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تعرضت استعدادات منتخب بوليڤيا ملواجهة البرازيل وپيرو 44
في 10 و14 اجلاري ضمن تصفيات كأس العالم 2010 لكرة القدم، 

الى نكسة بعد اعالن العبي املنتخب اإلضراب عن اللعب.
ولم يحضر الالعبون الى معس���كر املنتخب في العاصمة 
الباز لكن »احملادثات مستمرة على أمل ايجاد حل« مع االحتاد 
البوليڤي بحس���ب ما قال كريس���تيان بانياغوا »فابول« أحد 

املسؤولني في نقابة الالعبني.

ولدى العبي بوليڤيا سلس���لة من الش���كاوى العالقة منذ 
أشهر عدة، على خلفية بناء هيكلية جديدة للكرة البوليڤية، 
بعد مشوارها املخيب في تصفيات كأس العالم 2010. ويطالب 
الالعبون بصوت ملمثلهم ف���ي اللجنة التنفيذية العليا للكرة 
البوليڤية، وبضمانات مالية من الدولة حملكمة حل النزاعات، 
املوكل���ة بحل النزاعات بني الالعب���ني واالندية أو بني األندية. 

ويعتبر عمل احملكمة مشلوال حاليا لعدم وجود ميزانية.

العبو بوليڤيا يضربون عن اللعب

ليڤربول وتشلسي في »قمة عاصفة«.. وريال مدريد في امتحان أندلسي
رأس ليوناردو على »مقصلة« أتاالنتا.. وهرتا برلين بمدرب جديد يواجه هامبورغ

مواجهة نارية ومثيرة بني جنوم ليڤربول وتشلسي وعلى رأسهم ستيڤن جيرارد وفرانك المبارد

عالميةمتفرقات

 بلغ الروسي نيكوالي دافيدنكو املصنف اول املباراة النهائية 
لدورة كواالملبور الدولية في التنس بفوزه على الس���ويدي 

روبن سوديرلينغ الثالث 1-6 و7-6 )7-1( و2-6.
 تأهل الفرنس��ي جيل س��يمون املصنف ثانيا للمرة األولى 
منذ س��نة الى نهائ��ي احدى دورات احملترفني ف��ي التنس، بعد 
فوزه على النمسوي يورغن ملتسر 6-4 و7-6 )7-3( في نصف 
نهائي دورة بانك��وك الدولية. وهي املرة األولى التي يصل فيها 
س��يمون الى نهائي احدى الدورات منذ 12 ش��هرا، بعد خسارته 
أمام البريطاني اندي موراي في دورة مدريد املغلقة التي أقيمت 

على أرض صلبة.
  ينتظر أن تتقدم النجمة الروسية مارياشارابوڤا احلائزة 
على ثالثة ألقاب غران س���الم، إلى املراكز اخلمس���ة عشرة 
األولى بالتصنيف العاملي لالعب���ات التنس احملترفات بعد 
إحرازها أول ألقابها منذ بداية صيف 2008 بانسحاب منافستها 
الصربية يلينا يانكوڤيتش من نهائي بطولة بان باسيفيك 
املفتوح���ة، عندما كانت متخلفة 5/2 أمام ش���ارابوڤا، وذلك 

إلصابتها في الرسغ.
ورفعت شارابوڤا التي حتتل املركز 25 حاليا بالتصنيف 
العاملي لالعبات احملترفات بعدما أمضت النصف الثاني من 
املوس���م في محاولة العودة إلى املالعب من إصابة بالغة في 
الكتف تطلبت إجراء عدة عمليات جراحية -رصيدها اإلجمالي 

من األلقاب إلى 20 لقبا مبشوارها الرياضي.

