في 
مزاد. لو ان األمر يتعلق بي لكنت ارتديت قميص 
غرمييو حتى لو كان األجر أقل. املشكلة ليست 
فـــي العرض املقدم لي وامنا في مطالب ميالن». 
وكان رونالدينيـــو (٣٠ عاما)، أفضل العب في 
العالم ٣ مرات أعوام ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ و٢٠٠٥، ترك 
معسكر فريقه ميالن في دبي وتوجه الى البرازيل 
لوضع اللمسات األخيرة على عودته الى نادي 
غرمييو، وذكرت صحيفة «ال غازيتا ديلو سبورت» 

االيطالية ان رونالدينيو وقع العقد.

  واوضحت الصحيفة ان روبرتو دي اسيس، 
شـــقيق ووكيل اعمال رونالدينيو، توصل الى 
اتفاق النضمام االخير الى صفوف غرمييو الذي 
بدأ معه مسيرته الكروية في مسقط رأسه بورتو 

اليغري عام ١٩٩٨.
  ومـــن املنتظر ان يصل الـــى بورتو اليغري 
اليـــوم نائب رئيـــس ميالن ادريانـــو غالياني 
الستكمال املفاوضات مع دي اسيس واملسؤولني 

في غرمييو. 
  

  نستا ينضم إلى قائمة المصابين
  

  انضم املدافع اليســـاندرو نســـتا الى قائمة 
املصابني الطويلة في نادي ميالن، متصدر ترتيب 
الدوري االيطالي لكرة القدم، وقد ال يســـتطيع 
املشاركة مع فريقه ضد مضيفه كالياري  واصيب 
نستا خالل التدريب، وقال املدرب ماسيميليانو 
اليغري «لقد شعر بآالم لها عالقة باصابة سابقة 
ومن الصعب تصور انه سيتمكن من اللعب، لكن 

من غير احملتمل انه سيتعافي».
  وسيغيب عن ميالن مجموعة كبيرة من الالعبني 
بداعـــي االصابة هم اندريا بيرلو والغاني كيفن 
برانس بواتينغ وجانلوكا زامبروتا والفرنسي 
ماتيـــو فالميني، اضافة الى الســـويدي زالتان 

ابراهيموڤيتش املوقوف. 

 العطية ثاني المرحلة الرابعة لرالي دكار

 «فيفا» يوزع حصة من عائدات المونديال 

 اكتفى القطري ناصر العطية (فولكس واجن)، وصيف بطل النسخة 
املاضية، باملركز الثاني في املرحلة الرابعة من رالي دكار الدولي التي 
امتدت ملسافة ٧٦١ كلم منها ٢٧٠ كلم مراحل خاصة بني مدينة خوخوي 
االرجنتينية وكاالما التشــــيلية. وحل العطية بفارق ٥٠ ثانية خلف 

زميله االسباني كارلوس ساينز. 

 أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس أنه سيوزع حصة 
مـــن عائدات تنظيم مباريات بطولـــة كأس العالم التي أقيمت في 
جنوب أفريقيا عام ٢٠١٠ على ٤٤٠ ناديا في مختلف أنحاء العالم، 
وقال «فيفا» ان توزيع حصة العائدات سيشمل ٧٣٦ العبا شاركوا 
في نهائيات بطولـــة كأس العالم، وســـتكون األندية التالية هي 
اخلمســـة األول في احلصول على املكافآت بقيمة ٨٦٦٢٦٧ دوالرا 
لنادي برشلونة االسباني و٧٧٨٦٦٧ دوالرا لنادي بايرن ميونيخ 
األملاني و٧٦٢٦٦٧ دوالرا لنادي تشيلســـي االجنليزي و٦٩٥٦٠٠ 
دوالر لنـــادي ليڤربول االجنليـــزي و٦٧٨١٣٣ دوالرا لنادي ريال 

مدريد االسباني.  

