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 فيرغسون يتحسر على األداء
  

  أبدى أليكس فيرغسون املدير الفني ملان يونايتد حتسره على 
أداء فريقه في الشـــوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بالفوز على 
كرولـــي تاون ١-٠، في الدور اخلامـــس لكأس االحتاد اإلجنليزي 
وقال فيرغسون «لقد اســـتحق كرولي التعادل استنادا إلى أدائه 

في الشوط الثاني».
  وتابع: «ال يوجد شك في أن بعض الالعبني لم يقوموا مبا عليهم.. 
ليس لدي أي اعتراض على األداء في الشوط األول، اعتقد انه كان 

جيدا، ولكننا لم نكن على قدر املسؤولية في الشوط الثاني».
  وأكـــد «كان األمر مثيرا لالحبـــاط، لدينا بعض الالعبني الذين 
رمبا ال يعرفون طبيعـــة مواجهات كأس االحتاد اإلجنليزي، وقد 

تلقى هؤالء درسا قاسيا».
 

 دونادوني فخور 
ومايكون يشيد

  
  أبدى روبرتـــو دونادوني 
املدير الفنـــي لكالياري فخره 
بأداء فريقه رغم الهزمية أمام 
إنتر ميالن ٠-١، وقال دونادوني 
«ليـــس هناك مـــا احتاج إلى 
مناقشته، شـــكواي لن تغير 

النتيجة».
  وتابع «فخور بالعبي فريقي 
وال ميكننـــي ان ألومهم على 
مجهوداتهم، حتسن أداؤنا في 
الشوط الثاني وأظهرنا وجهنا 

احلقيقي».
املدافع  أعـــرب    من جهته، 
البرازيلي مايكون عن سعادته 
البالغة بفوز إنتر ميالن على 
ضيفه كالياري. وشدد مايكون 
على أن الفوز الذي حققه فريقه 
كان حاسما وأن النقاط الثالث 
التي جناهـــا كانت مصيرية. 
وأوضح مايكون «عانينا في 
بعـــض الوقت ولكن الشـــيء 
األكثر أهمية هو أننا حصدنا 
النقاط الثالث، ال نفكر في ميالن 
في الوقت احلالي بل نفكر فقط 

في أنفسنا».

 مورينيو سعيد بإسقاط ليڤانتي 

 إيمري يشيد بأداء دفاع ڤالنسيا

 ڤان غال ال يهتم بدورتموند

 أعــــرب البرتغالــــي جوزيــــه 
مورينيو املدير الفني لريال مدريد 
عن إعجابه بأداء فريقه خالل الفوز 
بهدفي كرمي بنزميــــة وريكاردو 
كارفالو على ليڤانتي في الدوري 
االسباني. وقال مورينيو «أشعر 

بالرضا عن تقدمي الفريق أداء جادا، 
هذه املباريات قبل مواجهات دوري 
أبطال أوروبا، قد تكون معقدة ألن 
أكثر على  الالعبني رمبا يركزون 
الفريق لعب  اللقاءات األوروبية، 
بشكل جيد وكان في قمة تركيزه». 

وتابع «كنــــا نــــدرك أن ليڤانتي 
سيصعب من أجواء املباراة، كانوا 
منظمني في الدفاع، ولكننا سجلنا 
في وقت مبكر وباتت األمور حتت 
السيطرة، الفوز وإراحة الالعبني 

هو ما يهمنا. 

 أعرب املـــدرب أوناي إميري 
املدير الفني لڤالنسيا االسباني 
عن سعادته بتحسن أداء فريقه 
الدفاعـــي على الرغـــم من عدم 
ارتياحه لنتيجة التعادل السلبي 

التي انتهت بها مباراة الفريق أمام 
ضيفه سبورتنغ خيخون ضمن 
الرابعة والعشرين من  املرحلة 

الدوري االسباني.
  وقال إميري «افتقدنا بالفعل 

النشـــاط واحليوية في الهجوم 
وكان يتعني علينا أن نتناقل الكرة 
بسرعة واتقان أكبر، ورغم ذلك، 
الذي  أشعر بالسعادة للتحسن 

ظهر في أداء الدفاع».

