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47 كش���ف برش���لونة بط���ل الدوري 
االسباني ومسابقة دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم ان مدافعه الدولي الفرنسي 
اريك ابي���دال مصاب مبرض انفلونزا 
اخلنازي���ر، فيما وضع زميله العاجي 
يايا توريه حت���ت املراقبة النه يظهر 
ايضا ع���وارض ڤيروس »اتش1 ان1«. 

وذكر برشلونة ان الفحوصات الطبية 
التي خضعها لها ابيدال كشفت اصابته 
بڤيروس »اتش1 ان1« الذي يضرب العالم 
منذ فترة، فيما ينتظر النادي الكاتالوني 
نتيجة فحوص���ات توريه. كما حتوم 
الشكوك حول تعرض املكسيكي رافاييل 

ماركيز لإلصابة أيضا.

ذكرت صحيفة »هيرالدو دي أراغون« أن ريال سرقسطة االسباني 
يترقب عودة قلب الدفاع األرجنتيني غابرييل ميليتو إلى صفوف 
الفريق قادما من برشلونة على سبيل اإلعارة، في الوقت الذي يسابق 
فيه الالعب الزمن من أجل العودة إلى املالعب بعد عام ونصف العام 
من الغياب بسبب إصابة في الركبة، ونشرت الصحيفة احمللية أن 
»إدواردو غامارنيك وكيل أعمال الالعب اعترف بأن ريال سرقسطة 

اتصل باملدافع ملعرفة رأيه قبل اإلعداد لبدء محاولة لضمه«.

سرقسطة الستعارة ميليتو إصابة أبيدال بإنفلونزا الخنازير 

ليڤربول نزف مجددا أمام مانشستر سيتي وأمله تالشى بإحراز اللقب
استمر ليڤربول مبسلسل نزيف 
النقاط، فسقط في فخ التعادل مع 
ضيفه مانشستر س����يتي 2 - 2 
امس عل����ى ملعب »انفيلد« وامام 
44164 متفرجا في افتتاح املرحلة 
ال� 13 من بطولة اجنلترا لكرة القدم. 
والتعادل هو الثاني على التوالي 
لليڤربول على ارضه مقابل 5 هزائم 

و6 انتصارات.
وبقي ليڤربول س����ابعا بعدما 
رفع رصيده الى 20 نقطة بفارق 
10 نقاط عن تشلسي املتصدر، ما 
يعني تالشي آماله في احراز اللقب 
الذي يبحث عنه منذ عام 1990. اما 
مانشستر سيتي فعزز موقعه في 
املركز الس����ادس برصيد 21 نقطة 
بفارق االهداف خلف استون ڤيال 

اخلامس.
وخاض ليڤربول املباراة الثانية 
على التوالي في غياب هدافه الدولي 
االسباني فرناندو توريس بداعي 
االصابة. وسجل السلوڤاكي مارتن 
س����كرتيل )50( ويوسي بنعيون 
)77( هدفي ليڤربول، والتوغولي 
اميانويل اديبايور )69( وستيڤن 
ايرلن����د )76( هدفي مانشس����تر 

سيتي.
الي����وم بولتون مع  ويلع����ب 
بالكبيرن وتوتنه����ام مع ويغان 

وستوك سيتي مع بورتسموث

إسبانيا

يلعب ف����ي املرحل����ة احلادية 
عشرة من بطولة إسبانيا »ليغا«، 
ڤياريال مع بلد الوليد وخيريز مع 
سبورتينغ خيخون واسبانيول 
م����ع خيتافي ومايوركا مع امليريا 
وملقة مع سرقسطة وأوساسونا 

مع ڤالنسيا.

إيطاليا

يستقبل يوڤنتوس على ملعبه 
»ديللي ألب����ي« أودينيزي الرابع 
عش����ر، وهو عانى خسارتني هذا 
املوسم 0-2 في باليرمو و2-3 أمام 
نابولي، في املرحلة الثالثة عشرة 

من بطولة ايطاليا »سيري أ«.
ويصر قائد يوڤنتوس فابيو 
كاناف����ارو عل����ى ان احلديث عن 
مباراة انتر اليزال مبكرا: »سمعت 
كثيرين يتحدثون عن لقاء انتر، 
لكن ش����خصيا قررت اال أفكر به 
قبل اس����بوعني من اآلن. انا مهتم 
مببارات����ي أوديني����زي وبوردو، 
فاألولى تسمح لنا مبواصلة املشوار 
محليا والثانية تضمن لنا التأهل 
أوروبيا«. وس����يفتقد أودينيزي 
خلدم����ات انطوني����و دي ناتالي 