فتح تحقيق مع باتون وباريكيلو

فيتيل أول المنطلقين في جائزة 
اليابان للفورموال واحد

ينطلق األملاني سيباس����تيان فيتيل سائق ريد بول رينو من املركز 
االول جلائزة اليابان الكبرى، املرحلة اخلامسة عشرة من بطولة العالم 

لسباقات فورموال واحد، اليوم على حلبة سوزوكا.
وتقدم فيتيل على االيطالي يارنو تروللي سائق تويوتا، وبطل العالم 

البريطاني لويس هاميلتون سائق ماكالرين مرسيدس.
وانتزع فيتيل )22 عاما( املركز االول في الدقيقة االخيرة من اجلولة 
الثالثة االخيرة للتجارب الرسمية، التي شهدت حوادث خطيرة. وقطع 
فيتيل ابن مدينة هيبنهامي، أسرع لفة بزمن قدره 1.32.160 دقيقة، مبعدل 
سرعة بلغ 226.836 كلم/ساعة، لينطلق من املركز االول للمرة الرابعة 
هذا املوس����م. وسينطلق البرازيلي روبنز باريكيلو )براون مرسيدس( 
من املركز اخلامس خلف االملاني ادريان س����وتيل، فيما سيكون زميله 
البريطاني جنس����ون باتون متصدر ترتيب السائقني في املركز السابع 

خلف االملاني نيك هايدفيلد على بي ام دبليو ساوبر.
وقد يش����هد السباق تتويج باتون باللقب العاملي النه يتفوق بفارق 
15 نقطة عن اقرب مالحقيه، زميل����ه البرازيلي روبنز باريكيلو، وذلك 

قبل ثالث مراحل على انتهاء املوسم.
وتعرض االس����ترالي مارك ويبير حلادث خطير في فترة التجارب 
الصباحية، لذا س����ينطلق س����ائق ريد بول رينو من املركز االخير، في 

وقت سيكون زميله فيتيل على اخلط االول.
من جهة اخرى، سيفتح مديري سباق جائزة اليابان الكبرى، حتقيقا 
مع ستة س����ائقني بينهم البريطاني جنسون باتون والبرازيلي روبنز 
باريكيلو سائقي براون مرسيدس، لعدم التخفيف من سرعتهم أثناء رفع 
العلم األصفر خالل التجارب الرسمية امس. وقال متحدث باسم االحتاد 
الدولي للسيارات لوكالة فرانس برس: »ستخضع سيارتا براون وسيارتا 
بي ام دبليو وسيارتا فرناندو ألونسو وأدريان سوتيل، للتحقيق لعدم 

التخفيف من سرعتهم خالل رفع العلم األصفر«.
وبحال معاقبة الس����ائقني الستة، وخس����ارتهم املراكز التي حققوها 

خالل التجارب، ستشهد الئحة االنطالق تغييرا جذريا.

س����بع مرات الى اتاالنتا اليوم 
في املرحلة السابعة من بطولة 
ايطاليا »سيري أ«، والشك يحوم 
حول مصي����ر مدربه البرازيلي 
النتائج املتردية  اثر  ليوناردو 
للفريق اللومباردي، وكانت اخر 
هزائم مي����الن القابع في املركز 
احلادي عش����ر )8 نقاط من 7 
مباريات(، سقوطه في عقر داره 
امام زيوريخ  سان سيرو 1-0 
السويس����ري في دوري ابطال 

اوروبا.
وعج����ز مي����الن املع����روف 
بطرقه الهجومية من بني االندي 
االيطالية، عن تسجيل اكثر من 3 
أهداف في 6 مباريات في الدوري، 
كما انه لم يعرف طريق الشباك 
في 4 من مبارياته الس����ت، وال 
يعيش اتاالنتا فترة أفضل، اذ 
اكتفى هو االخر بتسجيل هدفني، 
ويقبع في املرك����ز قبل االخير 
بعد ان تخلى عن مدربه أجنيلو 
غريغوتشي الذي قاده الى اربع 
خسارات على التوالي في بداية 

الدوري.
ويقول ليوناردو الذي يلقى 
حتى االن دع����م نائب الرئيس 
ادريانو غالياني: »املشكلة اننا 
نريد تنفيذ الكثير من األمور على 
امللعب، لكننا ال نتمكن من ذلك 
في النهاية«، ويواجه يوڤنتوس 
الوصيف امتحانا صعبا اذ يحل 
ضيفا على باليرمو في جزيرة 

