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47 خفض االحتاد االوروبي لكرة القدم عقوبة الوقف 
بحق مهاجم فيورنتينا االيطالي البرتو جيالردينو 
الى مباراة واحدة وسيتمكن بالتالي من خوض مباراة 
فريقه املقبلة ضد ديبريشن املجري بعد اسبوعني. 
وكان جيالردينو طرد في مباراة فريقه األولى ضد 
لي����ون واوقفه االحتاد االوروب����ي مباراتني قبل ان 

يقلص العقوبة الى مباراة واحدة.

تقليص عقوبة جيالردينو
يسعى االسباني رافايل بنيتيز مدرب نادي ليڤربول 
االجنليزي الى التعاقد مع مهاجم ڤيردر برمين األملاني 
أرون هانت، وذلك في صفق���ة تبادل ينتقل من خاللها 
مهاجمه الهولندي راين بابل الى الفريق األملاني، بحسب 

ما ذكرت صحيفة »غارديان« البريطانية.
من جهته، وجه جورج جيليت احد مالكي نادي ليڤربول 
اللوم الى مدرب الفريق االسباني رافايل بنيتيز بسبب 

س���وء نتائج الفريق في مطلع املوسم احلالي وتعرضه 
لثالث هزائم في ثماني مباريات كان آخرها ضد تشلسي 

االحد املاضي 2-0.
ودافع جيليت ال���ذي ميلك النادي مناصفة مع رجل 
االعمال االميركي اآلخر توم هيكس عن السياسة املادية 
للفريق معتب���را ان االموال وضعت في تصرف بنيتيز 

من دون ان يستعملها بالكامل.

ليڤربول لمبادلة بابل بهانت وجيليت يلوم بنيتيز

انسحاب ريبيري من فرنسا.. واستبعاد خضيرة وتاشي من ألمانيا.. ورومانيا »تحيا« بموتو
يغيب جنم منتخب فرنسا ونادي 
بايرن ميوني���خ فرانك ريبيري عن 
مباراتي منتخب بالده ضد جزر فارو 
الس���بت املقبل وفي مواجهة النمسا 
في 14 اجلاري ضمن تصفيات كأس 
العالم إلصابة ف���ي ركبته كما اعلن 

اجلهاز الفني ملنتخب فرنسا.
وغادر ريبيري معسكر املنتخب 
بعد االصابة من دون ان يلجأ املدرب 
رمي���ون دومينيك ال���ى ابداله بأحد 

الالعبني.
وشعر ريبيري باوجاع خالل مباراة 
فريقه ضد يوڤنتوس االيطالي االربعاء 

املاضي في دوري ابطال اوروبا.
وتأتي اصابة ريبيري بعد غياب 
صانع العاب منتخب فرنسا يوهان 
غوركوف الذي اصيب بتمزق عضلي 

ايضا قبل 10 ايام.
بدوره، أعل���ن االحتاد االوكراني 
أن املنتخب الوطني عزز تش���كيلته 
اس���تعدادا ملباراتي���ه املهمت���ني في 
ايفغني  املدافع  التصفيات باستدعاء 

خاشريدي ألول مرة.
وقال االحتاد مبوقعه على االنترنت 
إن املدرب اوليكسي ميخائيلتشنكو 
ضم مدافع دينامو كييڤ البالغ من 
العمر 22 عاما إلى التش���كيلة التي 
س���تلعب على أرضها ضد اجنلترا 

واندورا.
من جهة اخرى، قال االحتاد االملاني 
لكرة القدم ان العبي شتوتغارت سردار 
تاش���ي وس���امي خضيرة استبعدا 
من تش���كيلة الفريق ال���ذي يواجه 

روسيا.
من جانبه، تلقى منتخب بلغاريا 
ضرب���ة جديدة بع���د انضمام العب 
الوسط جورجي سورموف الى قائمة 
طويلة من املصاب���ني قبل مباراتني 
حاس���متني أمام قب���رص وجورجيا 
في املجموعة الثامنة من جهته، عاد 
املهاجم ادريان موتو الى تش���كيلة 
منتخب رومانيا اس���تعدادا ملواجهة 

صربيا وجزر الفارو.
وكان موتو مهاج���م فيورنتينا 
االيطالي غ���اب عن منتخب رومانيا 
في مباراتيه أمام فرنس���ا والنمسا 

بسبب اصابة في الفخذ.

