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اكد االسباني رافايل بنيتيز مدرب ليڤربول )وصيف بطل 44
الدوري االجنليزي لكرة القدم( متس����كه بخدمات مواطنه 
الهداف فرناندو توريس رغم العروض املغرية التي حصل 

عليها االخير من فرق اجنليزية اخرى.
وجنح توريس في فرض نفسه بقوة في صفوف فريق 
»احلم����ر« منذ ان انتقل اليه ع����ام 2007 قادما من اتلتيكو 
مدريد، ما دفع تشلسي ومانشستر سيتي الى السعي للتعاقد 

معه قبل انطالق املوسم احلالي دون ان ينجحا في حتقيق 
مبتغاهما. وحذر بنيتيز املهتمني بخدمات مواطنه الهداف 
بانهم سيهدرون وقتهم في حال حاولوا التعاقد معه، مضيفا 
»كم تبلغ قيمته 70 مليون جنيه )مليون يورو( على االقل، 
اال تعتقدون ذلك. انا ال اقول انه افضل العب في العالم النه 
اليزال شابا وسيتطور مستواه، لكن من املؤكد انه يعتبر 

من االفضل وبامكانه ان يتحسن اذا اراد ذلك«.

بنيتيز لن يتخلى عن توريس رغم العروض المغرية

قائد ليڤربول ستيفن جيرارد مصدر اخلطورة في مواجهة فيورنتينا العنيد

البرازيلي رونالدينيو يعبر عن حال ميالن املتدهور        )ا.پ(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة الخامسة

اجلزيرة الرياضية +9:454فيورنتينا � ليڤربول
اجلزيرة الرياضية +9:457ديبريشن � ليون

المجموعة السادسة
اجلزيرة الرياضية +7:308روبن كازان � انتر ميالن
اجلزيرة الرياضية +9:455برشلونة � دينامو كييڤ

المجموعة السابعة
اجلزيرة الرياضية +9:452اورزيتشني � شتوتغارت

اجلزيرة الرياضية +9:456رينجرز � اشبيلية

المجموعة الثامنة
اجلزيرة الرياضية +9:453أرسنال � اوملبياكوس
اجلزيرة الرياضية +9:451الكمار � ستاندارلياج

عالمية متفرقات كروية متفرقات

خرجت الروسية دينارا سافينا المصنفة اولى 
في العالم وحاملة اللقب بطريقة مفاجئة من الدور 
الثاني لدورة طوكيو الدولية للتنس اثر خسارتها امام 
التايوانية تشانغ كاي شين الصاعدة من التصفيات 

6-7 )5-7( و6-4 و5-7 في الدور الثاني.

احتفظ السويسري روجيه فيدرر بصدارة تصنيف 
رابطة الالعبين المحترفين للتنس الصادر امس حيث 
بق��ي متقدما بفارق 2410 نقاط على االس��باني رافايل 
نادال صاحب المركز الثاني، و2865 نقطة امام البريطاني 

اندي موراي الثالث.

ذكرت بعض التقارير امس ان السائق االسباني 
فرنان��دو الونسو يتحضر العالن انتقاله من رينو 
الى فيراري، وبان الكشف الرسمي عن هذه الصفقة 
سيكون ف��ي نهاية االسب��وع الج��اري خ��الل جائ��زة 
اليابان الكب��رى الت��ي تشكل المرحل��ة الخامس��ة 
عش�����رة م��ن بطولة العالم لس���باق��ات فورم��وال 

واحد.

واصل اس��توديانتيس صدارته لبطولة االرجنتين 
ف��ي كرة القدم اثر فوزه على ب��وكا جونيورز 2-1 في 
المرحلة السادسة.وتعادل ريفر باليت مع جيمنازيا ال 
بالتا بهدفين لفيالالفا )42( وبونانوتي )52( مقابل هدفين 
الورمين��و )73( وكويفاس )87(، واتلتيكو توكومان مع 
الن��وس بهدفين اليس��كوبار )59 و72( مقابل هدفين 

لهويوس )80( وبيرالتا )87(.

