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ذكر نادي بايــــرن ميونيخ، بطل الدوري 48
االملاني في املوســــم املاضي، ان العب وسطه 
املهاجم الفرنســــي فرانك ريبيري ســــيغيب 
اسبوعني عن املالعب بعد االصابة التي تعرض 
لها في املباراة ضد ڤولفسبورغ(١-١). وكان 
ريبيري تعرض لالصابة في الدقيقة ٢٠ وخرج 
من امللعــــب، ومت ترجيح اصابته بتمزق في 

اربطة الركبة اليسرى، لكن الفحوصات التي 
اجراهــــا له طبيب الفريق اظهرت انها عبارة 
عن تقلص عضلي، حسب بيان للنادي على 
موقعه في شبكة االنترنت.يذكر ان ريبيري (٢٧ 
عاما)، احد اهم عناصر النادي الباڤاري، غاب 
شهرين ونصف الشهر هذا املوسم عن صفوف 

الفريق بعد اصابة في الكاحل االمين.

أكد املدير الفني لنادي برشــــلونة االسباني جوسيب غوارديوال رغبته في 
االحتفاظ بخدمات األرجنتيني جابرييل ميليتو في الفريق، رغم أنه سيساعد 
«قدر استطاعته» في احتمالية رحيله إلى ملقة، إذا ما قرر ذلك. وقال غوارديوال 
في مؤمتر صحافي: «أمتنى أن يبقى جابي. لم أر العبني يتمتعون باحترافيته 
سوى القليل طيلة مشواري، وحتى اليوم هو اليزال معنا». ووفقا ملا كان أكده 
املدير الفني قبل أسبوعني، بدأ الالعب األرجنتيني في بحث إمكانية رحيله عن 

النادي الكاتالوني سعيا وراء إمكانية اللعب في «كوبا أميركا».

ريبيري يغيب أسبوعين عن بايرن ميونيخ غوارديوال: لم أدرب العبين كثيرين باحترافية ميليتو

عالمية متفرقات

 عزز سلتيك موقعه في الصدارة بفوزه الكبير على 
مضيفه هيبرنيان ٣-٠ في املرحلة الثانية والعشرين من 
الدوري االسكوتلندي. ورفع سلتيك رصيده الى ٤٩ نقطة 
بفارق ٥ نقاط امام مطارده املباشر وغرميه التقليدي 
رينجرز حامل اللقب الذي سحق ضيفه هاميلتون برباعية 

نظيفة. وميلك رينجرز ثالث مباريات مؤجلة.
ــز الثالث  ــبونة صاحب املرك ــبورتينغ لش ــى س   تلق
ــم املاضي خسارة غير متوقعة على  ووصيف بطل املوس
ــة  ــرا ٢-٣ في املرحلة السادس ــوش فيري ارضه امام باس

عشرة من الدوري البرتغالي.
  يشعر دييغو بونانوتي العب الوسط املهاجم بنادي 
ريڤر بليت بالســـعادة بعد انتقاله إلى ملقة االسباني، 
الذي سيلعب له اعتبارا من يونيو املقبل، ليرحل عن 
الكرة األرجنتينية حيث «يعد جمهور كرة القدم شديد 

القسوة».
ــال خوان كارلوس  ــر الفني لنادي ڤياري ــرب املدي   أع
ــذي حققه الفريق  ــوز الكبير ال ــعادته بالف غاريدو عن س
على ضيفه أوساسونا. وأشاد املدرب الشاب عقب املباراة 
ــالل اللقاء.وقال غاريدو:  ــاح العبيه من أجل الفوز خ بكف
ــهال، وحتقيقه دون تقدمي مباراة  ــوز اليوم لم يكن س «الف

كبيرة، يعزز من قوة الفريق كثيرا».
  تعرض ميامي هيت بطل ٢٠٠٦ للخســـارة الثالثة 
على التوالي والثانية في غياب جنمه ليبرون جيمس 
حني ســـقط على ارض مضيفه شيكاغو بولز ٩٦-٩٩ 
في دوري كرة الســـلة االميركي للمحترفني. واستعاد 
اورالندو ماجيك املركز الثاني بعد ان حقق فوزه السادس 
والعشرين (مقابل ١٤ هزمية) على مضيفه مينيسوتا 

متبروولفز ١٠٨-٩٩.

