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 روني بطل «دربي» مانشستر بهدف«وال باألحالم»

 ســــجل واين روني احد اجمل 
اهداف الدوري االجنليزي املمتاز هذا 
املوسم ليقود فريقه مان يونايتد 
املتصدر الى فوز ثمني على جاره 
مانشستر سيتي ٢-١ على ملعب 
«اولدترافورد» امام ٧٥٣٣٢ متفرجا 
ضمن املرحلة السابعة والعشرين 
أمس.  وجاء هدف روني من تسديدة 
اكروباتية خلفية رائعة اثر متريرة 
عرضية من البرتغالي لويس ناني 

في الدقيقة ٧٨.
مــــان يونايتــــد على    وحافظ 
فارق النقــــاط االربع التي تفصله 
عن منافسه املباشر ارسنال الذي 
تغلب بسهولة على ولفرهامبتون 

.٢-٠
  وكان البرتغالي ناني تقدم بهدف 
ملان يونايتد بشكل رائع أيضا في 
الدقيقة ٤١ قبل أن يدرك االسباني 
ديڤيد ســــيلفا التعادل لسيتي في 

الدقيقة ٦٥.
  وارتفع رصيد مان يونايتد بعد 
هذا الفوز إلى ٥٧ نقطة من ٢٦ مباراة 
متقدما بـ ٨ نقاط على سيتي صاحب 

املركز الثالث.
  وعلى ستاد االمارات في لندن، 
حقق ارســــنال فوزا ســــهال على 
ولفرهامبتون بثنائيــــة ملهاجمه 
الهولندي الدولي روبن فان بيرسي. 
وسيطر ارسنال على مجريات اللعب 
متاما وافتتح التسجيل اثر متريرة 
لقائد الفريق االســــباني شيســــك 
فابريغــــاس باجتاه فان بيرســــي 
الذي تابعها مباشرة داخل الشباك 

.(١٦)
  واستمر مسلسل اضاعة االهداف 

في الشوط الثاني قبل ان يضيف 
فان بيرسي الهدف الثاني اثر هجمة 
مرتدة سريعة ومتريرة متقنة من 
والكوت انفرد على اثرها باحلارس 

وسدد داخل الشباك (٥٦).
  واوقف ويغان مسلسل انتصارات 
ليڤربول وانتزع منه التعادل ١-١ 

على ملعبه انفيلد. 
  وافتتح الفريق االحمر التسجيل 
في الدقيقة ٢٤ بواسطة البرتغالي 
الدولي راوول ميريليش (٢٤). لكن 
ويغان رفض القاء السالح وادرك 
التعادل في منتصف الشوط الثاني 
عبر العاجي ستيف غوهوري (٦٥). 
وســــجل املهاجم الصربي العمالق 
نيكوال زيغيتش هدفا في الثواني 
االخيرة من مباراة فريقه برمنغهام 
ليخرج فائزا على ســــتوك سيتي 
١-٠. وتعادل بالكبول مع أستون 

فيال ١-١. 
  وكان املدرب روي هودجسون في 
طريقه لتحقيق بداية مثالية على 
رأس اجلهاز الفني لوست بروميتش 
البيون الن فريقه اجلديد تقدم على 
وست هام ٣-٠ في الشوط االول، 
قبل ان ينتفض الفريق اللندني في 

الشوط الثاني ويدرك التعادل.
  الى ذلك، يلتقــــي بولتون مع 

ايڤرتون اليوم.

  إيطاليا

  يدرك يوڤنتوس متاما انه ال بديل 
له عن الفوز علـــى انتر ميالن في 
دربي ايطاليا ضمن املرحلة اخلامسة 
والعشرين اذا ما اراد االحتفاظ بأمل 

احراز اللقب هذا املوسم.