 موقعة أرسنال ومانشستر سيتي لمصلحة «الشياطين الحمر»

 تعادل ارسنال الثالث وضيفه 
مانشستر سيتي الثاني ٠-٠ في 
ختام املرحلة الثانية والعشرين من 
الدوري االجنليزي فصبت نتيجة 
قمة ستاد االمارات في مصلحة مان 
يونايتد املتصدر الذي تغلب امس 

على ستوك سيتي ٢-١.
  وانفرد مــــان يونايتد بالتالي 
بصــــدارة الترتيب العــــام بفارق 
نقطتني عن جاره سيتي، وابتعد 
بفارق ٤ نقاط عن ارســــنال الذي 
فشل في مسعاه لكي يحصد النقاط 
الثالث من مباراة القمة وبالتالي 
استعادة املركز الثاني، رغم انه اكد 
تفوقه التام على ضيفه في ملعبه 
الن االخير لم يخرج فائزا من معقل 
«املدفعجية» منذ الرابع من اكتوبر 

١٩٧٥ عندما تغلب عليه ٣-٢.
  وفي املقابل، فشل فريق املدرب 
االيطالي روبرتو مانشــــيني في 
حتقيق الثأر من مضيفه اللندني 
الذي كان تغلب عليه في الذهاب 
بثالثية نظيفة على ملعبه «سيتي 
اوف مانشستر ستاديوم» في لقاء 
لعب خالله صاحب االرض بعشرة 
العبني منذ الدقيقة اخلامسة. وكان 

ارسنال االفضل منذ البداية.
  وعلى ملعب «مولينيوكس»، 
زاد ولفرهامبتون من محن ضيفه 
تشلسي حامل اللقب وتغلب عليه 
للمــــرة االولى منذ ٢٢ يناير ١٩٨٣ 
(٢-١ في الدرجة الثانية السابقة) 
بعد ان فاز عليه ١-٠، موجها ضربة 
كبيرة المال فريق املدرب االيطالي 

كارلو انشيلوتي باحملافظة على 
اللقب للموسم الثاني على التوالي، 
خصوصا انه اصبح يتخلف بفارق 
٩ نقاط عن املتصدر بعدما فرط في 
املرحلة السابقة ايضا في نقطتني 
ثمينتني بتعادله املثير مع ضيفه 

استون ڤيال (٣-٣).
  وسجل الهدف الوحيد في اللقاء 
منذ الدقيقة ٥ من نيران صديقة 
عندما حــــول املدافــــع البرتغالي 
جوزيه بوسينغوا الكرة برأسه الى 
داخل شباك فريقه عن طريق اخلطأ 
اثر ركنية نفذها ستيفن هانت. ولم 
تكن حال توتنهــــام الرابع افضل 
من تشلسي فســــقط بدوره امام 
مضيفه ايفرتون بهدف للهولندي 
رافايل فان در فــــارت (١١) مقابل 
هدفني للفرنسي لويس ساها (٣) 
وااليرلندي شيموس كوملان (٧٦). 
وعلى ملعــــب «ڤيال بارك»، جنح 
مفاجأة املوسم سندرالند في العودة 
بثــــالث نقاط مــــن ارض مضيفه 
استون ڤيال بعدما تغلب عليه بهدف 
سجله فيليب باردسلي (٨٠) في 
لقاء شــــهد طرد اميل هيسكي من 
اخلاسر (٦٨) والهولندي بودوين 

زندن من الفائز (٨٦).
  وعلى ملعب «ايــــوود بارك»، 
انتكس ليڤربول مجددا بخسارته 
القاســــية امام مضيفه بالكبيرن 
روفرز ١-٣، ما سيعيد مدربه روي 
هودجسون الى دائرة اخلطر بعد ان 
تنفس الصعداء في املرحلة السابقة 

بفوزه على بولتون ٢-١.

  واكتفى بولتون بدوره بالتعادل 
مع ضيفه اجلريح ويغان اثلتيك 
بهدف لروني ســــتام (٨٠)، مقابل 
هدف لالسباني رودريغو مورينو 
(٥٤). وعلى ملعب «ساينت جيمس 
بارك»، حقــــق نيوكاســــل فوزه 
الثالــــث بقيادة مدربه اجلديد الن 
بارديو وجاء ساحقا على حساب 
مضيفه وست هام بخمسة اهداف 
سجلها ليون بست (١٨ و٣٩ و٦٠) 
والدمناركــــي لوفنركراندز (٦٣) 

وبيتر وكيفن نوالن (٤٥).

  كأس إسبانيا

  وواصل اشبيلية حملة الدفاع 
عن لقبه بنجاح وبلغ الدور ربع 
النهائي في كأس اســــبانيا بفوزه 
على مضيفه ملقة ٣-٠ على ملعب 
«ال روزاليدا». على ملعب «ســــان 
ماميس» في بلباو، حجز برشلونة 
بطاقته الى ربع النهائي بتعادله 
مع مضيفه اتلتيك بلباو ١-١ بفضل 
هدف مدافعه الدولي الفرنسي اريك 
ابيــــدال هو االول لــــه مع الفريق 
الكاتالوني منذ انتقاله الى صفوفه 
عام ٢٠٠٧ قادما من ليون الفرنسي.