إنتر ميالن مع ليوناردو «غير».. وڤياريال يستعيد نغمة االنتصارات.. وفوز هامبورغ على شالكه

ق جراح وست هام ويواصل مطاردة مان يونايتد أرسنال ُيعمِّ
من الدوري األملاني، وســــاهم ڤان 
النفس  الذي ميني  نيســــتلروي 
بــــدوره في العــــودة الى صفوف 
النادي امللكي، فــــي ارتقاء فريقه 
الذي ينافس على إحدى البطاقات 
املؤهلة إلى مسابقة يوروبا ليغ، من 
املركز التاسع الى السابع وأوقف 
بالتالي نتائجه املخيبة في اآلونة 
األخيرة حيث حقق فوزا واحدا في 
مبارياته الست األخيرة، أما شالكه 
فمني بخسارته األولى منذ سقوطه 
أمام كايزرسلوترن ٠-٥ في املرحلة 
الرابعة عشرة حيث حقق بعدها 
٥ انتصارات متتالية وارتقى الى 
املركز العاشر في الترتيب وحجز 
مقعده في ثمن نهائي مسابقة دوري 
أبطال أوروبا وربع نهائي مسابقة 

كأس أملانيا.

فرنسا

استهل ليل بطل اخلريف مشواره 
في العـــام اجلديد بفوز ثمني على 
مضيفه نيس ٢-٠ في افتتاح املرحلة 
العشرين من الدوري الفرنسي، في 
حني واصلت أندية باريس ســـان 
جرمان ورين وليون مطاردتها له 
بفوزها على ضيوفها سوشو ٢-١ 
وارل افينيون ٤-٠ ولوريان ٣-٠ 
على التوالي، وعزز ليل موقعه في 
الصدارة برصيد ٣٥ نقطة بفارق 
نقطـــة واحدة امام باريس ســـان 

جرمان ورين وليون.

تابــــع ارســــنال مطاردته ملان 
يونايتد في سعيه الى معانقة اللقب 
الرابع عشر في تاريخه واألول منذ 
عام ٢٠٠٤، وعمق جراح جاره وست 
هام صاحب املركز األخير بثالثية 
نظيفة ســــتكون األخيرة بقيادة 
مدربه اإلسرائيلي افرام غرانت على 
ملعب «بولني غراوند» في لندن، 
وكان ارسنال صاحب األفضلية منذ 
البداية وبكر بافتتاح التسجيل عبر 
مهاجمه الدولي الهولندي روبن ڤان 
بيرسي (١٣)، واضاف ثيو والكوت 
الهدف الثاني(٤١)، وواصل ارسنال 
أفضليته في الشوط الثاني وحصل 
على ركلة جزاء اثر عرقلة والكوت 
داخل املنطقة من قبل ماتيو ابسون 
فانبرى لها ڤان بيرســــي بنجاح 

مسجال الهدف الثالث (٧٧).

ايطاليا

أهدر نابولي فرصة ذهبية 
لتشـــديد اخلنـــاق على ميالن 
املتصدر عندما ســـقط في فخ 
أمام ضيفه  الســـلبي  التعادل 
فيورنتينا مساء أول من أمس 
في افتتاح املرحلة العشرين من 
الدوري االيطالي، وأضاع نابولي 
فرصة تقليص الفارق الى نقطة 
واحدة بينه وبني ميالن واكتفى 
بنقطة واحـــدة قلصت الفارق 
إلى ٣ نقاط فقط «مؤقتا»، وكان 
فيورنتينا صاحب األفضلية في 

