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49 يعتزم نادي مان يونايتد اإلجنليزي التقدم بعرض لضم يان 
مڤيال جنم فريق رين الفرنســــي خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
املقبلة. ويرى السير أليكس فيرغسون املدير الفني لفريق مانشستر، 
في العب خط الوسط املدافع مڤيال بديال مثاليا ألوين هارغريڤز 
الذي يبدو أن مشــــواره انتهى مع الفريق. ويتمتع مڤيال بسمعة 
جيدة في فرنسا وقد جذب بالفعل أنظار أندية ليڤربول وتوتنهام 

اإلجنليزيني وريال مدريد اإلسباني.

أكد جنم كرة القدم اإلجنليزي ديڤيد بيكام في الوقت الذي يستعد 
فيه للموسم األخير في تعاقده مع لوس اجنيليس غاالكسي األميركي،  
أنه مستعد للعودة إلى اللعب بالدوري اإلجنليزي املمتاز بعد انتهاء 
عقده مع النادي األميركي. وتدرب بيكام (٣٥ عاما) القائد الســـابق 
للمنتخب اإلجنليزي مع فريـــق توتنهام خالل يناير وفبراير ٢٠١١ 
وكان بصـــدد اللعب للفريق على ســـبيل اإلعارة. وقال بيكام إنه ال 

يستبعد أن ينهي مسيرته كالعب كرة قدم في إجنلترا.

بيكام يعلن استعداده العودة إلنجلترامان يونايتد للتقدم بعرض لضم مڤيال

ريال مدريد «كريم» مع هيركوليس.. وأتلتيكو «بخيل» أمام ألميريا 

في االفتتـــاح، و٧ نقاط امام بايرن 
ميونيخ حامل اللقب، وخسر سانت 

باولي من شتوتغارت ١-٢.
وتابـــع ڤيردر برميـــن نتائجه 
املخيبة وتعادل مع ضيفه بوروسيا 
مونشنغالدباخ صاحب املركز االخير 

.١-١

فرنسا

انفرد ليل بالصدارة بعد فوزه 
على ضيفه ڤالنسيان ٢-١ في املرحلة 
الدوري  السابعة والعشـــرين من 
الفرنســـي. ورفع ليل رصيده الى 
٥٢ نقطة وتقدم بفارق ٣ نقاط على 
شريكه السابق رين الذي سقط في 
عقر داره امام مرسيليا حامل اللقب 
٠-٢ في االفتتاح. وفي مباراة ثانية، 
سقط بوردو على ملعبه جاك شابان 
دملا امام موناكو بهدف وحيد سجله 
البرازيلي باريرا دا سيلفا ادريانو 
(٢١).ووقف رصيد بوردو عند ٣٧ 

نقطة مقابل ٢٩ لفريق االمارة. 
الثالث  املركز  واســـتعاد ليون 
من مرســـيليا بفوزه على مضيفه 
سوشو ٢-٠، وسجل االرجنتيني 
ليساندرو لوبيز (٢٢) والبوسني 
ميرالم بيانيتش (٦٤) الهدفني فارتفع 
رصيد ليون الى ٤٨ نقاط بفارق نقطة 
خلف املتصدرين ليل ورين وبفارق 
االهداف امام مرسيليا حامل اللقب 
الذي افتتح املرحلة بفوز على مضيفه 
رين ٢-٠ ايضا، وفاز سانت اتيان 
على ضيفه بريست بهدفني نظيفني، 
ونيس على اوكسير ١-٠، ونانسي 
على كاين٢-٠، وخســـر لنس امام 

ضيفه تولوز بهدف وحيد.

فـــي املركز الـ ٢٠ األخير. وارتضى 
بالتعـــادل مع مضيفه  يوڤنتوس 

تشيزينا ٢-٢.