اعلن البيت االبيض أمس ان الرئيس االميركي 
باراك اوباما سيتوجه الى كوبنهاغن هذا االسبوع 
لدعم ملف ترشيح مدينة شيكاغو الستضافة دورة 

االلعاب االولمبية عام 2016.
وتتنافس شيكاغو، مسقط رأس اوباما، على استضافة 
هذه االولمبياد مع مدريد وريو دي جانيرو وطوكيو، 
واعتب���ر رئيس اللجنة االولمبي���ة االميركية الري 
بروبست ان وجود اوباما في العاصمة الدنماركية 
س���يؤثر بش���كل كبير على حظوظ ف���وز المدينة 

االميركية.

بهدف للنجم رونالدو، تعادل كورينثيانز مع مضيفه 
س���او باولو 1-1 في »دربي« مدينة ساو باولو ليهديا 
فريق املدينة الثالث بامليراس فرصة توس���يع الفارق 
على صدارة ال���دوري البرازيلي لكرة القدم مع ختام 

مباريات املرحلة السادسة والعشرين.

ينتظر أن يوّقع االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم عقوبات 
على ناديي وست هام وميلوال بعد توجيه اتهامات بالسلوك 
العنصري لبعض جماهي��ر الفريقني خالل أحداث العنف 
التي ش��هدتها مباراتهما ببطول��ة كأس رابطة احملترفني 

اإلجنليزية الشهر املاضي.

ذكرت محطة »راديو كاتالونيا« اإلذاعية أن االحتاد 
الكاتالوني لكرة القدم عرض على يوهان كرويف مهمة 
إدارة املنتخ���ب اإلقليمي على أن يرد املدرب الس���ابق 
لفريق برشلونة بالقبول أو الرفض في غضون األيام 

القليلة املقبلة.

اكدت مصادر الضرائب في ايطاليا انها ستواصل مالحقة 
املدير الفني ملنتخب األرجنت��ني دييغو مارادونا كلما وطأت 
قدماه األراضي االيطالية حتى يسدد ما عليه من ضرائب وما 

عليه من متأخرات والبالغة قيمتهما 36 مليون يورو.

اس���تدعت األرجنتني مارتن دمييكليس مدافع بايرن 
ميونيخ األملاني لالنضمام لتشكيلة منتخبها الذي 
يستعد خلوض آخر مباراتني في تصفيات كأس العالم 
لكرة القدم أمام بيرو وأوروغواي الشهر املقبل بدال من 

فابريسيو كولوتشيني املصاب.

هدد أحد السحرة في اسبانيا باستخدام »فنون السحر« 
ضد نادي ريال مدريد. وكشفت صحيفة »أملوندو« عن خطاب 
كتبه الساحر الذي لم يذكر اسمه يهدد فيه باالستعانة بالسحر 
حتى يتعرض الالعب الشهير كريستيانو رونالدو لإلصابة.

يبتعد مارك بيرتران قائد فريق تينيريفي االسباني 
لكرة القدم عن املالعب ملدة أربعة أشهر تقريبا بسبب 
اإلصابة. وكان الظهير األمين )27 عاما( قد تعرض لكسر 
كبير في كاحله األمين خالل املباراة التي خسرها فريقه 

من مضيفه ريال مدريد 0 - 3 بالدوري االسباني.

ميالن »يترنّح« وهوفنهايم يعمّق جراح هرتا برلين 
هامبورغ وباير ليڤركوزن.

وداد  البوس���ني  وكان   
اللقاء  ايبيس���يفيتش بط���ل 
الثالثة االول  وسجل االهداف 

)1 و4 و21(، 
واضاف النيجيري شينيدو 
 )58( اوغبوك���ي  اوباس���ي 
ادواردو  والبرازيلي كارلوس 
)63 من ركل���ة جزاء( الهدفني 
االخرين، فيما سجل البرازيلي 
رافائيل كايتانو دي اراوجو )45( 

هدف هرتا برلني الوحيد.