 أكد الهولندي لويس ڤان غال 
املدير الفني لبايرن ميونيخ حامل 
لقــــب الدوري األملانــــي أن فريقه 
ليس منشغال مبســــيرة متصدر 

البوندسليغا بوروسيا دورمتوند 
بعد فوز بايرن على مضيفه ماينتس 
٣-١. وقال ڤــــان غال «لقد أهدرنا 
العديد من الفرص ولكننا حققنا 

الفوز ونشعر بالسعادة لذلك، ال 
ننظر إلى دورمتوند، فقط ننظر 
إلى أنفسنا». وتابع «تعاملنا بشكل 

جيد مع الهجمات املرتدة.

 رقم قياسي لمان يونايتد في الكأس
  

  حقق مان يونايتد حامل الرقم القياسي في عدد االلقاب (١١) فوزا 
هزيال على كراولي تاون الهاوي ١ ـ ٠ وبلغ ربع نهائي كأس اجنلترا، 
وال يشــــفع ملان يونايتد انه خاض املباراة بتشكيلة جلها من الصف 
الثاني، ذلك النها ضمت سبعة العبني دوليني ابرزهم املكسيكي خافيير 
هرنانديز، وعلى الرغم من عراقة مان يونايتد فان كراولي تفوق عليه 
وحتديدا في الشــــوط الثاني حيث كان الطــــرف االفضل وكاد يدرك 
التعــــادل في الدقيقة االخيرة لكن عارضــــة يونايتد حرمته من ذلك 
ليكتفي مان يونايتد بهدف سجله مدافعه املخضرم وس براون بكرة 
رأسية مستثمرا عرضية لدارون غيبسون (٢٨)، وبلغ برمنغهام الدور 
ربع النهائي ايضا من مســــابقة الكأس، بفوزه على شيفيلد ونزداي 
بثالثية سجلها الدولي التشيلياني جان بونسيجور (٦) والنيبجيري 
اوبافيمي مارتينز (١٨) وديڤيد مورفي (٥٣)، وتفوق ســــتوك سيتي 
على برايتون اند هوف بنتيجة مماثلة سجلها النرويجي العمالق جون 

كارو (١٤) وجون والترز (٢٢) وريان شوكروس (٤٣).
  الى ذلك يلعب اليوم وســـت هام امام بيرنلي في مسابقة كأس 

 تيڤيز بين برشلونة وإنتراالحتاد االجنليزي. 
  

  ينتظر نادي مانشســـتر ســـيتي االجنليزي لكرة القدم جتدد 
مشـــاكله مع العبه األرجنتيني كارلوس تيڤيز بعد نهاية املوسم 
احلالي في ظل رغبة كل من برشلونة األسباني وانتر ميالن االيطالي 
في التعاقد معه، حســـبما أفادت صحيفة «ذي صن» البريطانية 

مبوقعها على االنترنت. 
  وطالب وكالء أعمال الالعب مســـؤولي نادي مانشستر سيتي 
بتجديد املفاوضات بشأن عقد الالعب مع الفريق، ولكن مسؤولي 
النادي رفضوا حيث يحصل تيڤيز (٢٧ عاما) على راتب أســـبوع 
يبلغ ٢٥٧ ألف جنيه اســـترليني ليكون بذلك أعلى العبي الفريق 

من حيث الراتب. 

 هارتس يقلص الفارق مع رينجرز
  

  قلص هارتس صاحب املركز الثالث الفارق موقتا بينه وبني رينجرز 
الثاني وحامل اللقب الى نقطتني بفوزه على داندي يونايتد ٢ ـ ١ في 
افتتاح املرحلة السابعة والعشرين، وسجل سكاسل (٤٥) وزاليوكاس 
(٨٨) هدفي هارتس، ودوغالس (٦) هدف دندي يونايتد، وحقق ابردين 
التاسع فوزا ســــاحقا على كيلمارنوك ٥ ـ ٠، كما تغلب مذرويل على 

هامليتون ١ ـ ٠، واينفرنس على سانت جونستون ٢ ـ ٠.
 