صقلية.
الس����يدة  وتع����رض فريق 
العجوز لضربة قوية باصابة 
قائده املخضرم اليساندرو دل 
بييرو في قدمه اليس����رى، كما 
يغيب العب الوسط البرتغالي 
تياغو ملدة 20 يوما بعد اصابة 
تعرض لها خالل مواجهة بايرن 
ميونيخ االملاني )0-0( في دوري 

االبطال.
ويأمل سمبدوريا احملافظة 
على املركز االول السبوع آخر، 
عندما يستضيف بارما الصاعد 
وس����ابع الترتيب، على ملعبه 

»لويجي فيراريس«.
املباريات، يلعب  وفي باقي 
بولونيا مع جنوى وكالياري مع 
كييڤو وفيورنتينا مع التسيو 
وروما مع نابولي وسيينا مع 

ليفورنو.

ألمانيا

يحل هامبورغ متصدر ترتيب 
املانيا »بوندس����ليغه«  بطولة 
ضيفا عل����ى هرتا برلني متذيل 

الالئحة اليوم في ختام املرحلة 
الثامنة، ويبدو هامبورغ متصدر 
الترتيب برصيد 17 نقطة وبفارق 
االهداف عن ليڤركوزن والذي 
يلعب حتت اشراف املدرب برونو 
الباديا، منتشيا من فوزه الهام 
على بايرن ميونيخ 1-0 السبت 
املاضي، وهو يسعى الى االنفراد 

في صدارة الدوري.
من جهت����ه، مير هرتا برلني 
في مرحلة سيئة فأقال مدربه 
السويسري لوسيان فافر ومت 
تعيني فريدهل����م فونكل مدربا 
الرسمي  جديدا بحسب املوقع 
للنادي ووقع فونكل )55 عاما( 
عقدا ملدة عام، مع خيار متديد 
الفريق  أنقذ  عام اضافي بحال 
من الهبوط الى الدرجة الثانية، 
علما ان هرتا لم يحقق سوى 3 
نقاط منذ مطلع املوسم، كما خرج 
من مسابقة الكأس، بعد ان تكبد 
هرتا 6 خسارات على التوالي، 
كان آخرها الهزمية القاسية امام 
هوفنه����امي 1-5، والتي جعلته 
يقبع في اسفل الترتيب، علما 
بانه خسر على ارضه االسبوع 
قبل املاضي ايضا امام فرايبورغ 

.4-0
ويلعب شتوتغارت مع ڤيردر 
برمين. وكان شالكه صعد الى 
املركز الثالث مؤقتا اثر فوزه على 
ضيف����ه اينتراخت فرانكفورت 
افتتاح املرحلة.وبعد  2-0 في 
شوط اول سلبي النتيجة، افتتح 
الدولي السابق جيرالد اسامواه 
اثر متريرة عرضية  التسجيل 
من لوكاس شميتس من ركلة 
حرة تابعها االول مباشرة في 

املرمى )66(.
وحصل ش����الكه على ركلة 
ج����زاء عندم����ا كان����ت املباراة 
تلفظ انفاسها بعدما ارتكب يان 
زميرمان خطأ في املنطقة احملرمة 
انبرى لها البيروفي جيفرسون 
فارفان وسجل منها الهدف الثاني 

.)91(

فرنسا

يأمل مرسيليا الثالث اخلروج 
من كب����وة دوري االبطال بعد 
تعرضه خلس����ارة ثانية على 
التوالي امام ريال مدريد 3-0، 
عندما يستقبل موناكو السابع 
على ملعبه »فيلودروم« في لقاء 
جنوبي في ختام اجلولة الثامنة 
من بطولة فرنسا »ليغ 1«، وفي 
باقي املباريات، يلعب بولوني مع 

ليل وتولوز مع لوريان.