هولندا

تعرض الكمار حامل اللقب 
خلسارة جديدة على يد مضيفه 
اوتريخت 1-0 في املرحلة الثامنة 
من الدوري الهولندي. وحافظ 
ايندهوفن وتونتي انش���كيده 
وصي���ف البطل على الصدارة 
بعدما رف���ع كل منهما رصيده 
الى 20 نقطة اثر فوز االول على 

ضيفه فيللم تيابورغ 1-3. 
والثاني عل���ى ضيفه فنلو 
2-1. وبق���ي اياك���س مطاردا 
للمتصدري���ن وبف���ارق نقطة 
واح���دة بعد فوزه على ضيفه 
دن هاغ 3-0. وحافظ فيينورد 
روتردام على املركز الرابع بفوزه 
على مضيفه بريدا 2-0. ودك 
فالفيك ش���باك ضيف���ه رودا 
كيركراده 4-0. وفاز غرونينغن 
على فيتيس ارنهم 1-0. وخسر 
سبارتا روتردام امام هيرينفني 
بهدف���ني 0-2. وخس���ر ايضا 
نيميغن امام هيراكليس امليلو 
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االضواء فوزه الثاني على التوالي 
على حس���اب ضيفه بوروسيا 
مونش���نغالدباخ 3-0، وسحق 
هوفنهامي ضيفه هرتا برلني 1-5 
في ختام املرحلة الس���ابعة من 

الدوري االملاني.
واثخن هوفنهامي جراح هرتا 
املركز االخير  برلني صاح���ب 
ملحقا به الهزمية السادسة مقابل 
فوز واحد، ورفع رصيده الى 14 
نقطة نقلته الى املركز الثالث 
بفارق 3 نقاط خلف املتصدرين 

12 نقطة، وولڤرهامبتون في املركز 
السادس عشر وله 7 نقاط.

 ايطاليا 

تابع ميالن نتائجه املخيبة 
واملتواضعة بقيادة مدربه اجلديد 
البرازيلي ليونارد وتعادل سلبا 
مع ضيف���ه باري ف���ي املرحلة 
السادسة من الدوري االيطالي.

 المانيا

حقق فرايب���ورغ العائد الى 

صعد مايوركا وديبورتيڤو 
ال كورونا ال���ى املركزين الرابع 
واخلامس على التوالي اثر فوز 
االول على ضيفه بلد الوليد 0-3، 
والثاني على ضيفه ڤياريال 0-1 
في ختام املرحلة اخلامس���ة من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
عل���ى  اوساس���ونا  وف���از 
سبورتينغ خيخون بهدف وحيد 
س���جله االيراني جواد نيكونام 
)56 من ركلة جزاء(، واس���قط 
سرقسطة ضيفه خيتافي بثالثية 
نظيفة سجلها فرانشيسكو بافون 
انريكه  ابل  )17( والكولومب���ي 

تابياس )24 و81(.
امليرا مع راس���ينغ  وتعادل 
سانتاندر بهدفني اللبرت كروسات 
)17( والنيجيري كالو اوتش���ي 
)89( مقابل هدف���ني للبلجيكي 
محمد تشيت )59( واجلزائري 
مهدي حلسن )71(، واسبانيول 

مع خيريز  0 - 0.

انجلترا

حقق س���ندرالند فوزا كبيرا 
على ضيفه ولڤرهامبتون 2-5 
هو الرابع هذا املوسم في املرحلة 
السابعة من الدوري االجنليزي. 
وسجل دارين بنت )8 من ركلة 
والتريني���دادي  و90(  ج���زاء 
كينوي���ن جون���ز )48 من ركلة 
جزاء و70( ومايكل تيرنر )73( 
اهداف سندرالند، والغاني جون 
منساه )50 خطأ في مرمى فريقه( 
وااليرلندي كيف���ن دويل )55( 