اسبانيول بڤالنسيا الى املركز الرابع 
برصيد ٣٤ نقطة بفوزه الثمني على 
مضيفه اشــــبيلية بهدفني مقابل 
هدف، وارتقــــى اتلتيك بلباو الى 
املركز السادس بفوزه على ضيفه 
راسينغ سانتاندر ٢-١، وتخلص 
ريال سرقسطة من املركز األخير 
بفوزه الصعب على ضيفه ليفانتي 
بهــــدف وحيد، ورفع سرقســــطة 
رصيده إلى ١٦ نقطة وارتقى إلى 
املركز الثامن عشــــر بفارق نقطة 
واحدة أمام ليفانتي الذي تراجع 
إلى املركز التاسع عشر قبل األخير 
وبفارق ٣ نقاط أمام شريكه السابق 
في املركز األخير امليريا، وانعش 
سبورتينغ خيخون اماله في البقاء 
وارتقى الى املركز الســــابع عشر 
بتغلبه علــــى ضيفه هيركوليس 
اليكانتي بهدفني نظيفني، وانتزع 
ريال سوســــييداد فوزا ثمينا من 
مضيفه خيتافي برباعية نظيفة، 
وتختتم املرحلة اليوم بلقاء اتلتيكو 

مدريد مع مايوركا.

ألمانيا

الهولندي  الدولي  املهاجم  قاد 
رود ڤان نيستلروي الذي يسعى 
ريال مدريد االسباني الى استعادة 
خدماته، فريقه هامبورغ الى فوز 
ثمني على مضيفه شــــالكه بهدف 
وحيد ســــجله في الدقيقة ٥٣ في 
املرحلة الثامنة عشرة (األولى إيابا) 

الهــــدف الثالث فــــي الدقيقة ٦٥، 
قبل ان يقلصــــه خافيير كاييخا 
في الدقيقــــة ٧١، لكن االرجنتيني 
غونزالو رودريغيز طمأن انصار 
ڤياريال بتســــجيله الهدف الرابع 
فــــي الدقيقة ٨٤، وعــــزز ڤياريال 
موقعه في املركز الثالث برصيد ٣٩ 
نقطة مقابل ١٨ الوساسونا، وحلق 

مقاومة كبيــــرة من الضيوف في 
الشــــوط الثاني وتلقــــى مرماهم 
هدف التعــــادل بعد دقيقتني فقط 
عبر املجري كريستيان فادوش، 
بيد ان فرحة األخير لم تدم سوى 
٣ دقائق حيث منــــح روبن كاني 
التقدم لڤياريال (٥٠)، ثم ســــجل 
الدولي خــــوان كابديفيال  املدافع 

االسباني، ووجد ڤياريال الذي كان 
خسر أمام ريال مدريد بالنتيجة 
ذاتها األحد املاضي، صعوبة كبيرة 
في التخلص من عقبة اوساسونا 
رغــــم انه بكــــر بالتســــجيل عبر 
األرجنتينــــي ماركوس روبن في 
الدقيقة ٢٢ وإنهائه الشوط األول 
متقدما ١-٠، وواجه أصحاب األرض 

داميان خيمينيز هدف الشرف 
لبولونيا في الدقيقة ٧٧.

اسبانيا

نغمــــة  ڤياريــــال  اســــتعاد 
االنتصارات بفوزه الصعب على 
ضيفه اوساسونا ٤-٢ في افتتاح 
املرحلة التاسعة عشرة من الدوري 

الشوط األول قبل ان ينتفض 
نابولي في الثاني لكن دون ان 

ينجح في هز الشباك.
وفي مبـــاراة ثانية واصل 
املـــدرب البرازيلـــي ليوناردو 
انطالقته القوية مع فريق اجلديد 
انتر ميالن حامل اللقب في األعوام 
اخلمسة األخيرة بفوزه الكبير 
على ضيفه بولونيا ٤-١، وهذا 
الفوز الرابع النتر ميالن في رابع 
مباراة له بقيادة ليوناردو الذي 
استهل مشواره كخلف لالسباني 
رافاييل بنيتيز بطريقة جيدة 
اذ تغلب «نيراتـــزوري» على 
نابولي القوي (٣-١) وكاتانيا 
(٢-١) في الدوري احمللي وعلى 
جنـــوى ٣-٢ في الـــدور ثمن 
الكأس، وبكر  النهائي ملسابقة 
انتر ميالن بالتسجيل عبر العب 
وســـطه الدولي الصربي ديان 
الدقيقة ٢٠  ستانكوفيتش في 
اثر تلقيه كرة من الكاميروني 
صامويل ايتو، وأضاف الدولي 
االرجنتيني دييغو ميليتو هداف 
املوسم املاضي، الثاني في الدقيقة 
٣٠ رافعا رصيده الى ٤ أهداف 
هذا املوســـم، قبـــل ان يضرب 
ايتو بقوة في الشـــوط الثاني 
بتسجيله ثنائية في الدقيقتني 
٦٣ اثـــر تلقيه كرة من ميليتو 
و٧٢ من ركلة حرة مباشـــرة، 
وســـجل االوروغوياني هنري 