المانيا

عزز باير ليفركوزن موقعه في 
املركز الثاني بعد ان حسم املعركة 
مع مضيفه ماينتس ١-٠ امس في 
املرحلة السادســـة والعشرين من 
الدوري االملاني.ورفع باير ليفركوزن 
رصيده الى ٥٢ نقطة وابتعد بفارق 
٥ نقاط عن هانوڤر الذي لقي هزمية 
مذلة على يد مضيفه كولن (٠-٤) 

وهي النتيجة التي انتهى عليها ايضا 
لقاء كاتانيا مع ضيفه سمبدوريا.

وأفلت ميالن املتصدر من اخلسارة 
على ارضه وخرج متعادال مع باري 
متذيل الترتيب ١-١ امس. وتقدم باري 
عبر رودولف (٣٩) وعادل انطونيو 
كاسانو مليالن (٨٢). وشهدت املباراة 
طرد مهاجم ميالن السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش (٧٣). ورفع ميالن 
رصيده إلى ٦٢ نقطة في الصدارة 
بفارق ٥ نقاط أمام أقرب منافسيه 
إنتر ميـــالن صاحب املركز الثاني، 
كما رفع باري رصيده إلى ١٧ نقطة 

وجاء على حساب مضيفه كالياري 
برباعية نظيفـــة. ورفع اودينيزي 
رصيده الى ٥٣ نقطة ودخل بقوة على 
خط الصراع على مركز مؤهل الى 
دوري ابطال اوروبا. وواصل باليرمو 
عروضه املخيبة في االونة االخيرة 
ومني بهزميته اخلامسة على التوالي 
وجاءت على يد مضيفه جنوى ٠-١. 
وبقي فيورنتينا في دائرة الصراع 
الدوري االوروبي  الى  التأهل  على 
«يوروبا ليغ» بفوزه على مضيفه 
كييڤو ١-٠، فيما عمق بولونيا جراح 
مضيفه ليتشي بالفوز عليه ١-٠، 

على جاره التسيو ٢-٠ بتسجيله 
هدفي املباراة على امللعب االوملبي 
في العاصمة، االول في الدقيقة ٧٠ 
من ركلة حرة غير مباشـــرة عجز 
احلـــارس االروغويانـــي فرناندو 
موســـليرا عن صدها، والثاني في 
الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء 
انتزعها البرازيلي فابيو سيمبليسيو.

واسدى روما خدمة الودينيزي الذي 
واصل بدوره عروضه املميزة وحافظ 
على سجله اخلالي من الهزائم في 
٢٠١١، محققا فوزه الثالث على التوالي 
واخلامس في مبارياته الست االخيرة 

(٤٩) الهدفني، وحلق مان يونايتد 
ببولتون الذي تخطى برمنغهام بطل 
كأس الرابطة بفوزه عليه في عقر 
داره ٣-٢، ويأتي فوز مان يونايتد 
حامل الرقم القياسي في عدد االلقاب 
في املسابقة (١١ اخرها عام ٢٠٠٤) 
بعد ان مني بخســـارتني متتاليتني 
في الدوري على ارض تشلسي ١-٢ 

وليڤربول ١-٣.

إيطاليا

قاد القائد فرانشيسكو توتي روما 
لتحقيق فوزه الثالث هذا املوســـم 

النهائي من مســـابقة كأس اجنلترا 
للمرة االولى منذ ١٩٧٢ بعد تغلبه 
على ضيفه وســـت هـــام يونايتد 
٢-١ امـــس على ملعـــب «بريتانيا 
ستاديوم» في ربع النهائي. وسجل 
االملاني روبـــرت هوث (١٢) وداني 
هيغينبوثام (٦٣) هدفي ســـتوك 
سيتي، والفرنسي فريديريك بيكيون 
(٣٠) هدف وست هام. وتأهل مان 
يونايتد الـــى الدور نصف النهائي 
اثر فوزه على ضيفه ارسنال ٢-٠ 
في ربع النهائي، وسجل البرازيلي 
فابيو دا سيلفا (٢٨) وواين روني 