يتطلع كل من السويسري روجيه فيدرر املصنف اول 
عامليا واالس����باني رافايل ن����ادال الثاني الى انهاء العام في 
صدارة التصنيف العاملي لالعبني احملترفني في التنس في 
حال فوزه ببطولة املاسترز التي تضم الثمانية االوائل في 

العالم وتنطلق اليوم في لندن.
تغلب اس��توديانتيس دي البالتا عل��ى ضيفه تيغري 3-1 
في مس��تهل اجلولة اخلامسة عشرة من مرحلة ذهاب الدوري 
األرجنتين��ي لكرة الق��دم )أبرتورا(، وانت��زع النوس انتصارا 

ثمينا من ضيفه كولن 3-0 في إطار نفس اجلولة.
أصيب 25 شخصا على األقل واعتقل اثنان آخران في أعمال 
شغب شهدتها مباراة فريقي بازل وزيوريخ في إطار لقاءات 

دور الستة عشر لبطولة كأس سويسرا لكرة القدم.
ق��اد النجم ليبرون جيمس فريق��ه كليفالند كافالييرز 
الى الفوز على انديانا بيسرز 105-95 في الدوري االميركي 
للمحترف��ن ف��ي ك��رة الس��لة. وع��زز داالس مافريكس 
صدارته ملجموعة اجلنوب الغربي رافعا رصيده الى عشرة 
انتص��ارات في 13 مباراة بفوزه بصعوبة على س��اكرامنتو 
كين��غ 104-102، وف��ي املباري��ات االخرى، ف��از تورونتو 
رابتورز على ميام��ي هيت 120-113، واوكالهوما ثاندر على 
واش��نطن ويزاردز 127-108، ولوس اجنيليس كليبرز على 
دنفر ناغت��س 106-99، وممفيس غريزلي��ز على فيالدلفيا 
سفنتي سيكس��رز 102-97، واتالنتا هوكس على هيوسنت 
روكتس 105-103، وغولدن س��تايت ووريرز على بورتالند 

ترايل باليزرز 94-108.
تلقى رئيس أوروغواي تاباريه فازكيز اتصاال هاتفيا من 
نظيره الكوستاريكي أوسكار أرياس، هنأه خالله بصعود 

منتخب البالد إلى مونديال 2010.
أعلن رئيس احتاد كرة القدم في كوس��تاريكا إدواردو لي 
استعداده الرحيل عن منصبه بعد خروح الفريق من التصفيات 

املؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
أعلنت مصادر محلية في مونتڤيديو أن ملف الترشيح 
املش���ترك ألوروغواي واألرجنتني لتنظيم بطولة كأس 
العالم عام 2030 ينتظر فقط التوقيع املشترك لرئيسي 

البلدين.
أك��د االحتاد التركي لك��رة القدم أنه ال يعرف ش��يئا عن 
قضي��ة التالع��ب في نتائ��ج املباريات التي يحق��ق فيها حاليا 

املدعى العام األملاني.
قال ن����ادي تورونتو األميركي لكرة القدم في بيان إنه 
عني بريدراغ رادوسافليفيتش العب ايفرتون السابق مدربا 

له.
قال املدير الفني للبرتغال كارلوس كيروش »لن نذهب إلى 
جن��وب أفريقيا للنزهة«، بينما ذهب مهاجمه البرازيلي األصل 
لييدس��ون إل��ى ما هو أبعد م��ن ذلك حيث قال »به��ذا الفريق 

ميكننا إحراز اللقب«.

متصدر ترتيب هدافي الدوري )9 
اهداف( بسبب االيقاف، ويغيب عن 
صفوف »السيدة العجوز« املهاجم 
فينتشنزو ياكوينتا بسبب اإلصابة 
في ركبته. وسيستعيد يوڤنتوس 
خدمات العبه الرائع اليس����اندرو 
دل پييرو بعد غيابه لفترة طويلة 
بسبب االصابة، لكنه رمبا سيعاني 
لشغل مركزه املفضل خلف رأس 
احلربة، بعد اتباع املدرب تشيرو 

فيرارا خطة 1-3-2-4.
ويس����تقبل ميالن الثالث على 
ملعبه »سان سيرو« كالياري الثامن 
في مباراة قوي����ة، بعد فوزه في 
خمس من مبارياته السبع األخيرة 
ليضيق الفارق الى 7 نقاط مع انتر 
املتصدر، لكن ضيفه لن يكون سهال 
بع����د فوزه في آخر أربع مباريات 

في الدوري.

