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يعتقد األرجنتيني خافيير ماسكيرانو العب وسط ليڤربول أن سبب تدني مستوى 46
فريقه ليس للمدرب دخل فيها، وإلقاء اللوم ال يجب أن يرمى على كاهله بل على الالعبني، 
واعتبر ماسكيرانو الغائب بسبب اإلصابة ملدة 6 أسابيع مقبلة أن انتقاد رجال الصحافة 
وجماهير النادي لرافايل بنيتيز ش���يء غير عادل، رغم أن ليڤربول يبعده 14 نقطة عن 
متصدر الدوري تشلسي ويحتل املركز السابع. وقال ماسكيرانو: »الالعبون هم من يجب 
حتميله اجلزء األكبر من املس���ؤولية، إنه من الس���هل انتقاد املدرب ألنه شخص واحد، 

ولكن ليس سهال عليهم انتقاد 20 العبا«.

مدد االسباني جوسيب غوارديوال عقده التدريبي مع برشلونة 
بطل الدوري االسباني ومسابقة دوري ابطال اوروبا ملدة عام 
وذلك حسبما ذكرت صحيفة »ال بايس« في نسختها االلكترونية 
على شبكة االنترنت، واشارت الصحيفة الى ان غوارديوال وادارة 
النادي توصال الى اتفاق من اجل متديد العقد الذي ينتهي في 
يونيو املقبل، وبان العقد اجلديد يتضمن بنودا تسمح للرئيس 

املقبل للنادي باملفاوضة على شروط التمديد مجددا.

ماسكيرانو: اللوم على الالعبين وليس على بنيتيز غوارديوال يمدد عقده عامًا اضافيًا مع برشلونة

مان يونايتد لم يتِق شر تيڤيز في »كأس الرابطة«
ثأر املهاجم األرجنتيني الدولي كارلوس تيڤيز جزئيا 
من فريقه السابق مان يونايتد بقيادة مانشستر سيتي 
للفوز عليه 2 � 1 في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة 
كأس رابطة األندية االجنليزية احملترفة على ملعب سيتي 
اوف مانشستر. وسجل تيڤيز هدفي فريقه في الدقيقتني 
43 من ركل���ة جزاء و65، بعد ان افتت���ح مان يونايتد 
التس���جيل عن طريق جناحه الويلزي املخضرم راين 
غيغز في الدقيقة 17. وخالفا لعادته خاض مان يونايتد 
املباراة بتش���كيلته األساسية باستثناء غياب مهاجمه 

البلغاري دمييتار برباتوف املصاب في ركبته.
وكان يونايتد الفريق األفضل في الدقائق العشرين 
االولى وجنح في افتتاح التس���جيل بعد لعبة مشتركة 
رائعة بني اجلناح األكوادوري انطونيو ڤالنسيا وواين 
روني الذي سدد الكرة باجتاه احلارس االيرلندي شاي 
غايفن تصدى لها من دون ان يلتقطها فتهيأت امام غيغز 

املتربص امام املرمى فتابعها داخل الشباك.
وبدأ س���يتي يدخل أجواء املب���اراة تدريجيا بفضل 
حت���ركات تيڤيز الدؤوبة من دون ان يش���كل خطورة 
على مرم���ى احلارس الهولندي املخض���رم ادوين ڤان 
در س���ار الى ان احتسب احلكم ركلة جزاء مشكوك في 
صحتها بعد ان تبني من اإلعادة بان رافايل دا سيلڤا شد 
قميص كريغ بيالمي خارج املنطقة وليس داخلها، قبل 
ان يتصدى تيڤيز للركلة بنجاح. وفي الش���وط الثاني 
استغل كومباني دربكة في دفاع مانشستر ليمرر كرة 
باجتاه تيڤيز املتربص امام املرمى تابعها برأسه داخل 
الشباك. ورمى مان يونايتد بكل ثقله ودخل مايكل أوين 
ف���ي ال� 20 دقيقة االخيرة من دون ان ينجح في تعديل 
النتيجة لفريقه. وتقام مب���اراة االياب في 27 اجلاري 

على ملعب اولدترافورد.
ومن جانب آخر، تعادل سانت اتيان ورين سلبا في 

افتتاح املرحلة ال� 21 من بطولة فرنسا.
ومن جهة أخرى تقام اليوم مباراتان في كأس اسبانيا 
األولى بني راسينغ سانتاندر واوساسونا في ال� 10 مساء 

والثانية بني اتليتكو مدريد وسيلتا فيغو في ال� 12.