قاد املهاجم الدولي الفرنسي كرمي 
بنزمية فريقه ريال مدريد صاحب 
املركـــز الثاني ووصيف البطل الى 
الفوز الرابع عشـــر على ارضه هذا 
املوسم على حساب ضيفه هيركوليس 
٢-٠ فـــي افتتاح املرحلـــة الثامنة 
والعشـــرين من الدوري االسباني 
لكرة القدم، على ملعب سانتياغو 
برنابيو، لم يفرط ريال مدريد الذي 
البرتغالي كريســـتيانو  غاب عنه 
رونالدو والبرازيلـــي كاكا بداعي 
االصابة، في اي نقطـــة منذ بداية 
املوسم احلالي، رافعا رصيده الى ٧٠ 
نقطة، في املقابل، مني هيركوليس 
الصاعد من الدرجة الثانية والوحيد 
الذي هزم برشلونة حتى االن (٢-٠) 
وكان ذلك فـــي املرحلة الثانية من 
البطولة، بخسارته السادسة عشرة 
ووقف رصيده عنـــد ٢٦ نقطة في 
املركز الثامن عشر وهو مهدد بالعودة 
الى حيث اتى، واهدر قطب العاصمة 
االخر اتلتيكو مدريد فوزا كان في 
متناوله وخرج متعادال مع ضيفه 
امليريا صاحـــب املركز قبل االخير 
٢-٢، وتقـــدم اتلتيكو مرتني عبر 
االرجنتيني سيرجيو اغويرو (٣٩ 
و٦١)، وادرك امليريا التعادل عن طريق 
البرت كروســـات (٤٩) والسويدي 
هينوك غويتوم (٧٧)، وصار رصيد 
اتلتيكو مدريد ٣٩ نقطة وبقي في 
املركز الســـابع مقابل ٢٦ المليريا، 
وأحلق ريال سرقسطة خسارة ثقيلة 
بضيفه ڤالنسيا بأربعة اهداف نظيفة 
تناوب على تســـجيلها جاروسيك 
(٥) واندير (٤٠) وغابي (٦٥ و٧٥ 
من ركلتي جـــزاء)، وجتمد رصيد 
ڤالنســـيا عند ٥٤ نقطة في املركز 
الثالث، ورفع ريال سرقسطة رصيده 
فـــي املقابل الى ٣٠ نقطة في املركز 
الرابع عشـــر. واستعاد اسبانيول 
توازنه بفوزه الصعب على ضيفه 
ديبورتيفـــو الكورونا ٢-٠. ومني 
ريال سوسييداد بهزمية مفاجئة امام 
ضيفه ملقة متذيل الترتيب بهدفني 
سجلهما البرتغالي سيرجيو دودا 
(٢٥) والڤنزويلي خوسيه روندون 
(٥٨)، فيما تعادل مايوركا مع مضيفه 
ليفانتي بهدف اليفان راميس (٦٠)، 
مقابل هدف خلوانلو (٣٧).وتغلب 
اوساســـونا على ضيفه راســـينغ 
سانتاندر بثالثة اهداف اليون سوال 
(٢٠) وااليراني جواد نيكونام (٢٤) 
وفرناندو سوريانو (٥٠) الذي طرد 
في الدقيقة ٧٥، مقابل هدف للسويدي 
ماركوس روزنبرغ (٥٢). وتختتم 
املرحلـــة اليوم بلقـــاء خيتافي مع 

اتلتيك بلباو

كأس انجلترا

بلغ ستوك سيتي الدور نصف 

مان يونايتد يقصي أرسنال من الكأس.. وميالن يفلت من باري ويوڤنتوس يرضى بالتعادل مع تشيزينا وتوتي يحسم دربي العاصمة 

مهاجم مان يونايتد واين روني قاد فريقه للفوز على ارسنال والتأهل لنصف نهائي الكأس  (رويترز) مهاجم ريال مدريد كرمي بنزمية تألق أمام هيركوليس وسجل هدفي الفوز  (أ.ف.پ)