اســــبانيول فــــي مبــــاراة ال تخلو 
من صعوبــــة في املرحلــــة الثالثة 
والعشرين، واذا كان الفريق امللكي 
حقق ١١ فــــوزا في ١١ مباراة خاضها 
على ارضه، فإنه في املقابل اهدر ١٢ 
امام  نقطة خارج ملعبه بخسارته 
برشلونة واوساسونا، وتعادله مع 
امليريا وليڤانتي وريال مايوركا. في 
املقابل، حصد اسبانيول ٢٤ نقطة من 
اصل ٣٠ ممكنة على ملعبه «كورنيال 
ال برات»، ويأمل ان يلحق الهزمية 
بريال مدريد. وقال مدرب ريال مدريد 
جوزيه مورينيو «املهم بالنســــبة 
الي اال نهدي برشــــلونة اللقب على 
طبق من ذهب، يجب ان نكافح هذا 
املوســــم». وفي املباريات االخرى، 
يلتقي هيركوليس مع سرقســــطة، 
ملقة مع خيتافي، ليڤانتي مع امليريا، 
ريال سوســــييداد مع اوساســــونا 
وديبورتيڤو الكورونا مع ڤياريال. 

  فرنسا 

  يخوض ليـــل املتصدر مباراة 
سهلة على ملعبه ضد تولوز ضمن 
املرحلة الثالثة والعشرين والتي من 
املتوقع ان يحافظ على اثرها على 
فارق النقاط اخلمس الذي يفصله 
عن اقرب منافســـيه باريس سان 
جرمان ورين. وسيخوض حارس 
ليل املخضرم ميكايل الندرو مباراته 
الرقم ٥٠٠ في الدوري الفرنسي، وقد 
احتفل مسبقا بهذا االجناز من خالل 
متديد عقده لسنتني اضافيتني مع 
النادي الشمالي حتى عام ٢٠١٤ قبل 
ايام قليلة. ويلتقي رين مع نيس 

وڤالنسيان مع بريست. 

مضيفه القوي فرايبورغ ١-٠.
  وعلـــى ملعب «ڤولفكســـفاغن 
ارينا»، لم تكن بداية ڤولفسبورغ مع 
مدربه اجلديد بيار ليبارسكي جيدة 
اذ خسر على ارضه امام هامبورغ 
٠-١. وعمق نورمبرغ جراح مضيفه 
شتوتغارت واحلق به هزميته الثالثة 
عشـــرة هذا املوســـم بعدما تغلب 
عليه ٤-١. وحسم ســـانت باولي 
مواجهة القاع مع ضيفه بوروسيا 
مونشـــنغالدباخ متذيـــل الترتيب 

بالفوز عليه ٣-١. 
  ويلعب اليوم كولن مع ماينتس 

وڤيردر برمين مع هانوڤر.

  إسبانيا

  يحــــل ريال مدريــــد ضيفا على 

املباريات االخرى، يلتقي    وفي 
باليرمو مـــع فيورنتينا، باري مع 
جنوى، بريشيا مع التسيو، كالياري 
مع كييڤـــو، كاتانيا مع ليتشـــي، 
تشيزينا مع اودينيزي وسمبدوريا 

مع بولونيا.

  ألمانيا

  استعاد باير ليڤركوزن وبايرن 
ميونيـــخ حامل اللقـــب توازنهما 
بفوز االول على مضيفه اينتراخت 
فرانكفورت ٣-٠ والثاني على ضيفه 
هوفنهامي ٤-٠ أمـــس في املرحلة 
الثانية والعشرين من الدوري االملاني 

لكرة القدم.
  وعلى ملعـــب «فيلتنز ارينا»، 
واصل شـــالكه صحوته واســـقط 

  وتراجع فريق السيدة العجوز 
الثامن بعـــد تعرضه  الى املركـــز 
للخســـارة في خمس مباريات من 
اصل ٩ في مختلف املسابقات منذ 
مطلع العام احلالي. في املقابل، حقق 
انتر ميالن بقيـــادة مدربه اجلديد 
ليوناردو الفوز في ٩ مباريات من 
اصل ١٠ وصعـــد الى املركز الثالث 

وميلك مباراة مؤجلة.
  واذا قـــدر النتر ميـــالن الفوز 
فسيرتقي الى املركز الثاني بفارق 
نقطتني عن جاره ميالن املتصدر، 
علما انه كان يتخلف عنه بفارق ١٣ 
نقطة في منتصف ديسمبر املاضي. 
ويأمل يوڤنتوس ان تكون املواجهة 
التحول  انتـــر ميالن نقطـــة  ضد 

بالنسبة اليه هذا املوسم.