مورينيو مدافعًا عن بنزيمة:
اإلساءة إليه هي إساءة إلّي

ڤان نيستلروي يصف مفاوضات الريال «بالجنون»

للمرة الثانية في اقل من اسبوع، يقف 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد 
االسباني الى جانب مهاجم الفريق االسباني 
الفرنسي كرمي بنزمية بعد أن أطلقت جماهير 
النادي صافرات االستهجان اثناء تبديله في 
مباراة أتلتيكو مدريد األخيرة في ذهاب ربع 
نهائي كأس امللك. وفيما يبدو محاولة لرفع 
معنويات الالعب الفرنسي في ظل احلديث 
املتواصل عن اســـتقدام مهاجم جديد يتم 
التعاقد معه لفترة مؤقتة، أكد مورينيو في 
تصريحات للصحافيني «ان صافرات الغضب 
التي أطلقها اجلمهور كانت موجهة لي اثناء 
التعادل مع اتلتيكو وليســـت بسبب سوء 
أداء بنزمية». وجدد من جرعات املعنويات 
التي يعطيهـــا لبنزمية حني قال ان االخير 
يبذل قصارى جهده هذا املوســـم ويتحمل 
املســـؤولية أكثر من أي وقت مضى، و«ان 
أي تصرف يســـيء الى بنزمية هو اساءة 

الي ويصيبني بالضيق».

أبــــدى املهاجــــم الهولنــــدي رود ڤان 
نيستلروي جنم فريق هامبورغ األملاني 
سعادته بالتقارير التي تتحدث عن رغبة 
ريال مدريد االسباني في استعادة خدماته. 
وسجل نيستلروي ٤٦ هدفا خالل ٦٨ مباراة 
خاضها في ثالثة أعوام ونصف العام مع 
النــــادي امللكي قبل التحول إلى هامبورغ 
في يناير ٢٠١٠. وأكد نيستلروي أن يتلقى 
العب في الرابعة والثالثني من عمره دعوة 
من ناديه السابق للعودة اليه صدمة كبرى، 
ولكن سيفكر فيها «جديا» في حال وصول 
طلب رسمي. وقال نيستلروي حملطة ليجا 
توتال التلفزيونية «إنه جلنون ما يحدث 
حاليا، احتدث فيما يتعلق بأن يطلبني ناد 
في حجم ريال مدريد وأنا في مثل هذا العمر، 
انه أمر ســــأفكر فيه بجدية تامة». وكان 
البرتغالــــي جوزيه مورينيو املدير الفني 
لريال مدريد أبدى إعجابه بنيستلروي، ولكن 
باستيان رينهاردت مدير الكرة بهامبورغ 
أكد عدم وجود أي مفاوضات رسمية حتى 
هذه اللحظة. وقال «لقد حتدثنا إلى رود 
وندرك وجود اهتمام من ريال مدريد لضم 

الالعب في الشتاء احلالي».

مونتاري يطلب الرحيل عن إنتر ماكاليلي يقترب من لوس أنجيليس غاالكسي
رجحت تقارير إعالمية أن 
يكون النجم الفرنسي املخضرم 
كلـــود ماكاليلي العب باريس 
ســـان جرمان في طريقه إلى 
لـــوس اجنيليس جاالكســـي 
األميركي. وكان النجم السابق 

لفريقا ريال مدريد وتشلسي 
أعلن في وقت سابق من العام 
املاضـــي، أن املوســـم احلالي 
سيكون األخير له في مسيرته 
االحترافية ولكن وجود عرض 
من غاالكسي قد يدفعه لتغيير 

رأيه. وذكر موقع فوت ميركاتو 
الفرنســـي أن ماكاليلـــي (٣٧ 
عاما) موجود بالفعل في لوس 
اجنيليس لتهيئة نفسه من أجل 
االنتقال إلى العيش في املدينة 

األميركية.