هامبورغ يقيل فيه بعد السداسية المذلة

زاكيروني يعود إلى إيطاليا مؤقتًا بسبب الزلزال

كينيدي: يجب إبقاء ريينا في ليڤربول 
اقال هامبورغ االملانـــي املدرب ارمني فيه من 
منصبه بعد الهزمية الثقيلة التي لقيها امام بايرن 
ميونيخ، وحقق بايرن ميونيخ فوزا كاسحا على 
منافســـه بســـتة اهداف نظيفة، وكان ارمني فيه 
اعلن الثالثاء املاضي انه ســـيترك هامبورغ في 
نهاية املوسم بسبب اخلالفات داخل ادارة النادي، 
واتخـــذ قرار اقالة فيه فورا بعـــد اجتماع الدارة 
النادي عقب اخلسارة امام بايرن ميونيخ والتي 
ادت الى تراجع هامبـــورغ الى املركز الثامن في 
الترتيب، وسيكمل املدرب املساعد مايكل اوينينغ 

(٤٥ عاما) املهمة حتى نهاية املوسم، وسيساعده 
الالعب السابق رودولفو كاردوزو، وكان ارمني فيه 
(٥٠ عاما) تسلم مهامه في هامبورغ في مايو عام 
٢٠١٠ بعقد حتى ٢٠١٢، ودرب ايضا ڤولفسبورغ 
وشتوتغارت ناديه السابق والذي قاده الى احراز 
لقب الدوري عام ٢٠٠٧، وســـبق لبايرن ميونيخ 
ان اعلن عن رحيـــل مدربه الهولندي لويس ڤان 
غال نهاية املوسم وقبل عام من نهاية عقده، كما 
اعلن املدرب فيليكس ماغاث انه سيترك منصبه 

في شالكه بعد انتهاء املوسم احلالي ايضا.

توجه مـــدرب منتخب اليابـــان لكرة القدم 
االيطالي البرتو زاكيروني ومعاونوه االربعة 
الى بالدهم لطمأنة عائالتهم بعد الزلزال العنيف 
الذي ضرب اليابـــان، وقال زاكيروني ان قرار 
العودة الى البالد اتخذ «بعد القلق الكبير من 
جانب العائلة»، واضاف «قررنا العودة مؤقتا 
الى ايطاليا بعد موافقة االحتاد الياباني للعبة 

لتطمني عائالتنا اننا بخير» دون ان يحدد موعدا 
لعودة اجلهاز الفني الى اليابان حيث كان مقررا 
ان يعلن اخلميس املقبل التشكيلة التي ستواجه 
وديا مونتينيغرو ونيوزيلندا في ٢٥ و٢٩ احلالي، 
وادى الزالـــزال الى الغـــاء العديد من االحداث 
الرياضية املقررة محليا وقاريا وتأجيلها الى 

مواعيد الحقة.

قال أســــطورة نادي ليڤربــــول اإلجنليزي، أالن 
كينيدي إن إبقاء احلارس بيبي ريينا ضمن صفوف 
الفريــــق يجب أن يكون علــــى رأس أولويات كيني 
دالغليش املدير الفني لليڤربول، وأوضح كينيدي، 

الظهير األيسر الذي قاد الفريق إلحراز لقبني أوروبيني 
خالل سبعة أعوام حافلة باإلجنازات قضاها ضمن 
صفوف الفريق، إن دالغليش قدم ما يكفي إلقناع املالك 

األميركيني للنادي بالتعاقد معه لفترة طويلة، 

ماكليش فخور  بالعبي برمنغهام 
وكويل سعيد بالتأهل

قال املدير الفني لفريق برمنغهام أليكس ماكليش إنه ال ميكنه 
الشعور بفخر أكبر من الذي يشعر به جتاه العبيه رغم الهزمية 
أمـــام بولتون واخلـــروج من الدور ربع النهائـــي ببطولة كأس 

االحتاد اإلجنليزي.
 وقال ماكليش عقب املباراة التي أقيمت على ملعب «أندروس 
غراوند» «رغم املشكالت التي نعاني منها بسبب اإلصابات، بذل 

العبونا جهدا رائعا».
 وأضاف «ال ميكـــن أن تنتظر والء وجهـــدا أكثر مما بذلوه، 
ولكننا نفتقد مهارة التهديف شـــيئا ما» ومن جانبه أبدى املدير 
الفني لفريق بولتون أوين كويل سعادته بالتأهل إلى الدور قبل 