ومنح ابيدال التقدم لبرشلونة في 
الدقيقة ٧٥، وأدرك فرناندو لورنتي 

التعادل في الدقيقة ٨٥.
  وتأهل الفريق الكاتالوني الى 
الدور املقبل لتسجيله هدفا خارج 
قواعده بعدما فرض التعادل السلبي 
نفسه في لقاء الذهاب بني الفريقني 
االكثر تتويجــــا باللقب (٢٥ لقبا 

لبرشــــلونة و٢٣ لبلباو). وحطم 
الدولي  العاب برشــــلونة  صانع 
تشاڤي هرنانديز الرقم القياسي في 
عدد املباريات مع الفريق الكاتالوني 
بعدما رفع رصيده معه الى ٥٥٠ 
مباراة ماحيا رقم ميغل برناردو 

بيانكيتي امللقب بـ «ميغيلي».
  ولعب تشاڤي املرشح جلائزة 
الكرة الذهبيــــة الفضل العب في 
العالم الى جانب زميليه في الفريق 
انييســــتا واالرجنتيني  اندريس 
ليونيل ميســــي، مباراتــــه الـ ٤٦ 
في مسابقة الكأس احمللية و٣٦٧ 
مباراة في الدوري و١١٠ مباريات 
في مسابقة دوري ابطال اوروبا و٣ 
مباريات في كأس االحتاد االوروبي 
و٨ مباريات في الكأس الســــوبر 
االسبانية و٤ مباريات في بطولة 
العالم لالنديــــة ومباراتي الكأس 

السوبر االوروبية.
  وعلى ملعب «ريازور» احتاج 
ديبورتيڤو الى التمديد لكي يتخطى 
عقبة ضيفــــه قرطبة من الدرجة 
الثانية ٣-١. وفجر ريال بيتيس 
الثقيل وأطاح  العيار  مفاجأة من 
بخيتافي بعدما تغلب عليه ٣ - ١، 
في عقر داره امس. وتأهل بيتيس، 
بالفوز ٣ - ٤ في مجموع مباراتي 
الذهاب واإلياب حيث سبق له أن 
خسر ٢ - ١ على ملعبه أمام خيتافي 

في مباراة الذهاب.

  إيطاليا

  بـــدأ ميالن املتصـــدر العام 

اجلديد بطريقـــة جيدة اذ عاد 
مـــن ملعب مضيفـــه كالياري 
بفـــوز ثمـــني ١-٠، فيما مني 
غرميه يوڤنتوس بهزمية مذلة 
على ارضه وبني جماهيره امام 
الثامنة  بارما ١-٤ في املرحلة 
الدوري االيطالي  عشـــرة من 

لكرة القدم.
ايليا»،    على ملعب «سانت 
جتاوز ميالن مشكلة الغيابات 
التي يعاني منها وجنح في خطف 
النقاط الثالث من ارض كالياري 
الســـيراليوني  العنيد بفضل 
الشـــاب رودني ستراسر الذي 
راهن عليه مدربه ماسيميليانو 
اليغري في الشوط الثاني، ولم 
يخيـــب العب الوســـط البالغ 
من العمـــر ٢٠ عاما ظن مدرب 
كالياري السابق واهدى فريقه 
هدف الفوز في الدقائق االخيرة 
من اللقـــاء. ورفع ميالن الذي 
استعاد توازنه بعد ان انهى العام 
املاضي باخلسارة على ارضه 
امام روما (٠-١)، رصيده الى ٣٩ 
نقطة وابتعد بفارق ٥ نقاط عن 
التسيو الذي انفرد موقتا باملركز 
الثانـــي بتعادله مـــع مضيفه 
جنـــوى ٠-٠. وجتمد رصيد 
يوڤنتوس عند ٣١ نقطة وتخلى 
عن مركزه الرابع ملصلحة روما 
الذي تخطى عقبة ضيفه كاتانيا 
باربعة اهداف ملاركو بورييلو 
(٥ و٤٧) واملونتينيغري ميركو 
فوسينيتش (٨٦ و٩٠)، مقابل 