(أ.ف.پ)   جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو يضيع فرصة للتسجيل في مرمى ليڤانتي   

 بايرن ميونيخ يسقط ماينتس.. ومرسيليا ثانيًا مؤقتًا 

   ثنائية ملكية.. وإنتر ميالن يقتنص فوزًا ثمينًا من كالياري

ق ريال مدريد اخلناق على   ضيَّ
برشـــلونة بفوزه على ليڤانتي 
الرابعة  افتتاح املرحلة  ٢-٠ في 
والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة 
القدم. ورفع ريال مدريد رصيده 
الى ٦٠ نقطة بفارق نقطتني عن 
برشـــلونة. وبكر الفريق امللكي 
بالتسجيل عبر مهاجمه الفرنسي 
كرمي بنزمية بعد مرور ست دقائق 
اثر مجهود فـــردي رائع للجناح 
االرجنتيني انحل دي ماريا الذي 
راوغ ثالثة مدافعني قبل ان ميرر 
كرة متقنة باجتاه بنزمية فتابعها 
األخير بســـهولة داخل الشباك، 
قبل ان يضيف املدافع البرتغالي 
ريكادرو كارفالو الهدف الثاني في 
الدقيقة ٤٢ مستغال ركلة حرة نفذها 
مواطنه كريستيانو رونالدو. وفي 
مباراة ثانية، فشل ڤالنسيا الثالث 
في االبتعاد عن ڤياريال منافسه 
املباشر على مقعد أوروبي مؤهل 

الى دوري األبطال املوسم املقبل 
بسقوطه في فخ التعادل السلبي 
مع سبورتينغ خيخون على ملعب 
ميستايا حيث حصد الفريق ستة 
انتصارات متتالية في اخر سبع 
مباريات. وكان ڤالنســـيا اكتفى 
بالتعادل االيجابي ١-١ مع شالكه 
االملاني في ذهـــاب الدور الثاني 
من دوري أبطال اوروبا االسبوع 
الفائت. وخســـر ريال سرقسطة 
امام ضيفه اتلتيكو مدريد بهدف 
الغويري في الدقيقة ٦٦. وتختتم 
املرحلة اليوم بلقاء ريال سوسيداد 

مع ريال مايوركا.

   ايطاليا

  بات انترميالن على بعد نقطتني 
فقط من جـــاره املتصدر ميالن 
بفوزه على ضيفه كالياري ١-٠ 
ضمن املرحلة السادسة والعشرين 
من بطولة ايطاليا. ورفع انترميالن 

رصيده الى ٥٠ نقطة وصعد مؤقتا 
الى املركـــز الثاني متقدما بفارق 

نقطة واحدة عن نابولي.
  والفوز هو التاسع النتر ميالن 
فـــي مبارياته الـ ١١ األخيرة علما 
بأنه مدعو ملواجهة بايرن ميونيخ 
االملاني فـــي دوري أبطال أوروبا 
األربعاء املقبل. وسجل قلب الدفاع 
اندريا رانوكيا هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة السابعة اثر ركلة لعبها 
بسرعة الكاميروني صامويل ايتو 
فوصلت الى املغربي حسني خرجة 
الذي ســـددها قوية فاصطدمت 
الشـــباك.وفي  برانوكيا ودخلت 
مباراة ثانيـــة، فاز بولونيا على 
باليرمو بهدف ســـجله دانييلي 

بابوني في الدقيقة االخيرة.