النهائي، بعد الفوز على برمنغهام.
 وقـــال كويل عقب املباراة «إننا في الدور قبل النهائي ألفضل 

بطولة محلية في عالم كرة القدم، إنه إجناز هائل».
 وأضاف «جوســـي جاسكيالينني (حارس مرمى الفريق) قال 
لي إنه ينتظر منذ ١٢ عاما للعب بستاد وميبلي (الذي يستضيف 

النهائي) في كأس االحتاد اإلجنليزي.

بنزيمة:قادرون على انتزاع الصدارة ڤينغر يعترف بافتقاد العبيه الثقة

كاسياس يتطلع إلى دعم الجماهير أمام ليون  ڤان در سار يشيد بأداء فريقه

أكد املهاجم الفرنسي كرمي بنزمية أن ريال 
مدريد اليزال ميتلك فرصة انتزاع صدارة 
الدوري االسباني من برشلونة والوصول 
إلى منصات التتويج هذا املوســـم، وقال 
بنزمية عقب املبـــاراة «إننا اآلن نتخلف 

بفارق أربع نقاط مؤقتا (عن برشلونة)، 
لنأمل أن يخسر برشلونة أمام أشبيلية، 
اليزال يتبقى الكثير في املوسم وسنعمل 
بجدية من أجـــل حتقيق الفوز في جميع 

مبارياتنا املتبقية».

اعترف الفرنسي آرســــني ڤينغر املدير 
الفني لفريق أرسنال بأن اخلروج من دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا على يد 
برشلونة االسباني رمبا أثر على ثقة العبيه 
في املباراة التي خسرها أرسنال أمام مان 

يونايتد ٠-٢، وقــــال ڤينغر عقب املباراة 
«يجب أن نتغلب على هذه الفترة، وأعتقد 
أن خيبة أمل الفريق يوم الثالثاء (بالهزمية 
أمام برشلونة) لعبت دورا في هذه املباراة 

(أمام مان يونايتد).

أبدى حارس مرمى ريال مدريد إيكر كاسياس 
سعادته بأداء الفريق امام هيركوليس، ودعا 
املشجعني إلى دعم الفريق امللكي في مباراته 
املقررة أمام ليون الفرنسي يوم األربعاء املقبل 
في دوري أبطال أوروبا، وقال كاسياس «كان 
ذلك (الدعم اجلماهيـــري) ضروريا ويجب 
أن نواصل هذا، سجلنا على ملعبنا إيجابي 

للغايـــة ألننا لم نهـــدر أي نقطة، كل مباراة 
تبـــدو مثل نهائي بالنســـبة لنا وال نتحمل 
إهدار أي نقاط هنا»، وأضاف كاســـياس في 
تصريحات نشرها ريال مدريد في موقعه على 
اإلنترنت «سنكون بحاجة إلى دعم مشجعينا 
في مباراة ليون، نريد أن تأتي اجلماهير إلى 

الستاد ملؤازرتنا».

أشاد حارس مرمى مان يونايتد إدوين ڤان در 
سار بأداء الفريق في املباراة التي فاز فيها على 
أرسنال، وتألق إدوين ڤان در سار في التصدي 
لكرات خطيرة سددها مروان الشماخ وتوماس 
روزيســــكي كانت كفيلة بقلب موازين اللقاء، 
ليخفق أرسنال في تعديل النتيجة وجتديد أمله 

في التأهل، وصرح ڤان در ســــار عقب املباراة 
التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد» والتي 
حصل احلارس على جائــــزة أفضل العب بها 
قائــــال «كان أداء جيدا للغايــــة، تصديت لعدد 
من الكرات ولكننا ســــجلنا هدفينا في الوقت 

املناسب، ودافع الفريق بشكل جيد».