وفي باقي املباريات، يلعب روما 
مع باري وس����مبدوريا مع كييڤو 
وس����يينا مع اتاالنتا ونابولي مع 
التس����يو وليفورنو م����ع جنوى 

وباليرمو مع كاتانيا.

ألمانيا

تتجه االنظار الى ملعب اليانتس 
ارينا في العاصمة الباڤارية ميونيخ 
حيث سيكون مسرحا لقمة املرحلة 
الثالثة عشرة بني بايرن ميونيخ 

وباير ليڤركوزن املتصدر.
وتكتسي املباراة أهمية كبيرة 
بالنسبة للفريقني وخصوصا بايرن 
ميونيخ الذي ميني النفس بوضع 
املتذبذبة واستعادة  حد لنتائجه 
التوازن للمنافسة على لقب الدوري 
بعد تعادلني مخيبني امام مضيفه 
شتوتغارت 0-0 وضيفه شالكه 

.1-1
ويدرك بايرن ميونيخ جيدا ان 
اخلسارة قد تزيد محنه وتضعف 
آماله في استعادة لقب البوندسليغه 
ال����ذي انتزعه منه فولڤس����بورغ 
املوس����م املاضي، كما ان اي تعثر 
قد يطيح برأس مدربه الهولندي 
لويس ڤان غال ال����ذي لم يحقق 
حتى اآلن النتائج املرجوة سواء 
في الدوري احمللي او مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وكان املدي����ر الع����ام لن����ادي 
بايرن اول����ي هونيس طالب فان 
ڤال »بتحسني نتائج الفريق« بعد 
االنتق����ادات الكثيرة التي واجهها 
النتائج املخيبة  االخير بس����بب 
التي يحققها الفريق الباڤاري هذا 

املوسم.
وق����ال هونيس »ال أحدد مهلة 

لتحسني النتائج، لكن االهم بالنسبة 
لي هو ان يحصل تطور في مستوى 
ونتائج الفريق. هذا ما نحكم به على 
مشوار املدرب«، مضيفا »اذا شعرنا 
بأن العالق����ة بني املدرب والفريق 
ليست على الطريق الصحيح وان 
ذلك مينع تطور البعض، فإن ذلك 

يضطرنا الى التفكير في االمر«.
باي����رن ميونيخ هذا  ويعاني 
املوس����م في الدوري احمللي حيث 
يحتل املركز الثامن برصيد 20 نقطة 
من 12 مباراة بفارق 6 نقاط خلف 

باير ليپركوزن.
وأع����رب العب����ون ع����دة عن 
استيائهم من قلة اهتمام ڤان غال 
بهم خصوص����ا املهاجم االيطالي 
لوكا طوني الذي ترك امللعب عقب 
استبداله في املباراة األخيرة أمام 
شالكه، واملدافع االرجنتيني مارتن 

دمييكيليس.
في املقاب����ل، لن يك����ون باير 
ليڤركوزن لقمة سهلة امام الفريق 
الى  الباڤاري وسيس����عى بدوره 
حتقيق الفوز ملواصلة مش����واره 
الناجح في الدوري هذا املوس����م 
كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر 
البوندسليغه، كما  حتى االن في 
ان مدربه يوب هاينكيس يعرف 
جيدا الفريق الباڤاري بعدما قاده 
نهاية املوسم املاضي خلفا ليورغن 

كلينسمان.
وميلك هامبورغ الثالث بفارق 
األهداف خلف ڤيردر برمين الثاني، 
فرصة ذهبية لتشديد اخلناق على 
باير ليڤركوزن في حال تعثر األخير 
امام بايرن ميونيخ، وذلك عندما 
يستضيف بوخوم صاحب املركز 

السابع عشر قبل األخير.

وكان هامبورغ ش����ريكا لباير 
ليڤرك����وزن ف����ي الص����دارة بيد 
انه فش����له في حتقيق الفوز في 
املباريات األربع األخيرة )3 تعادالت 
وخسارة واحدة( دفع به الى املركز 

الثالث.