بطولة إسبانيا »ليغا«.
وستش����كل مواجهة ملعب 
»سانشيز بيسخوان« االمتحان 
اجل����دي االول للفري����ق امللكي 
ال����دوري، لتأكي����د بدايته  في 
اذ فاز في جميع  الصاروخية، 
مبارياته حتى اآلن ومبباراتني 

في دوري ابطال اوروبا.
ويدرك ابناء املدرب التشيلي 
الرحلة  ان  مانويل بيليغريني 
الى اجلنوب االسباني لن تكون 
سهلة، نظرا لفوز أشبيلية في 
ال����� 4 االخيرة في  مباريات����ه 
ال����دوري، وس����حقه لرينجرز 
االس����كوتلندي 4 � 1 في دوري 
االبطال. وحذر مدرب أشبيلية 
مانولو خيمينيز: »صحيح اننا 
نواجه ريال مدريد اخلارق، لكن 
يجب ان يتذكروا ان أشبيلية مير 

في فترة جيدة حاليا«.
واعتبر العب وس����ط ريال 
غوتي: »ستكون مواجهة صعبة 
مع أش����بيلية، نظرا لسلسلة 
نتائجهم اجليدة، لكننا منر في 
حالة مماثلة. اعتقد بانها ستكون 
مواجه����ة بدنية، مع الكثير من 

االهداف«.
ويحوم الشك حول مشاركة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 

الذي عرج خالل مباراة مرسيليا  
الفرنس����ي )3-0( ف����ي دوري 
االبطال، لكن بيليغريني يأمل 
تعافي جنمه م����ن االصابة في 
كاحله واملشاركة أمام أشبيلية، 
وقال بيليغريني عن جناحه الذي 
س����جل 9 أهداف في 7 مباريات 
الس����اعة لم  حتى اآلن: »حتى 

نسحبه من التشكيلة«.
وس����تكون املباراة مناسبة 
ملهاجم أشبيلية الفارو نيغريدو 
من اجل ان يثأر لنفسه بعد تخلي 
ريال عنه مقابل 15 مليون يورو 
وذلك بعدما اعتبره غير قادر على 

مقارعة جنوم الفريق اجلدد.
ويسعى ڤياريال مع املدرب 
ارنستو فالفيردي الى حتقيق 
ف����وزه االول عندما يس����تقبل 
العاشر على ملعبه  اسبانيول 
»ال مادريغ����ال«، وف����ي باقي 
املباري����ات، يلع����ب خيريز مع 
ملقة وبلد الولي����د مع اتلتيك 
بلباو وس����بورتينغ خيخون 
مع ريال مايوركا وخيتافي مع 
اوساسونا وراسينغ سانتاندر 

مع ڤالنسيا.

إيطاليا

ينتقل مي����الن بطل اوروبا 

لهشاشة الثنائي جيمي كاراغر 
والس����لوڤاكي مارتن سكرتل. 
ووعد بنيتيز برؤية »ليڤربول 
جديد امام تشلسي، واداء وعقلية 

مختلفني متاما«.
ويتوق����ع ع����ودة اجلن����اح 
الدولي تيو والكوت الى صفوف 
أرس����نال السادس والذي ميلك 
مباراة مؤجلة، عندما يستقبل 
بالكبي����رن روڤرز ال����� 15 على 
»ستاد االمارات«. وقال والكوت: 
»اكتسبنا خبرة كبيرة في األعوام 
املاضية، رغم عدم فوزنا بأي لقب 
)اللق����ب االخير كان عام 2005 
في الكأس(، لكن اعتقد ان هذا 
الواقع سيتغير هذه السنة. إذا 
أردت الفوز بالبطوالت، من املهم 
ان تك����ون مجموعتك موحدة، 
وأوضح مثال على ذلك هو مان 

يونايتد«.
املباريات، يلعب  وفي باقي 
ايڤرتون مع س����توك س����يتي 

ووست هام مع فوالم.

إسبانيا

يخوض ريال مدريد أصعب 
اختباراته عندم����ا يحل ضيفا 
على أش����بيلية اليوم في أقوى 
السادسة من  مباريات املرحلة 

يس����عى ليڤربول الى تكرار 
نتيجة املوسم املاضي عندما يحل 
ضيفا على تشلسي في بطولة 
اجنلترا اليوم، فيما يخوض ريال 
مدريد املتصدر أصعب مبارياته 
في بطولة اسبانيا على أرض 
أشبيلية، في الوقت الذي تتوجه 
في����ه األنظار الى نتيجة ميالن 
االيطالي مع اتاالنتا ملعرفة مصير 
مدربه البرازيلي ليوناردو، وذلك 
في أبرز مواجه����ات البطوالت 

األوروبية احمللية لكرة القدم.