أكد مسؤول التعاقدات بنادي 
إنتر ميالن اإليطالي ماركو برانكا 
أن العب خط الوســـط الغاني 
الدولي علي ســـولي مونتاري 
تقدم بطلب كتابي للرحيل عن 
النادي. وشارك مونتاري (٢٦ 

عامـــا) الذي انضم إلى إنتر في 
عام ٢٠٠٨ قادما من بورتسموث 
اإلجنليزي مقابل ١٦ مليون يورو، 
هذا املوسم في ١٢ مباراة فقط مع 
الفريق. وحتدث برانكا إلى شبكة 
سكاي سبورتس اإلخبارية قائال 

ان مونتري تقدم بطلب كتابي 
للرحيل عن إنتر، حيث يرى أن 
فرصته مع الفريق باتت معدومة 
بعد أن كان يشارك بشكل أساسي 
حتت قيادة املـــدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو.

(أ.ف.پ) السائق القطري ناصر العطية ودموع الفرح 

(أ.پ) نادال وفيدرر مرشحان للمنافسة على الفوز ببطولة أستراليا 

(أ.پ) كرة العب ارسنال روبن ڤان بيرسي في طريقها لهز شباك وست هام 

نيستلروي تألق مع هامبورغ امام شالكهمورينيو يشد من أزر العبه كرمي بنزمية

أتلتيكو يفتقد أغويرو أمام ريال مدريد
تلقى نادي أتلتيكو مدريد صدمة مدوية بعد التأكد من غياب جنمه 
األرجنتيني ســـيرجيو اغويرو عن املالعب ملدة أسبوعني، وبالتالي 
غيابـــه عن املباراة املصيرية أمام ريال مدريد في إياب دور الثمانية 
لكأس ملك أســـبانيا.وخضع اغويرو ألشـــعة مقطعية على موضع 
اإلصابة في الساق، مما كشف عن وجود كدمة، وبالتالي سيغيب عن 
املالعب أسبوعني على األقل. وسيجري اغويرو املزيد من الفحوصات 
الطبية لتحديد تطور حجم اإلصابة، ويغيب عن مباراة اليوم أمام 
ريال مايوركا وسيغيب عن مباراة ســـبورتنيغ خيخون االسبوع 

املقبل وكذلك املباراة أمام ريال مدريد في إياب الكأس.

أشارت تقارير وسائل اإلعالم إلى أن ستيف بروس املدير الفني 
لفريق ســـندرالند يسعى إلى ضم مايكل أوين مهاجم مان يونايتد. 
وقضى النجم الســـابق لليڤربول وريال مدريـــد فترات طويلة هذا 
املوســـم على مقاعد البدالء وبات اخليار الرابع في خط هجوم سير 
أليكس فيرغســـون. وذكرت صحيفة ذا ميرور اليوم أن سندرالند 
اقترب من ضم جنم املنتخب اإلجنليزي ســـابقا مايكل أوين مقابل 

٢٥ ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

يبدو أنه مع ورود أنباء عن فشل مفاوضات نادي برشلونة االسباني 
لتجديد عقد العب خط وســــطه الشاب سيرجيو بوسكتس، دخل نادي 
مان يونايتد اإلجنليزي طرفا من أجل استشــــعار إمكانية ضم الالعب. 
وتردد أن بوسكتس دخل في مفاوضات مع حامل لقب الدوري االسباني 
في االشهر االخيرة في محاولة لتمديد عقده ملدة عامني، ولكن يبدو أن 
الطرفني لم يتوصال التفاق حول الراتب السنوي لالعب.وذكرت صحيفة 
«ذا ميرور» أن مان يونايتد أبدى رغبته في ضم بوسكتس (٢٢ عاما)، 
الذي ميتد عقده مع برشــــلونة حتى ٢٠١٣، الصيف املقبل، بعد متابعة 

أدائه عن كثب.