 باير وبايرن يستعيدان توازنهما بفوزين كبيرين.. وقمة إيطاليا بين «شاب وعجوز».. وريال مدريد ممنوع من الخسارة أمام إسبانيول

  قام الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
بزيارة ملنتجع انيسي لالجتماع بأعضاء 
جلنــــة التقييم التابعــــة للجنة االوملبية 
الدولية التي تقوم بتقييم املوقف هناك، 
وذلك أمال في جناح بالده في اســــتضافة 
األوملبياد الشتوي عام ٢٠١٨، وقال ساركوزي 
انه سينضم الى جهود استضافة انسيسي 

لألوملبياد.يتنافس املنتجع الفرنسي مع 
الكورية اجلنوبية  مدينة بيونغ تشانغ 
الرئيس  وميونيــــخ االملانية، وأضــــاف 
الفرنســــي في منتجع ال كلوساز للتزلج 
«لدينا سجل طيب للغاية، املنتجع رائع 
حقا، نريد اســــتضافة الدورة األوملبية، 

سنكافح معا من أجل هذا الهدف».

 ساركوزي لدعم أولمبياد ٢٠١٨
 أكد مهاجــــم منتخب نيجيريا 
أوبافامي مارتينيز أنه قرر العودة 
إلى بريطانيا وترك نيجيريا للعب 
حلساب نادي برمنغهام البريطاني، 
وذلك اعتبارا من منتصف مارس 
القادم. وقال أوبافامي في تصريحات 
له عقب االنتهاء من مباراة نيجيريا 

وســــيراليون والتــــي كان محرزا 
الفوز لنيجيريا: «أن  ألحد هدفي 
الســــلطات القنصلية البريطانية 
قد أبلغته بأن تأشيرة سفره إلى 
لندن جاهــــزة بعد أن وافق نادي 
برمنغهام البريطاني على شروطه 

من حيث األجر واإلقامة». 

 مارتينيز لالنضمام إلى برمنغهام 

 جنم تشلسي العاجي ديدييه دروغبا ينوي اللعب في مونديال ٢٠١٤ 

(ا.ف.پ)  مدافع هوفنهامي الغاني ايساك فورساه يبعد الكرة عن مهاجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز                       (أ.ف.پ)   جنم مان يونايتد وين روني حلظة تسديده الكرة بطريقة مدهشة في مرمى مانشستر سيتي  

  دروغبا: أعتزم المشاركة في مونديال ٢٠١٤

 يبدو النجم العاجي الدولي ديدييه دروغبا مهاجم تشلسي االجنليزي، 
غير عاقد العزم على التخلي عن مسيرته احلافلة وخاصة الدولية منها 

مع منتخب االفيال.
  وقال دروغبــــا الهداف التاريخي ملنتخب ســــاحل العاج لصحيفة 
«النتر» في ســــاحل العاج انه سيشارك في نهائيات كأس العالم ٢٠١٤ 
في البرازيل، ورغم مشاركته في املباراة الودية التي فاز فيها منتخب 
بالده على مالي١-٠ املاضي في فرنسا فإنه يواجه نداءات واسعة إلعالن 

اعتزال اللعب الدولي ملنح الفرصة أمام اجليل اجلديد من الالعبني.
  وقال دروغبا: «لســــت في نهاية مســــيرتي مع ساحل العاج اعتزم 
املشاركة في النسختني املقبلتني لكأس االمم االفريقية عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ 
وكذلك املشــــاركة في مونديال ٢٠١٤ بالبرازيــــل»، الى ذلك قدم مدرب 
تشلســــي االيطالي كارلو انشــــيلوتي العبه اجلديد داڤيد لوز في مقر 
تدريب النادي اللندني في كوبنهام اليكوني اضافة جديدة لتشلســــي 

في مشواره لهذا املوسم. 