هدفي ولڤرهامبتون.
وبقي سندرالند ثامنا برصيد 

حميد الدين: لم نتوصل التفاق نهائي 
لشراء حصة من نادي ليڤربول

وقعت شركة »اف 6« السعودية، احدى الشركات الرائدة في االستثمار 
الرياضي بإدارة األمير فيصل بن فهد بن عبداهلل، ومجموعة االميركي 
جورج جيليت، احد شريكني في ملكية نادي ليڤربول االجنليزي لكرة 
القدم، وشركة ريتش���ارد بيتي لرياضة السيارات، مذكرة تفاهم بينها 
لتأسيس تعاون جتاري حصري بني املجموعة السعودية ونادي ليڤربول 
وفريق رتش���ارد بيتي في ناسكار. وعبر جيليت عن سعادته بتوقيع 
هذه االتفاقية مع مجموعة »اف 6« التي تعمل في املنطقة الشرقية في 
اخلبر، ملا توفره من فرص غير مسبوقة في قطاع الرياضة في الشرق 
األوسط. ومت وضع إطار عمل للشراكة في ناسكار وذلك بهدف تطوير 
وتشييد حلبات سباقات الناسكار في السعودية وغيرها من دول الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا. من جهته، قال مسؤول في شركة اف.6 السعودية 
امس إن الشركة دخلت في محادثات مباشرة مع جيليت لشراء حصته 
بالكامل أو جزء منها. وقال قاس���م حميد الدين نائب مدير الش���ركة ل� 
»رويترز« عبر الهاتف »لم نتوصل الى اتفاق نهائي بعد. نحن نناقش 
كم تبلغ قيمة 25% و50% من اسهم نادي ليڤربول«. واضاف حميد الدين 
»كان هناك بند في هذا االتفاق ينص على فتح امكانية شراء حصة في 
ليڤربول«. ودخل هيكس وجيليت في مفاوضات في يناير املاضي لبيع 
ليڤربول وهو أكثر االندية االجنليزية جناحا مقابل 500 مليون جنيه 
استرليني تشمل الديون الى مستثمرين من املنطقة مبا في ذلك الكويت 

اال ان احملادثات فشلت بسبب خالف حول السعر.

برشلونة في مهمة »نووية« وبراندلي يستذكر »هيسل« بمواجهة ليڤربول
يس����عى برشلونة االسباني حامل اللقب الى حتقيق فوزه االول 
في مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم عندما يستقبل دينامو 
كييڤ االوكراني في اجلولة الثانية من منافسات الدور االول ملسابقة 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وكان برش����لونة انتزع التعادل الس����لبي من عقر دار منافسه 

انترميالن االيطالي في اجلولة االولى.
ويبدو الفريق الكاتالوني مرش����حا للتغلب على دينامو كييڤ 
الذي يقوده الهداف اخلطير اندريه شفتنش����كو امللقب ب� »املفاعل 
النووي«العائ����د الى صفوفه بعد جتربة غير ناجحة مع تشلس����ي 

االجنليزي.
ويأمل جنم برشلونة السويدي زالتان ابراهيموڤتيش الذي سجل 
5 اهداف ف����ي مباريات فريقه اخلمس االولى في الدوري احمللي ان 

يفتتح رصيده في دوري ابطال اوروبا.
وكان مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال وضع ابراهيموڤيتش 
على مقاعد الالعبني االحتياطيني في مطلع مباراة فريقه ضد ملقة 
السبت املاضي مدخرا جهوده للمباراة ضد دينامو كييڤ، لكن اصابة 
الفرنسي تييري هنري منتصف الشوط االول اجبرته على اشراك 

النجم السويدي الذي لم يخيب االمال وسجل هدف االفتتاح.
ويقول غواردي����وال »يعطينا ابراهيموڤيتش ق����وة في الكرات 
العالية، ونحن نقدر اجلهد الذي بذله حتى عندما لم يكن في كامل 

لياقته البدنية«.
وس����يغيب هنري على االرجح باالضافة ال����ى املدافع االوكراني 
دميترو شيغرينسكي الذي اصيب في ركبته وسيبتعد عن امللعب 