إصابة سورموف في بلغاريا.. وأوكرانيا تضم خاشريدي استعدادًا للتصفيات األوروبية المؤهلة لمونديال 2010

)رويترز( مدرب االرجنتني دييغو مارادونا وخلفه ابنته داملا لدى عزائهما بوفاة مرسيدس سوسا 

)أ.پ(العب أملانيا بير مرتيساكر حامال االحذية في التدريب

عالميةمتفرقات 

كرويةمتفرقات

ضمنت األميركية س���يرينا وليامس عودتها الى 
صدارة ترتيب الالعبات احملترفات، بفوزها السهل على 
الروس���ية ايكاترينا ماكاروفا 6-3 و6-2، في الدور 

الثاني من دورة بكني الدولية املختلطة للتنس.
سيحصل بطل وبطلة دورة أستراليا املفتوحة للتنس، 
أولى البطــوالت االربع الكبرى )غران شيليم(، على جائزة 
ــتبلــغ 2.1 مليــون دوالر استرالي )1.86  ــيــة س قياس
ــب ما ذكر  ــا، بحس ــكل منهم ــي( ل ــون دوالر أميرك ملي

املنظمون.
قدم وزير الرياضة الپولندي ميروسالف درزيفتشكي 
من منصبه في أعقاب إدعاءات باس���تغالله س���لطات 
منصبه لصالح ش���ركات القمار من أجل إيقاف قانون 
يطالب بزيادة حصة الضرائب املفروضة على صناعة 

القمار.
تعرض األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو خلسارة 
ــي الدور األول من دورة طوكيو الدولية للتنس  مفاجئة ف

أمام الفرنسي ادوار روجيه فاسالن 6-4 و6-4 امس.
اعترف سائق الفورموال واحد البرازيلي نلسون 
بيكي���ت جوني��ور الذي تس���بب عن عمد وبطلب من 
مدي�����ري فريق��ه رين�����و، بح��ادث خ�����الل جائ�زة 
س���نغافورة الكبرى العام املاض���ي بغية ترجيح كفة 
زميله االس���باني فرناندو ألونسو، انه ارتكب »غلطة 

كبيرة«.
قالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية اليومية مبوقعها 
على االنترنت ان السائق الپولندي روبرت كوبيتسا سيحل 
ــو في فريق رينو الذي  ــباني فرناندو الونس مكان االس
ــيارات فورموال  ــباقات الس ــس في بطولة العالم لس يناف

واحد.

أكد ماتياس أمليدا العب وسط ريڤر بليت األرجنتيني 
املخضرم انه سيقبل باجلمع بني مهام الالعب واملدير 
الفني إذا أتيحت له فرصة تدريب الفريق خلفا للمستقيل 

نستور غوروسيتو.
ــاري  ــنينّ نادي نابولي اإليطالي املدرب والتر ماتس ع
مديرا فنيا للفريق بدال من املدرب احلالي روبرتو دونادوني 
ــا الفريق في الدوري  ــبب النتائج الهزيلة التي حققه بس

اإليطالي هذا املوسم.
أكد خوان البورتا رئيس نادي برشلونة االسباني 
رغبته في االحتفاظ بنجم دفاع املنتخب املكس���يكي 
رفائيل ماركيز بني صفوف النادي الكاتالوني »لسنوات 

طويلة«.
ذكرت وسائل إعالم محلية ان مباراة في دوري الدرجة 
الثالثة البلغاري ألغيت بعد 4 دقائق فقط من بدايتها عندما 
ــببت اإلصابات في تقليص أفراد احد الفريقني الى 6  تس

العبني فقط في ارض امللعب.