   المانيا

  استعاد بوروسيا دورمتوند 
املتصـــدر نغمة االنتصارات بعد 

تعادلني متتاليني بفوزه على سانت 
باولي ٢-٠ فـــي املرحلة الثالثة 

والعشرين من بطولة املانيا.
  ورفع دورمتوند الساعي الى 
احراز لقبه األول منذ عام ٢٠٠٢، 
رصيده الى ٥٥ نقطة متقدما بفارق 
١٣ نقطة عن اقرب منافسيه بايرن 
ميونيخ الذي عاد بفوز ثمني على 
ماينتـــس ٣-١ وصعد مؤقتا الى 
املركز الثاني بفارق االهداف عن 
الذي يســـتقبل  باير ليفركوزن 

شتوتغارت.
  وســـيطر دورمتونـــد علـــى 
مجريـــات اللعب متاما منذ بداية 
املباراة لكنـــه انتظر الدقيقة ٣٩ 
لكي يفتتح له مهاجمه البارغوياني 
لوكاس باريوس التســـجيل اثر 
فـــردي رائع.وكانـــت  مجهـــود 
لباريوس اليد الطولى في الهدف 
الثاني أيضـــا لفريقه في مطلع 
الشوط الثاني عندما حول مدافع 

سانت باولي رالف غونيش كرته 
العرضية، خطأ داخل شباك فريقه 
(٤٩). واستمر بايرن ميونيخ في 
تقدمي عروضه الرائعة في اآلونة 
األخيرة وتغلب على ماينتس في 
عقر دار األخير ٣-١. وافتتح بايرن 
التسجيل بواسطة العب وسطه 
املؤثر باستيان شفاينشتايغر (٩)، 
قبل ان يضيف توماس مولر الثاني 
اثر متريرة مـــن الهولندي اريني 
روبن (٥٠)، وماريو غوميز (٧٧) 
الثالث رافعا رصيده في صدارة 
ترتيب الهدافني الى ١٨ هذا املوسم، 
وسجل ماينتس هدفا شرفيا عبر 

سامي عالقي (٨٣).
  وتابع هانوڤر عروضه الرائعة 
هذا املوسم وحقق فوزا عريضا 
علـــى كايزرســـلوترن بثالثية 
نظيفة تناوب على تسجيلها يان 
شالودراف (١٧ و٥٧) وعبدالالوي 

.(٤٥)

  وانهى هامبورغ دربي الشمال 
ضـــد جـــاره فيـــردر برمين في 
مصلحته بنتيجة ساحقة قوامها 
اربعة اهداف نظيفة حملت تواقيع 
الكرواتي مالدن بيتريتش (٤٢) 
والبيروفي خوان بابلو غيريرو 
(٦٤ و٧٩) وبـــن حتيـــرة (٨٧). 
اللبناني يوســـف  املدافع  ومنح 
محمـــد فريقه كولن نقطة ثمينة 
في سعيه للهروب من شبح الهبوط 
بتسجيله هدف التعادل في مرمى 
هوفنهامي ١-١. وجاء هدف محمد في 
الدقيقة ٦٩، بعد ان تقدم هوفنهامي 

عبر نوفاكوفيتش 
  (خطأ في مرمى فريقه، ٤٨). 
وتعرض فولفسبورغ خلسارته 
الثانية على التوالي بإشراف مدربه 
اجلديد بيار ليتبارسكي الذي حل 
مكان االجنليزي سيتف ماكالرين 
أمام  املقال من منصبه بسقوطه 
فرايبـــورغ ١-٢. ســـجل للفائز 

ريسينغر (٤٣) والسنغالي بابيس 
سيسيه (٧٠) الذي رفع رصيده الى 
١٦ هدفا في ٢١ مباراة هذا املوسم، 
وبعد ان تقدم اخلاســـر بواسطة 

هيلميس (٢٨).