حارس مرمى يوڤنتوس اإليطالي بوفون وفي اإلطار أوليڤر كان

شاكيل اونيل جتاوز حاجز الـ 28 الف نقطة في تاريخ الـ NBA   )رويترز(

مهاجم مانشستر سيتي كارلوس تيڤيز في طريقه لتسجيل الهدف الثاني في مرمى مان يونايتد                           )أ.پ(

»هوشة« بين روبن والم
ذكر املوقع اإللكتروني لصحيفة »بيلد« األملانية أن تدريب فريق بايرن ميونيخ 
كان على وش���ك أن يشهد اش���تباكا باأليدي بني اجلناح الهولندي أريني روبن، 
واملداف���ع الدولي األملاني فيليب الم. بدأت الواقعة عندما تدخل الظهير األيس���ر 
الدولي األملاني في كرة مع العب ريال مدريد السابق. وأشارت الصحيفة إلى أن 
احلادثة وقعت خالل تقسيمة بني فريقني ضم كل منهما 6 العبني، حيث تسبب 
االلتح���ام القوي في اثارة انفعال الالعب الهولندي. ويبدو أن الم لم يعتذر عن 
تدخله، وهو ما زاد من غضب الالعب األملاني الذي دفعه، ثم تدخل باقي العبي 
الفريق قبل أن تتحول األمور إلى االسوأ. بيد أن الالعبني حاوال التقليل من أهمية 
الواقعة بعد التدريب بتصريحات متطابقة »لم يحدث شيء، إنها أمور طبيعية 

حتدث خالل أي تدريب«.

توتنهام مهتم بڤان نيستلروي على سبيل اإلعارة
كش���ف مدرب توتنهام االجنليزي هاري ريدناب بان فريقه مهتم باحلصول 
على خدمات املهاجم الهولندي في نادي ريال مدريد رود ڤان نيستلروي، وقال 
ريدن���اب »انه امر يس���تحق االهتمام، لكن يتعلق االم���ر بامكانية التوصل الى 
اتفاق من عدمه، كان ڤان نيس���تلروي رائعا عندما لعب في اجنلترا، انه هداف 
مدهش، ولم يلعب ڤان نيس���تلروي )33 عاما( على االطالق مع ريال مدريد هذا 
املوس���م حيث يخوض موسمه الرابع في صفوف الفريق امللكي، ويرتبط قدوم 
فان نيس���تلروي برحيل املهاجم الروسي الدولي رومان بافليوتشنكو الذي لم 
يتمكن من فرض نفس���ه في صفوف النادي اللندن���ي بعد انتقاله اثر تألقه في 
كأس اوروب���ا 2008، في املقابل اكد ريدن���اب بانه ليس مهتما بضم حارس مان 

يونايتد الشاب بن فوستر.

إيندهوڤن ينتزع الصدارة من تونتي
انت���زع ايندهوڤن صدارة الدوري الهولندي لك���رة القدم بفارق االهداف 
عن تونتي انش���كيده بفوزه على رودا كيركراده 1-0 خارج ارضه في ختام 
املرحلة الثامنة عش���رة.وكان رودا الطرف االفض���ل في مطلع املباراة وكاد 
يفتتح التسجيل عبر مدافعه جان بول سايس لكن تسديدته جاءت ضعيفة 
ومتكن حارس ايندهوڤن السويدي اندرياس ايساكسون من السيطرة عليها 
بسهولة.وجنح ايندهوڤن في تسجيل هدف املباراة الوحيد والشوط االول 
يلفظ انفاسه االخيرة عندما فشل حارس رودا برام كاسترو في السيطرة على 
تس���ديدة ستانيسالف مانوليف، فتهيأت امام داني كوفرمانس الذي تابعها 
داخل الش���باك، واهدر دانكو الزوفيتش وعثمان بقال فرصتني اليندهوڤن 

ملضاعفة غلته في الشوط الثاني.

كان ينصح بايرن ميونيخ بالتعاقد مع بوفون

NBA الديزل« أونيل خامس أفضل مسجل في تاريخ الـ«

نصح حارس املرمى االملاني 
اوليڤ���ر كان فريقه  املعت���زل 
السابق بايرن ميونيخ بالتعاقد 
الدولي  مع حارس يوڤنتوس 
االيطالي جانلويجي بوفون اذا 
الباڤاري« يطمح  النادي»  كان 
لتحقيق اي شيء. وقال كان الذي 
اعتزل اللعب في مايو 2008 بعد 
الثالث  ان وقف بني اخلشبات 
ملرمى بايرن ميونيخ منذ 1994، 
في تصريح لصحيفة »سبورت 
بيل���د«: »باي���رن ميل���ك اكبر 
الطموحات وعندما تريد حتقيق 
اي ش���يء يجب ان متلك احد 
افضل احلراس في العالم«، وتابع 
كان )40 عاما( »مع )احلراس( 
الشباب، ال تعرف على االطالق 
كيف س���يتأقلمون، كما كانت 
احلال مع ميكايل رينسينغ«. 
واليزال بايرن ميونيخ يبحث 
عن احلارس الذي يسد فراغ كان 
ان اعتزل االخير، واعتقد  منذ 
اجلميع ان رينسينغ الذي كان 
بديال لكان لفترة اربعة مواسم، 
قد يكون احلارس املنشود اال ان 

مع حارس جديد، او يسمح لبوت 
بأن يلعب موسما اضافيا«.