مورينيو يشيد بقناصه بنزيمة
وفخور بمساندة بيريز له

أزمة أرسنال قد تعيد ليمان من االعتزال

أشـــاد البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لفريق 
ريال مدريد االسباني بنجمه الفرنسي كرمي بنزمية الذي 
أحرز هدفي الفوز على هيركوليس، وقال مورينيو للموقع 
الرسمي لريال مدريد «بنزمية أفضل من أي وقت سابق، 
إنه يفعل أشياء لم يفعلها من قبل»، وتابع «بنزمية يشعر 
بالسعادة ونحن أيضا نشعر بالسعادة له، من الرائع أن 
يكون لديك كرمي بنزمية في هذه املباريات، في الوقت الذي 
يغيب فيه هدافا الفريق كريســـتيانو رونالدو وغونزالو 
هيغوين، ألنه سجل ستة أهداف مؤخرا وقادنا حلصد ست 
نقاط مهمة». ومن جهة اخرى اعرب مورينيو عن سعادته 
مبساندة رئيس النادي فلورنتينو بيريز له، ويعتقد أنه 
يسير في االجتاه الصحيح لتحقيق االنسجام داخل النادي 
امللكي، وساند بيريز املدرب مورينيو في شكواه املتعلقة 
بأن برشلونة حصل على خمسة أيام راحة عقب خوضه 
املباراة أمام ارســـنال اإلجنليزي في دوري أبطال أوروبا 

فيما يحصل فريقه على اربع ايام راحة فقط.

يخطـــط نـــادي ارســـنال 
اإلجنليزي الستدعاء حارس مرماه 
االملاني السابق ينز ليمان رغم 
اعتزاله، حلل ازمة حراسة املرمى 
في الفريق، وكان ليمان (٤١ عاما) 
اعتزل كرة القدم الصيف املاضي 
بعد انتهاء عقده مع شتوتغارت، 
وهو متواجـــد حاليا في لندن، 
ولعب ليمان في صفوف ارسنال 
بني عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٨ ولعب دورا 
محوريا فـــي فوز الفريق بلقب 
الدوري والكأس، ويعيش ارسنال 
أزمة حقيقية في حراسة املرمى 
مع غياب احلارس فويتســـيك 
شيشني ســـتة اسابيع بسبب 
اإلصابة وكذلك غياب احلارس 
االخر لوكاس فابيانسكي حتى 
نهاية املوســـم بسبب اإلصابة 
الكتف، وذكـــرت صحيفة  في 
دايلي ميـــل ان ليمان قد يكون 
في طريقه للعودة إلى ارسنال، 
ورغم اعتراف احلارس بأنه لم 
يسمع عن هذه التكهنات ولكنه 
رحب بخطوة العودة إلى املالعب 

مجددا.
  حلت لعنة بطولة إنديان ويلز لتنس األساتذة البالغ 
مجموع جوائزها ٨٫١ ماليني دوالر على البريطاني اندي 
موراي وعمقت جرحه حيث خرج من الدور الثاني عبر 

الهزمية أمام األميركي دونالد يوجن ٦/٧ (٤/٧) و٣/٦.
ــي  ــادي توتنهام االجنليزي ان العبه الهندوراس  اكد ن
ــيغيب عن املالعب ٣ اسابيع جراء  ــون باالسيوس س ويلس
االصابة التي تعرض لها خالل مباراة فريقه مع ميالن االيطالي 

في دوري ابطال اوروبا.
 صعد الكمار بطل املوســـم قبـــل املاضي الى املركز 
الرابع مؤقتا اثر فوزه على مضيفه رودا كيركراده ٢-١ 
في املرحلة الســـابعة والعشرين من الدوري الهولندي، 
وانتقل الكمار خطوتني الى االمام بعدما رفع رصيده الى 

٤٦ نقطة، وتقدم بفارق نقطة على دن هاغ.
  سيسجل جنم التنس السويسري روجيه فيدرر عودته 
إلى بطولة مونت كارلو لألساتذة الشهر املقبل، لتكون املشاركة 
هي األولى له منذ هزميته أمام مواطنه ستانيسالس فافرينكا 

في الدور الثالث للبطولة عام ٢٠٠٩.

عالميةمتفرقات