سندرالند يسعى لضم أوين

مان يونايتد عينه على بوسكتس

العطية يحقق الحلم
ويتربع على قمة الراليات

حقق القطري ناصر العطية حلمه وأحرز لقب رالي دكار الصحراوي 
الدولي في بيونيس يرس للمرة االولى في مسيرته. وأراد ناصر، الولد 
البكر في عائلة من سبعة أوالد، أن يصبح «مثاال» رياضيا، و قال: «لم 
أفكر أبدا أن أصبح محاميا أو طبيبا. أردت أن أصبح رياضيا وأصنع 
االجناز لبلدي». ويتابع العطية امللقب بـ «سوبرمان»: «في بلدي كنت 
أفعل ما أريد دون محاســــبة. أحببت السرعة كثيرا». ورسم العطية 
خطتــــه بنجاح، ومتكن من إدارة تقدمــــه: «عندما جئت للمرة االولى 
الى رالي دكار، كان حلمي الفوز في الســــباق. انتظر هذه اللحظة منذ 
وقت طويل». وبعد مرحلة أخيرة مدروسة، حقق القطري حلمه أخيرا 

وتوج باللقب في أعظم الراليات الصحراوية في العالم.

انطالق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

 نادال للقب رابع وفيدرر أمام تحدٍ كبير
    يتأهــــب اإلســــباني رافايل نادال 
املصنف أول في العالم ألن يكون الالعب 
الثاني الذي يحرز ٤ ألقاب كبيرة متتالية 
عندما يشارك في بطولة أستراليا املفتوحة 
للتنــــس التي تنطلق اليوم على مالعب 
ملبــــورن، في مواجهة منافســــه الدائم 
السويسري روجيه فيدرر الثاني وحامل 
اللقب. في املقابل، يبدو باب املنافسة بني 
السيدات مفتوحا على مصراعيه في غياب 
بطلة العامني املاضيني االميركية سيرينا 
وليامس وفي وجود قائمة طويلة يصعب 
حصرها مــــن الطامحات العتالء منصة 
التتويج. ويشارك املصنفون الـ ١٠٠ األوائل 
و٩٨ من الالعبات الـ ١٠٠ األوليات في هذه 
البطولة التي ارتفع سقف جوائزها الى 
٢٤٫٢ مليون دوالر لفئتي الرجال والسيدات 
على ان يحصل كل من بطل الفردي فيهما 
على ٢٫٢ مليون وكل من الوصيفني على 
١٫١ مليون دوالر، وهي األعلى حتى اآلن 
مقارنة مع روالن غاروس الفرنسية (٢٢٫١ 
مليونــــًا) ووميبلدون اإلجنليزية (٢١٫٧ 
مليونًا) وفالشــــينغ ميــــدوز االميركية 

(٢٢٫٦ مليونًا).
لدى الرجال، سيحاول نادال ان يصبح 
الالعب الثاني الذي يحرز ٤ ألقاب متتالية 

في البطوالت الكبرى منذ اعتماد نظام 
االحتراف عام ١٩٦٨ بعد االسترالي رود 
ليفر الذي يحمل امللعب الرئيسي اسمه 
والذي عليه سيخوض االسباني جميع 
مبارياته فــــي البطولة. وهو األمر الذي 
ســــيدفع بفيدرر لقطــــع الطريق عليه 
وحرمانه من حتقيق هذا االجناز، وعليه 
ستكون املنافسة على أشدها بني الالعبني 
خصوصا ان السويســــري وضع نصب 
عينيه استعادة صدارة التصنيف العاملي 
رغم ان الفارق كبير بينهما (٣٢٠٥ نقاط). 
واعتبر نــــادال (٢٤ عاما) بطل ٢٠٠٩ ان 
«الضغط هو نفسه كالعادة بالنسبة الى 
جميع الالعبني. صحيح انه لم تتح لي 
الفرصة هنا إال مرة واحدة خالل مسيرتي، 
لكن ليس لهذا السبب يجب ان أكون حتت 
الضغط الذي هو نفسه في كل بطوالت 
الغراند سالم ألن كال منا يريد ان يقدم 
األفضل في البطوالت املهمة والكبيرة».
من جانبــــه، اعتبر فيدرر (٢٩ عاما) 
الذي يجد نفسه أمام حتد كبير جدا ومهمة 
صعبة للغاية، «ال أشعر باحلرج بأال أكون 
املرشــــح األوفر حظا إلحراز اللقب رغم 
انني بطل العام املاضي، وسيكون الضغط 

على كاهل نادال املصنف أول».