لثالثة اسابيع.
وف����ي املجموعة ذاتها، يحل انترمي����الن ضيفا على روبن كازان 

الروسي الوافد اجلديد الى هذه املسابقة.
ومني انترميالن باول هزمية له في الدوري احمللي امام سمبدوريا 
مفاجأة املوس����م 0-1،  وهو يس����عى الى تعويض خيبة االمل على 
الصعيد االوروبي امام فريق يفتقد الى اخلبرة على مستوى املنافسات 

القارية.
ويعول انترميالن بقيادة مدربه القدير البرتغالي جوزيه مورينيو 
على ثنائي خ����ط الهجوم االرجنتيني دييغو ميليتو والكاميروني 

صامويل ايتو.
ويس����عى مورينيو الى ان يصبح ثالث مدرب في التاريخ يحرز 
اللقب مع فريقني مختلفني وقد سبقه الى هذا االجناز النمساوي ارنست 
هابل مع فيينورد روتردام الهولندي وهامبورغ االملاني، ثم اومتار 

هيتسفيلد مع بوروسيا دورمتوند وبايرن ميونيخ االملانيني.

براندلي وذكرى »هيسل«

وفي املجموعة اخلامس����ة، يحل ليڤربول االجنليزي ضيفا على 
فيورنتينا االيطالي في مباراة سيعاني فيها االخير من غياب هدافه 

البرتو جيالردينو الذي طرد في املباراة االولى ضد ليون.
ويتمتع ليڤربول حاليا مبعنويات عالية جراء انتصاراته املتتالية 
في الدوري احمللي بقيادة هدافه االسباني فرناندو توريس صاحب 
ثالثية في مرمى هال س����يتي في املباراة التي انهت بفوز س����احق 

للفريق االحمر 1-6.
في املقابل ستكون املس����ؤولية في تسجيل االهداف ملقاة على 

املهاجم االخر في فيورنتينا الروماني الدولي ادريان موتو.
ويش����ارك فيورنتينا في هذه املس����ابقة للم����رة االولى منذ عام 

.2000
يذكر ان مدرب ڤيورنتينا تشيزاري براندلي لعب املباراة املشؤومة 
لفريقه الس����ابق يوڤنتوس ضد ليڤربول ف����ي نهائي دوري ابطال 
اوروبا عام 1985 والتي شهدت مأساة ملعب هيسل في بلجيكا وذهب 

ضحيتها 39 شخصا.
وفي مباراة ثانية يحل ليون ضيفا على ديبريشني املجري الذي 

يشارك بدوره للمرة االولى في هذه املسابقة.
وتخل����و مباراتا املجموعة الس����ابعة من االث����ارة، حيث يلتقي 
اونيريا اورزيتش����ني الروماني مع ش����توتغارت االملاني، في حني 
تبدو املباراة الثانية اكثر تكافؤا بني رينجرز االسكوتلندي واشبيلية 

االسباني.
ويس����عى ارس����نال الى حتقيق فوزه الثاني في املسابقة عندما 

يستضيف على ستاد االمارات اوملبياكوس اليوناني.
وكان الفريق اللندني قلب تخلفه 2-0 في الدقائق العشر االولى 

امام ستاندارد لياج الى فوز 2-3.
وفي املباراة الثانية ضمن املجموعة ذاتها، يلتقي الكمار الهولندي 

مع جاره البلجيكي ستاندارد لياج.

إنتر ميالن الصطياد روبن وأرسنال يسعى للفوز على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

زي روبرتو »صعق« بايرن ميونيخ مانوني يحظى بثقة فينغر و يتحدى أولمبياكوس حادث سير 
يبعد بندتنر يس���تعد ڤيتو مانوني )21 عاما( احلارس 

الشاب الرسنال اإلجنليزي الستغالل الفرصة 
على أفضل نحو عندما يضعه املدرب الفرنسي 
آرسني ڤينغر ضمن التشكيل األساسي للفريق 
للمرة الثالثة بهذا املوس���م أم���ام أوملبياكوس 