هدفني لالرجنتينيني ماتياس 
سيلفستر (٢٩) وماكسيميليانو 
لوبيز (٣٨).ودخل باليرمو بقوة 
في الصراع على املراكز االربعة 
االولى بعدما حقق فوزا كبيرا 
على ضيفه سمبدوريا بثالثة 
اهداف لفابريتســـيو ميكولي 
(٣٧) وجوليو ميلياتشيو (٥٠) 
وماسيمو ماكاروني (٧٩)، رافعا 
رصيده الى ٣٠ نقطة في املركز 
اخلامـــس. وتخطى اودينيزي 
عقبـــة ضيفه كييڤـــو بهدفني 
اليكسيس سانشيز  للتشيلي 
(١٤) وانتونيو دي ناتالي (٢٥) 
الـــذي رفع رصيده الى ١١ هدفا 
وكان بامكانه ان يرفعه الى ١٢ 
لكنه اهدر ركلة جزاء التي حصل 
عليها فريقـــه (٤٠) الذي لعب 
بعشرة العبني منذ الدقيقة ٣٣ بعد 
طرد جامبييرو بينتزي.وحسم 
باري موقعة القاع مع مضيفه 
الثالث  ليتشـــي وحقق فوزه 
فقط هذا املوســـم بفضل هدف 
سجله ستيفانو اوكاكا (٧٧)، 
كما احلال بالنسبة لتشيزينا 
الذي تغلب على مضيفه بريشيا 
بهدفني للتشيلي لويس خيمينيز 
(٣٣) ولوكا تشيكاريلي (٤٠)، 
مقابل هدف للبرازيلي لسيتادين 
ايدر (٤٩). وتعادل بولونيا مع 
ضيفه فيورنتينا بهدف ملاركو 
دي فايو (٥) الذي رفع رصيده 
الى ١٠ اهداف، مقابل هدف ملاريو 

سانتانا (٦٧). 

 إشبيلية وبرشلونة وديبورتيڤو إلى ربع نهائي الكأس.. وميالن يبتعد في الصدارة والتسيو يسقط في فخ التعادل 

(أ.پ)  (أ.ف.پ)  الفرنسي اريك ابيدال يسقط مع فرناندو ليورنتي   مدافع يوڤنتوس فريدريك سورنسن يحاول إبعاد الكرة عن سيباستيان جيوڤينكو 

 كلوزه يأمل في البقاء مع البايرن
  

  أعرب املهاجم الدولي ميروســــالڤ كلوزه عن امله في ان يعرض 
عليــــه فريقه احلالي بايرن ميونيخ بطل الدوري االملاني متديد عقده 
مؤكدا استعداده خلوض جتربة احترافية في اخلارج. وقال كلوزه في 
تصريحات صحافية ملجلة «كيكر»: «اولويتي بايرن ميونيخ، لكنني 

مستعد لكل شيء وأتخيل نفسي في فريق في اخلارج».

 با «غير مرغوب فيه» في هوفنهايم
  

  أعلن مسؤولو فريقه هوفنهامي ثامن الدوري االملاني ان مهاجمهم 
الفرنسي السنغالي دميبا با «غير مرغوب فيه» ولن يدافع عن صفوف 
الفريق بعدما رفض املشــــاركة في معســــكره التدريبي بعد العطلة 
الشتوية». وقال املدير الرياضي لهوفنهامي ايرنست تانر «ال ميكنني أن 
أتصور مشاهدته يدافع عن الواننا بسبب تصرفه» مهددا باللجوء الى 

االحتادين االملاني والدولي وعدم تسريحه حتى نهاية عقده معه.

 غريتا تفجر المفاجأة وتطيح بشارابوڤا
  

  فجرت املجرية ارن غريتا مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبها على 
الروســـية ماريا شارابوڤا املصنفة اولى ٦ - ٢ و٧ - ٥ في ساعة 
و٣٠ دقيقة في الدور ربع النهائي من دورة اوكالند النيوزيلندية 
الدولية لللتنس. وارتكبت شارابوڤا املصنفة اولى عامليا في السابق 
واملركز الثامن عشـــر حاليا اخطاء مباشرة كثيرة في هذه املباراة 
التي بدأتها بخسارة ارسالها امام املجرية البالغة من العمر ٣١ عاما 

والتي يبقى افضل تصنيف لها املركز ٨٨ عام ٢٠٠٢.