   فرنسا

  صعد مرسيليا مؤقتا الى املركز 
الثاني في الدوري الفرنسي بفوزه 
على سانت اتيان ٢-١ على ملعب 
فيلودروم ضمن املرحلة الرابعة 
والعشرين ورفع مرسيليا رصيده 
الـــى ٤٢ نقطة بفارق ثالث نقاط 
عن ليل املتصدر وانتظر مرسيليا 
الشوط الثاني ليسجل هدفيه عبر 
االرجنتيني لوتشو غونزاليز (٦٩) 
ولوك رميـــي (٧٨)، قبل ان يرد 
سانت اتيان في الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل الضائع بواسطة 
النـــدران. وعمق تولـــوز جراح 
موناكو بفوزه عليه بهدفني نظيفني 

سجلهما اييته (١٤ و٨٩ من ركلة 
جزاء). وسقط لنس على أرضه 
أمام سوشـــو ٢-٣. سجل للفائز 
موريس بيالي (٦) ومايغا (٣٠) 
وبودبوز (٦٦)، وللخاسر جمعة 
(٣٦) وعـــالء الدين (٦٠). وتابع 
اوكســـير عروضـــه املخيبة هذا 
املوسم بسقوطه في فخ التعادل 
على ارضه مع ارل افينيون صاحب 
املركز االخير ١-١. ســـجل لألول 
ييلني (٨٤)، وللثاني نداي (٦٦). 
وتعادل كاين مع ڤالنسيان ٢-٢. 
سجل لألول نيفيه (٤٦)، وللثاني 
ياتاباري (٦٤)، وللثاني بويول 
(٨٤) والنغيل (٩٠).واحلق لوريان 
هزمية مذلة ببوردو ٥-١ قد تعجل 
برحيل مدرب االخير جان تيغانا. 
وســـجل امالفيتانو (١٤) وكيفن 
غاميرو (٣٥ و٣٨ و٨٨) ومفوميبا 
(٦٢ من ركلة جزاء) أهداف لوريان، 

وفرناندو (٤٥) هدف بوردو.

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس االتحاد االنجليزي 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ١١  وست هام ـ بيرنلي 

 اسبانيا (المرحلة الـ ٢٤) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١١  سوسييداد ـ مايوركا 

 قال ديڤيد ســــتيرن رئيس رابطة دوري كرة السلة االميركي للمحترفني ان 
مواقف مالك االندية والالعبني تبدو متباعدة بشــــأن عقود العمل وان اجلانبني 
بحاجة لتسوية اخلالفات حتى ال تواجه البطولة التوقف للمرة الثانية خالل ١٣ 
عاما. وينتهي االتفاق احلالي في ٣٠ يونيو املقبل وبينما أكد ستيرن ان اللقاء بني 
املالك ورابطة الالعبني يوم اجلمعة املاضي كان وديا، إال انه قال ان هناك وجها 
للشبه بني ما يحدث اآلن وما حدث من توقف العمل وأدى الى تأجيل بداية موسم 

١٩٩٨-١٩٩٩ وتقليص عدد املباريات بواقع ٣٢ مباراة ليصبح ٥٠ مباراة.

«NBA» خالفات في عقود الـ 
 ذكرت وســـائل اإلعـــالم اإلجنليزية أن نادي يوڤنتـــوس اإليطالي أخبر 
ليڤربـــول اإلجنليزي عدم اعتزامه دفع ٢٠ مليـــون يورو مقابل التعاقد مع 
البرتو اكيالني، وأن النادي مستعد إلعادة التفاوض حول الشرط اجلزائي 
فـــي عقد الالعب اإليطالي واملقدر بــــ ١٢ مليون يورو. sوذكرت صحيفة «ذا 
ميرور» البريطانية أن يوڤنتوس بدأ في مخاطبة ليڤربول بشأن تخفيض 
قيمة الشرط اجلزائي، ويبدو أن النادي اإليطالي غير مستعد لدفع أكثر من 

ستة ماليني يورو مقابل احلصول على خدمات اكيالني.

 يوڤنتوس يشترط على ليڤربول للحصول على أكيالني