إنجلترا

يخوض تشلسي وليڤربول 
الثامن في  مواجهة االس����بوع 
بطولة اجنلترا »برميير ليغ« 
عندما ينتقل الثاني الى العاصمة 
لندن ملالقاة مضيفه على ملعبه 

»ستامفورد بريدج« اليوم.
ورغم عدم مرور س����وى 6 
مراحل عل����ى انطالقة الدوري، 
إال ان مدربي تشلسي وليڤربول 
اإليطال����ي كارلو انش����يلوتي 
واالسباني رافايل بنيتيز على 
دراي����ة بان خس����ارة اي منهما 
ستضعه حتت املجهر، خصوصا 
بعد خسارة تشلسي الصدارة في 
اجلولة املاضية بسقوطه املفاجئ 
ام����ام ويغان 1 � 3، وخس����ارة 
ليڤربول 0 � 2 امام فيورنتينا 

االيطالي في دوري االبطال.
الذي  واضطر انش����يلوتي 
يتواص����ل مع العبي����ه باللغة 
االيطالية عندما يكون غاضبا، 
الى التح����دث بلغته األم مرتني 
في االيام املاضية، بعد خسارته 
امام ويغان، وبعد االداء العادي 
الذي قدمه ال� »بلوز« في مباراة 
القبرصي  أبوي����ل نيقوس����يا 

)1 � 0( في دوري االبطال.
ورأى جون تيري مدافع وقائد 
تشلس����ي انه: »يجب ان نكون 
افضل امام ليڤربول. هم فريق 
كبير جاهز للمواجهة، وسنضطر 

للرد عليهم على امللعب«.
وكان����ت مواجهة املوس����م 
املاضي شهدت توقف سلسلة 
من 86 مباراة لم يخس����ر فيها 
تشلسي على ملعبه، لكن اداء 
»احلمر« في منتصف االسبوع 
لم يبشر باخلير، خصوصا في 

خط الوسط.
ويعود األرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو من االصابة ليدعم 
رباعي دف����اع ليڤرب����ول، كما 
ستس����مح عودة قل����ب الدفاع 
حارس مرمى فرانكفورت يان زميرمان يتصدى ملهاجم شالكه جيفرسون فارفان                 )أ.پ(الدمناركي دانيال أغر بإيجاد حل 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثامنة(

شو سبورت 3:304ارسنال - بالكبيرن
اكسترمي سبورت5ايڤرتون - ستوك سيتي

5وست هام - فوالم
شو سبورت 61تشلسي - ليڤربول

إيطاليا )المرحلة السابعة(
اجلزيرة الرياضية +47اتاالنتا - ميالن

اجلزيرة الرياضية +42بولونيا - جنوى
4كالياري - كييڤو

اجلزيرة الرياضية +48فيورنتينا - التسيو
اجلزيرة الرياضية +41روما - نابولي

اجلزيرة الرياضية +44سمبدوريا - بارما
4سيينا - ليڤورنو

اجلزيرة الرياضية +9:451باليرمو - يوڤنتوس

إسبانيا )المرحلة السادسة(
6خيريز - ملقة

6ڤياريال - اسبانيول
اجلزيرة الرياضية +65بلد الوليد - اتلتيك بلباو

اجلزيرة الرياضية +64خيخون - مايوركا
اجلزيرة الرياضية +68خيتافي - اوساسونا
اجلزيرة الرياضية +82سانتاندر - ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية +102اشبيلية - ريال مدريد

ألمانيا )المرحلة الثامنة(
دبي الرياضية 4:301شتوتغارت - ڤيردر برمين

دبي الرياضية 6:301هرتا برلني - هامبورغ

فرنسا )المرحلة الثامنة(
6بولوني - ليل

6تولوز - لوريان
اجلزيرة الرياضية 101مرسيليا - موناكو