 «فيفا» يحقق
  في ٤ ركالت جزاء
  في مباراة واحدة 

 أعلن االحتاد الدولي لكرة 
انـــه يجري  القـــدم (فيفا) 
حتقيقات بشأن مباراة ودية 
دولية جمعت بني املنتخبني 
البلغاري واالستوني االربعاء 
اربع  املاضي، والتي شهدت 
ضربـــــات جـــزاء، وكانت 
نتيجتها التعادل ٢-٢، وقال 
متحدث باسم فيفا «ميكننا 
التأكيد على ان الفيفا يبحث 
هذه املسألة».وذكرت صحف 
مجموعـــة «دبليـــو ايه زد» 
االملانية أن املباراة التي اقيمت 
مبنتجـــع انطاليـــا التركي، 
التالعب في  تواجه شـــبهة 

نتيجتها.
  ونقـــل عن بوريســـالف 
ميخايلـــوف رئيس االحتاد 
القول  القدم  البلغاري لكرة 
«اربـــع ضربات جـــزاء في 
مباراة امـــر غير معتاد على 

االطالق».
قـــال ميكل    من جهتـــه، 
يبوليـــت املتحـــدث باســـم 
املتحـــدث االســـتوني لكرة 
القدم انه مت اخطاره من قبل 
االحتـــاد الالتفي للعبة بأنه 
قد يكـــون محاولة للتالعب 

بنتيجة املباراة. 

  كاليسترز تضمن صدارة 
تصنيف المحترفات 

 ضمنـــت البلجيكيـــة كيم 
كاليســـترز صدارة تصنيف 
رابطة احملترفات من الدمناركية 
كارولـــني فوزنياكي ببلوغها 
الدور نصـــف النهائي لدورة 
باريس الدوليـــة للتنس، اثر 
فوزها السهل على االسترالية 
يلينـــا دوكيتـــش ٦-٣ و٦-
٠، وسبق لكاليســـترز، التي 
توجت بلقب بطولة استراليا 
املفتوحة، اولى البطوالت االربع 
الكبرى، اواخر الشهر املاضي، 
ان تصدرت التصنيف العاملي ١٩ 
اسبوعا (١٢ عام ٢٠٠٣ و٧ عام 
٢٠٠٦) قبـــل ان تعتزل اللعب 
ملدة عامني للتفرغ لوالدة ابنتها 
ومن ثم عادت الى املالعب العام 

املاضي.
  ولم تخسر كاليسترز في 
دورة باريس حتى االن وهي 
توجت باللقب عام ٢٠٠٤ على 
حساب الفرنسية ماري بيرس، 
وتأمل البلجيكية املتوجة بـ ٤١ 
لقبا بينهـــا اربعة في الغراند 
ســـالم، ان تواصل مشوارها 
الناجح فيهـــا وتخطي عقبة 
دور االربعة حيث ســـتواجه 
االستونية كايا كانيبي الثالثة 
التي تغلبت على السلوفاكية 
دومينيكا شيبولكوفا الثامنة 

٦-٢ و٢-٦ و٦-٢. 

 ابتعاد بيرلو وعودة نستا

 شرطة مانشستر تطالب تيڤيز بعدم االستفزاز

ــط االيطالي اندريا بيرلو   سيبقى العب الوس
بعيدا عن املالعب ٦ أسابيع أخرى بعد ان تعرض 
ــبما أعلن ناديه  الى اصابة في ركبته اليمنى حس

ميالن متصدر الدوري االيطالي لكرة القدم.  كما 
استعاد ميالن خدمات مدافعه اليساندرو نستا الذي 

غاب عن املالعب منذ ٢٣ يناير املاضي. 

ــتر الكبرى من  ــرطة مدينة مانشس  طلبت ش
ــماح للمهاجم  ــتر سيتي عدم الس نادي مانشس
ــتفزازية  ــوس تيڤيز بإطالق اي تعليقات اس كارل
قبل مباراة الدربي في محاولة لنزع فتيل التشنجات 

املتزايدة للمباراة. وتشعر الشرطة بالقلق من ان 
ــيل التصريحات امللتهبة، من قبل امثال غاري  س
نيفيل وكارلوس تيڤيز قد تزيد من احتمال وقوع 

مشاكل. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة السابعة والعشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ٧  بولتون ـ ايڤرتون 