 أيمار: األرجنتين ال تملك المنقذ منذ اعتزال مارادونا 
بدأ املنتخب األرجنتيني لكرة 
القدم تدريباته اجلماعية استعدادا 
خلوض مباراتني حاس����متني أمام 
بيرو وأوروغواي في آخر مبارتني 
لتصفيات كأس العالم، على طريق 
سعيه للتأهل إلى جنوب أفريقيا 
الع����ام املقب����ل عن ق����ارة أميركا 
الالعبون، عدا  اجلنوبية. وق����ام 
خمس����ة منهم لم يصلوا بعد من 
أوروب����ا، بتدريب����ات بدنية مبقر 
االحتاد األرجنتين����ي لكرة القدم 
حتت قيادة من املدير الفني للفريق 

دييغو مارادونا.
وقرر مارادونا استدعاء رودريغو 
براني����ا الع����ب اس����توديانتيس 
دي البالت����ا األرجنتيني بغرض 
الفريق، ويعاني املنتخب  تدعيم 
األرجنتيني م����ن ضغوط كبيرة 
وسط احتماالت بعدم قدرته على 
التأهل إل����ى كأس العالم، وحاول 
بابلو أميار، صانع ألعاب بنفيكا 
البرتغال����ي العائد للمنتخب بعد 
غياب أكثر من عامني تبديد القلق 
لدى وصول����ه إلى بوينس آيرس 
بقوله »منذ أن توقف مارادونا عن 
اللعب واملنتخب ال ميلك املنقذ«.

وأكد جن����م فري����ق العاصمة 
أن����ه »س����عيد جدا  البرتغالي����ة 
بالعودة«، معترفا في املقابل بأن 
العودة إلى منتخب التانغو »في 
وق����ت ال مير فيه الفريق بظروف 
جيدة، متثل حتدي����ا كبيرا«، من 
جانبه، أكد سرخيو أغويرو هداف 
أتلتيكو مدريد األسباني على قدرة 
الفوز  الفريق األرجنتين����ي على 
في آخر مبارات����ني في التصفيات 
وحصد بطاقة تأهل مباش����ر إلى 

القارة السمراء.
وق����ال أغويرو ل����دى وصوله 
املباراتان األه����م ألنهما  »إنهم����ا 
ستحددان كل شيء واألمر يعتمد 
علينا، الفوز في املباراتني سيغنينا 
حتى عن خوض الدور الفاصل«. 
وكان مارادونا حضر جنازة املغنية 
االرجنتينية مرسيدس سوسا مع 
ابنته داملا في مشهد يعكس حاله 
وحال االرجنتني الس����وداوي في 
تصفيات املونديال. من جهة اخرى، 
ذكرت مصادر من املنتخب األميركي 
أن كلينت دميبس����ي العب وسط 
الكتف  الفريق أصيب بتمزق في 
وسيغيب عن مباراة الفريق يوم 

السبت املقبل أمام هندوراس.

 ديمبسي يغيب عن أميركا أمام هندوراس بتصفيات المونديال

تعادل أستون ڤيال ومانشستر سيتي

لوروا يستدعي 21 العباً لـ »أستراليا«

تعادل استون ڤيال ومانشستر سيتي 1 � 1 في املباراة التي أقيمت 
بينهما على ملعب فيال بارك في ختام املرحلة الثامنة من بطولة إجنلترا 
لكرة القدم. ورفع مانشس����تر سيتي رصيده الى 16 نقطة وصعد الى 
املركز الرابع بفارق االهداف خلف توتنهام، علما ان االول ميلك ايضا 
مباراة مؤجلة، في حني رفع استون ڤيال رصيده الى 13 نقطة وارتقى 
الى املركز الس����ابع وهو اآلخر ميلك مباراة مؤجلة. وعاد الى صفوف 
مانشستر سيتي مهاجمه التوغولي اميانويل اديبايور بعد انتهاء فترة 
إيقاف����ه 3 مباريات ولعب في املقدمة الى جانب األرجنتيني كارلوس 
تيڤيز والويلزي كريغ بيالمي. وكانت األفضلية الستون ڤيال في مطلع 
املباراة وكاد مهاجمه غابريال اغبونالهور يفتتح التسجيل عندما غمز 