مرسيليا هزم سان جرمان

حسم مرس����يليا موقعته مع 
غرمي����ه التقليدي باريس س����ان 
جرم����ان بالفوز علي����ه 1-0 على 
ملع����ب »فيلودروم« ف����ي مباراة 
مؤجلة من املرحلة العاشرة للدوري 

الفرنسي.
ويدين مرسيليا بفوزه السادس 
الس����نغالي سليمان  الثنائي  الى 
دياوارا واالرجنتين����ي غابرييل 
هاينتزه، العب باريس سان جرمان 
الس����ابق، الن ه����دف املباراة جاء 

مبساهمة مشتركة منهما، اذ لعب 
االول الكرة بكتفه بعد ركلة حرة من 
فابريس ابرييل فاصطدمت برأس 
الثاني وخدعت احلارس غريغوري 

كوبيه )25(.
ويعتبر هذا الفوز دفعة معنوية 
هامة لفريق املدرب ديدييه ديشان 
قب����ل مواجهته مع مضيفه ميالن 
االيطالي االربعاء املقبل في اجلولة 
اخلامسة من مسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
اما بالنسبة للفريق الباريسي، 
فهو تلقى هزميته الرابعة فتجمد 
رصيده عن����د 16 نقطة في املركز 
الثاني عشر. الى ذلك، يلعب اليوم 
نيس مع تولوز، وسانت اتيان مع 
لوريان، ومونبيلييه مع ليل في 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري 

الفرنسي.

قمة بين بايرن ميونيخ وليڤركوزن.. وعودة دل پييرو أمام أودينيزي وميالن في مواجهة كالياري

صحيفة أسترالية: هنري يرأس »قائمة الغشاشين«

»لمسات يد« شّكلت عالمات فارقة في عالم الكرة
ال مبارد إلى صربيا

أغاسي وتاريخ 
المنشطات بالتنس

ذكرت وسائل اعالم بريطانية 
ام���س ان فران���ك المبارد العب 
تشلسي اللندني توجه الى صربيا 
للخضوع للعالج نتيجة اصابته 
بتمزق ف���ي عضلة الفخذ خالل 
التدريبات مع منتخب اجنلترا 
قبل مب���اراة البرازي���ل الودية 

الدولية.
واشارت صحيفة الغارديان ان 
المبارد البالغ من العمر 31 عاما 
سافر جوا الى بلغراد للخضوع 
للفحص على يد الطبيبة ماريانا 
كوفاس���فيتش التي متكنت من 
ع���الج العديد م���ن الالعبني في 
االندية الكبيرة بالدوري املمتاز 

االجنليزي لكرة القدم.

قال أدم هلفانت رئيس رابطة 
التن���س احملترفني إن  العب���ي 
السابق  التنس  اعترافات العب 
أندري أغاس���ي لن تثير قضية 
حول ما حدث ع���ام 1997 نظرا 
ألن أغاس���ي ) 39 عاما( اعتزل 

اللعب.
وقال هلفانت الذي تولى رئاسة 
الرابطة »لقد عينت شركة خارج 
القانون لفحص سجالت  نطاق 
عام 1997 للتأكد من أنني أعرف 

كل احلقائق«.
وأضاف أن ش���يئا لن يحدث 
حيث أن أغاسي لم يعد يشارك 

في بطوالت تنس.
وتابع إنه تلق���ى مكاملة من 
الالعب احلائز على ثمانية ألقاب 
أبدى خيبة  »غراند سالم« وقد 
أمله من احلادث الذي وقع قبل 

فترة طويلة.
وقال هلفانت »أجرينا مناقشة 
صريحة للغاية، وأبديت خيبة 

أملي«.

لكن الكرة تسير في طريقها إلى 
القائم األيسر  اخلارج بجوار 
قبل أن يضعه���ا األرجنتيني 
أغويرو بقبضته داخل املرمى 
ليفوز فريقه 1 - 2. وقال مهاجم 
»التانغو« الواعد »انتبهت إلى 
أنني لو حاولت متابعة الكرة 
برأسي الصطدمت بالقائم، لذا 
اللح���اق بالكرة قدر  حاولت 

استطاعتي«.