اليوناني.
وقال مانوني: »عندما تلعب في الفريق األول 
يجب عليك أن تظهر للجميع ما تستطيع القيام 
به.. وأعتقد أن هذا ما فعلته وأنا س���عيد حقا 

بذلك«.
وأض���اف: »لقد طلب مني املدرب أن أحتفظ 
بهدوئي وأن أستخدم قدراتي الفنية وألعب كما 
أفعل في التدريبات، وهذا ما حاولت القيام به 

وقد جنح االمر فعال«.
وقال: »جئت هنا عندما كنت يافعا للغاية، 
كنت في اخلامس���ة عش���رة من عمري عندما 

أجريت اختباري هنا وكنت في السادسة عشرة 
عندما بدأت موسمي األول.. أعتقد أنني نضجت 

كثيرا«.
وأضاف مانوني: »لقد تدربت كثيرا وعملت 
جاهدا لكي أصل هنا، وبعد خمس���ة أعوام من 

العمل فأنا سعيد مبا وصلت إليه اآلن«.
من جهته لم ت���راود ڤينغر أي هواجس أو 

وساوس حول االستعانة مبانوني من جديد.
وقال املدرب الفرنس���ي: »لق���د تابعناه في 
التدريبات واختبرن���اه وقد وجدنا فيه بعض 

اإلمكانيات اجليدة التي أظهرها لنا«.
وأضاف: »لم يكن األمر س���هال عليه.. ولكن 
عندما يبتعد الالع���ب عن فريقه ويقاوم بهذه 
الق���وة من أجل العودة ويت���درب بقوة كبيرة 
رغم أنه ال يلعب، فهذا يعني أن قوته النفسية 

والعقلية وصلت إلى ذروتها«.

بنهاية املوس���م املاضي، اعتبر بايرن ميونيخ أن العب وس���طه 
البرازيلي زي روبرتو )35 عاما( قد طعن في السن بدرجة ال تسمح 
بتجديد تعاقده ملدة موسمني، لذا رحل الالعب إلى هامبورغ املنافس 
األكبر ف���ي بطولة الدوري األملاني، وأثبت أن أفكار النادي البافاري 

كانت خاطئة بعد أن قاد فريقه اجلديد للفوز عليه.
وكان زي روبرت���و أحد أبرز الالعبني ف���ي املباراة التي فاز فيها 
هامبورغ على بايرن ميونيخ 1-0 ، في نتيجة سمحت للفريق بالبقاء 
متربعا على قمة البطولة برصيد 17 نقطة بعد مرور سبع جوالت.

وقال زي روبرتو »لو واصلت اللعب على هذا النحو، فس���أملك 
فرصة جيدة للعودة إلى املنتخب البرازيلي«.

ونال الالعب املديح من زميله السابق في بايرن ميونيخ فيليب 
الم. وقال الظهير األيس���ر األملاني الدولي »كونه العبا رائعا، هذا ما 
كنا نعرفه حتى قبل بداي���ة اللقاء«.من جانبه، قال أولي هوينيس 
مدير النادي البافاري، الذي عارض فكرة متديد عقد الالعب ملوسمني، 
فاليزال يبرر موقفه معتبرا أن متديد عقد الالعبني الكبار يحول دون 

تقدمي الفرصة للشباب مثل توماس موللر وهولغر بادشتوبر.

الدمناركي  املهاج���م  اس���تبعد 
ني���كالس بندتن���ر من تش���كيلة 
ارنسال قبل مواجهة اوملبياكوس 
بعد تعرضه حلادث س���ير. وفقد 
الالعب البالغ م���ن العمر 21 عاما 
السيطرة على س���يارته »استون 
مارتن« البالغة قيمتها 100 الف جنيه 
اس���ترليني )158800 دوالر( قرب 
مقر تدريب ارسنال لكنه جنا من 
االصابة بجروح خطيرة. وقال ارسني 
فينغر مدرب ارسنال للصحافيني 
»لم يتدرب بندتنر واصيب بكدمات 

وصدمة، لن يلعب اليوم«.