الكرة بساقه لكن حارس مرمى مانشستر سيتي أنقذ املوقف )4(.
وتألق حارس استون ڤيال األميركي املخضرم براد فريدل )38 عاما( 
في التصدي لكرة رأس����ية سددها ايدبايور من مسافة قريبة وحولها 
فوق العارضة. ثم جنح مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل عندما 
رفع ميلنر كرة ركنية ارتقى لها مدافع س����يتي السابق ريتشارد دان 
مسجال هدف استون ڤيال االول )15(. وبدأ مانشستر سيتي يدخل أجواء 
املباراة تدريجيا لكنه اصطدم بجدار دفاعي منظم في استون ڤيال الذي 
اعتمد في املقابل على الهجمات املرتدة مستغال سرعة مهاجميه اشلي 
يونغ واغبونالهور. واضطر مدرب مانشستر سيتي مارك هيوز الى 
إجراء تعديلني في الش����وط الثاني فأخرج الهولندي نايجل دي يونغ 
وتيڤيز وش����ارك مكانهما ستيڤن ايرالند والپارغوياني روكي سانتا 
كروز، فنش����طت اجلبهة الهجومية ومتكن الفريق من إدراك التعادل 
بعد لعب مش����تركة رائعة بني ايرالند واديبايور قبل ان ميرر األخير 

كرة متقنة باجتاه بيالمي الذي عاجلها في مرمى فريدل )67(.
وواصل بنفيكا مطاردته لسبورتينغ براغا املتصدر بفوزه مضيفه 

باكوش فيريرا 3 � 1 في ختام املرحلة السابعة من بطولة البرتغال.
ورف����ع بنفيكا رصي����ده الى 19 نقطة متخلفا بف����ارق نقطتني عن 
س����بورتينغ براغا الذي يحقق انطالقة صاروخية هذا املوسم بفوزه 

في مبارياته السبع حتى اآلن.

استدعى مدرب منتخب عمان لكرة القدم الفرنسي كلود لوروا 21 
العبا للمباراة املرتقبة ضد استراليا في سيدني في 14 احلالي ضمن 
املجموعة الثانية من تصفيات كأس آسيا املقررة في الدوحة عام 2011. 
وابقي لوروا على جميع الالعبني احملترفني باالضافة الى 7 عناصر من 
املنتخب االوملبي. ويغادر املنتخب العماني الى سيدني بعد غد اخلميس 

حيث سيدخل في معسكر قصير لإلعداد جيدا للمباراة.

ريال مدريد »يلفت نظر« بيلليغريني
ذكرت صحيف���ة »ماركا« الرياضية امس ان املدير الفني لريال 
مدريد اإلسباني لكرة القدم التشيلي مانويل بيلليغريني تلقى »لفت 

نظر« بعد اخلسارة امام اشبيلية 1 � 2، في الدوري اإلسباني.
وأش���ارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن املدير العام لريال مدريد 
خورخي فالدانو واملدير الرياضي للفريق ميغل بارديزا قد اجتمعا 

مع املدرب التشيلي لبحث ما حدث.
وأوضح���ت الصحيفة: »اعترف بيلليغرين���ي خالل االجتماع 
ب���أن فريقه عانى من أخطاء وهفوات دفاعية وأنه أصيب بانفالت 

تكتيكي واضح«.
وأضافت »استمعوا إلى توضيحات املدير الفني وتبادال اخليارات 

واآلراء وحفزوه ملواصلة عمله«.