بهدف في قلب ملعب سانتياغو 
برنابيو، قبل أن يتعادل راؤول 
بهدف بيده قرب املرمى. ونفى 
جنم الريال في البداية إحرازه 
هدفا غير شرعي، وفي صبيحة 
يوم املب���اراة اعترف بارتكاب 
خطأ غير متعمد. وفي خطوة 
غير مسبوقة، عاقبه االحتاد 
األوروبي لكرة القدم باإليقاف 
مباراة الرتكابه »سلوكا واضحا 

منافيا للرياضة«.
سيرجيو أغويرو في مرمى 
ريكرياتيڤ���و: أتلتيكو مدريد 
يستضيف ريكرياتيڤو هويلڤا 
في ملعب »ڤيسنتي كالديرون« 
في الدوري االس���باني موسم 
2006 � 2007. وفي الدقيقة 77 
والنتيجة التعادل 1 - 1، ارتفعت 
ضربة ركنية من ناحية اليمني 
ملسها فرناندو توريس برأسه 

أوملبياد عام 1904.
ل���راؤول  وف���ي حادث���ة 
غونزالي���س ف���ي مرمى ليدز 
يونايتد: الن���ادي امللكي أمام 
لي���دز يونايتد اإلجنليزي في 
الدور  اجلولة اخلامس���ة من 
الثان���ي لبطولة دوري أبطال 
أوروبا موسم 2001 � 2002 في 
مباراة حاس���مة على صدارة 
املجموعة. اإلجنليز متقدمون 

ذك���رت صحيف���ة »ديلي 
تليغراف« األس���ترالية امس 
أن ملس���ة اليد الت���ي اعترف 
بها املهاجم الفرنس���ي تييري 
هنري والتي قاد عن طريقها 
للف���وز على  ب���الده  منتخب 
نظي���ره االيرلن���دي والتأهل 
بالتالي لنهائيات كأس العالم 
2010 في جنوب أفريقيا رفعته 
على رأس »قائمة الغشاشني« 

الرياضيني.
وكتبت الصحيفة أن هنري 
»تفوق عل���ى العديد من أكبر 
احملتالني واملخادعني واملتالعبني 
في النتائج واخلارجني وأبرز 
املخالفني للوائح ليحتل مكانة 
واضحة في قائمة اخلزي بوصفه 
واحدا من أكبر الغشاشني في 

عالم الرياضة«.
وأش���ارت الصحيف���ة إلى 
أن ملس���ة يد هن���ري وضعته 
على رأس قائمتها التي تضم 
أسماء أبرز عشرة غشاشني في 
الرياضة والتي يحتل  تاريخ 
النجم األرجنتيني األسطورة 
دييغو مارادونا مركز الوصيف 
فيها به���دف أحرزه في مرمى 
العالم  إجنلترا ببطولة كأس 
1986، فيما ذهب املركز الثالث 
للفريق االسباني »غير املعاق« 
ال���ذي أحرز ذهبية مس���ابقة 
كرة الس���لة ب���دورة األلعاب 
املعاقني(  الباراملبية )أوملبياد 

لعام 2000.
وتضمنت قائمة مش���اهير 
الغشاش���ني الرياضيني كذلك 
بطل املبارزة الروسي بوريس 
أونيشينكو الذي زور سيفه في 
أوملبياد 1976 إلى جانب عداء 
سباقات املاراثون األميركي فريد 
لورز الذي قطع جزءا من سباق 
املاراثون داخل س���يارة خالل 

العب ليڤربول لوكاس يبعد الكرة بقدمه من أمام رأس العب مانشستر سيتي غاريث باري   )رويترز(

النجم الفرنسي تييري هنري يقود سيارته وأمامه ملصق يعتذر فيه عن ملسة اليد أمام إيرلندا  )أ.پ(

عالمية متفرقات

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثالثة عشرة(

شو سبورت 4:303بولتون – بالكبيرن
شو سبورت 61توتنهام – ويغان

شو سبورت 73ستوك سيتي – بورتسموث

اسبانيا )المرحلة الحادية عشرة(
اجلزيرة الرياضية +74ڤياريال – بلد الوليد
7خيريز – خيخون
7مايوركا – امليريا
اجلزيرة الرياضية +92ملقة – سرقسطة

اجلزيرة الرياضية +112اوساسونا – ڤالنسيا

ايطاليا )المرحلة الثالثة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +51ميالن – كالياري

اجلزيرة الرياضية +57روما – باري
5سمبدوريا – كييڤو

5سيينا – اتاالنتا
اجلزيرة الرياضة + 54نابولي – التسيو
5ليڤورنو – جنوى
5باليرمو – كاتانيا

اجلزيرة الرياضية +10:451يوڤنتوس – اودينيزي

المانيا )المرحلة الثالثة عشرة(
دبي الرياضية 5:301بايرن ميونيخ – باير ليڤركوزن

دبي الرياضية 7:301هامبورغ – بوخوم

فرنسا )المرحلة الرابعة عشرة(
7نيس – تولوز

7سانت اتيان – لوريان
اجلزيرة الرياضية 111مونبيلييه – ليل