 ألمانيا (المرحلة الثانية والعشرون) 
 دبي الرياضية ١  ٥٫٣٠  كولن ـ ماينتس 

 دبي الرياضية ١  ٧٫٣٠  ڤيردر برمين ـ هانوڤر 

 اسبانيا (المرحلة الثالثة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٧  هيركوليس ـ سرقسطة 

 اجلزيرة الرياضية +٨  ٧  ملقة ـ خيتافي 

 ٧  ليڤانتي ـ امليريا 

 اجلزيرة الرياضية HD١  ٧  سوسييداد ـ اوساسونا 

 اجلزيرة الرياضية HD٢  ٩  ديبورتيڤو ـ ڤياريال 

 اجلزيرة الرياضية HD٢  ١١  اسبانيول ـ ريال مدريد 

 ايطاليا (المرحلة الخامسة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية HD١  ٢٫٣٠  باليرمو ـ فيورنتينا 

 ٥  باري ـ جنوى 

 اجلزيرة الرياضية HD١  ٥  بريشيا ـ التسيو 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٥  كالياري ـ كييڤو 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ٥  كاتانيا ـ ليتشي 

 اجلزيرة الرياضية HD٢  ٥  تشيزينا ـ اودينيزي 

 ٥  سمبدوريا ـ بولونيا 

 اجلزيرة الرياضية HD١  ١٠٫٤٥  يوڤنتوس ـ انتر ميالن 

 فرنسا (المرحلة الثالثة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٨  رين ـ نيس 

 ٨  ڤالنسيان ـ بريست 

 ١٢  ليل ـ تولوز 

 عائدات األندية العشرين الكبرى 
في العالم تفوق ٤ مليارات يورو

 إيالف: فاق مجموع عائدات أندية كرة القدم العشرين الكبرى 
في العالم ٤ مليارات يورو للمرة األولى، وفق أحدث قائمة حول 
أفضـــل أداء مالي لألندية أصدرتهـــا «ديلويت»، وقد حققت هذه 
األندية ٤٫٣ مليارات يورو من العائدات، مســـجلة بذلك ارتفاعا 

نسبته ٨٪ مقارنة بالعام املاضي.
  وللسنة السادسة على التوالي، احتل ريال مدريد املرتبة األولى 
بني األندية الكبرى في العالم من حيث األداء املالي، أقل ســـنتني 
من الرقم القياسي الذي سجله يونايتد، الذي تصدر القائمة ملدة 
 Money» ٨ أعوام منذ موسم ١٩٩٧/١٩٩٦ تاريخ صدور أول تقرير

League» حتى موسم ٢٠٠٤/٢٠٠٣.
  أما برشلونة فقد تفّوق على يونايتد في احتالل املرتبة الثانية 

للعام الثاني على التوالي.
  مـــن جانبه، ّعلق دان جونز، الشـــريك في مجموعة األعمــال 
الرياضية لدى «ديلويت» قائال: «حققت األندية العشرين الكبرى 
منــوا فــي العائــدات خــالل ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبرهنــة مقاومــة أندية 
كــرة القدم الكبـرى املســـتمرة، فيما مت احتواء تداعيات األزمة 
االقتصادية العاملية، وقـــد برهنت هذه األندية على قدرتها على 
مواجهــة هذه التحديات االقتصادية بفضل متتعها بقواعد واسعة 
من املشـــجعني األوفياء، وقدرتها على اجتذاب الشـــركاء بشكل 

دائم».
  وفيما احتل ريال مدريد وبرشلونة املرتبتني األولى والثانية، 
حافظت اجنلترا على أكبر متثيل لها على االطالق مقارنة بأي بلد 
آخر بوجود ستة من أنديتها، وقد حافظ كل من مانشستر يونايتد 
وأرسنال وتشلسي على املراتب الثالثة واخلامسة والسادسة على 
التوالي واملسجلة في العام املاضي، أما ليڤربول فتراجع مرتبة 

واحدة واستقر عند املرتبة الثامنة.
  وقد أحرز نادي مانشســـتر سيتي التقدم األبرز في هذا العام 
فـــي Money League إذ قفز تســـع مراتب مـــن املرتبة الـ ٢٠ الى 

املرتبة الى الـ ١١. 