ويعتبر احلارسان الدوليان 
مانويل نيوير )شالكه( ورينيه 
ادلر )باير ليڤركوزن( مرشحني 
محتملني لالنتق���ال الى بايرن 
ميونيخ، وق���د علق كان على 
هذه املس���ألة قائال »يتمتعان 
باالمكانيات، انهما شابان رائعان 
لكنهما ليسا حارسني من الطراز 
العاملي حتى اآلن«. لكن نصيحة 
كان لفريقه الس���ابق بالتعاقد 
مع بوفون ق���د ال تكون قابلة 
الدولي  للتحقق، ألن احلارس 
االيطالي يعتزم مواصلة مشواره 
مع يوڤنت���وس، وهو اكد هذا 
التي  الشائعات  االمر ردا على 
حتدث���ت عن امكاني���ة رحيله 
العجوز« بسبب  عن »السيدة 
تش���كيكه بطموحات االخير. 
ويحمل بوفون الرقم القياسي 
كأغلى حارس مرمى في العالم 
بعدما دفع يوڤنتوس 52 مليون 
يورو للتعاق���د معه من بارما 

عام 2001.

اصبح العمالق شاكيل اونيل امللقب بال� »ديزل«، خامس 
افضل مس����جل في تاريخ الدوري االميركي للمحترفني في 
كرة السلة بعدما جتاوز حاجز ال� 28 الف نقطة ليساهم في 
فوز فريقه كليفالند كافالييرز على ضيفه تورونتو رابتورز 
108-100 على ملعب »كويكن لونز ارينا« امام 20562 متفرجا.

وسجل اونيل نقطته ال� 28 الف في الدقيقة االولى من املباراة 
التي انهاها برصيد 16نقطة، وهو اعرب عن فخره بهذا االجناز 
لكنه اعتبر انه كان من املفترض حتقيق هذا االمر منذ فترة 
طويلة لو لم يكن يعاني في تس����جيل الرميات احلرة.وقال 
اونيل بعد املباراة »اخفقت في حوالي 5 االف رمية حرة. لو 
جنحت على االقل في تسجيل نصفها لكنت وصلت االن الى 
30 الف نقطة«. وانضم اونيل الى االساطير كرمي عبد اجلبار 
)38387 نقطة مع ميلووكي باكس ولوس اجنيليس ليكرز( 
وكارل مالون )36928 نقطة مع يوتا جاز وليكرز( ومايكل 
جوردان )32292 مع ش����يكاغو بولز وواش����نطن ويزاردز( 
وويلت تشامبرالين )31419 مع فيالدلفيا ووريرز وفيالدلفيا 
سفنتي سيكس����رز وليكرز( الذين يحتلون املراكز االربعة 
االول����ى على التوالي. وتقدم اوني����ل )28012( على موزيس 
مالون )27996 نقطة( مع بافالو برايفز وهيوسنت روكتس 

وفيالدلفيا وواشنطن بوليتس واتالنتا هوكس وميلووكي 
باكس وسان انطونيو سبيرز( وايلفن هايز )27313 مع سان 
دييغو روكتس وواشنطن بولتس( وحكيم اوالدجوان )26946 
نقطة مع هيوسنت روكتس وتورونتو رابتورز( وكان اونيل 
)37 عاما( انضم هذا املوس����م الى كليفالند ليصبح االخير 
مرشحا بقوة للوصول الى النهائي بعد ان عزز صفوفه بهذا 
العمالق الذي توج بلقب الدوري في 4 مناسبات اعوام 2000 
و2001 و2003 م����ع لوس اجنيليس ليكرز و2006 مع ميامي 
هي����ت، خصوصا انه يلعب الى جانب امللك ليبرون جيمس 
الذي تعملق املوسم املاضي، اال انه فشل في قيادة فريقه الى 
النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2007 عندما خسر امام 
سان انطونيو س����بيرز، وذلك بسبب افتقاده الى جنم اخر 

يساهم في قيادة الفريق الى اللقب الغالي.
وعلى ملعب »اميركان ايرالينز ارينا« وامام 14986 متفرجا، 
قاد زميل اونيل السابق دواين وايد فريقه ميامي هيت للفوز 
على ضيفه انديانا بيس����رز بس����هولة تامة 113-83، وذلك 
بتس����جيله 32 نقطة، بينها 18 في الربع االول الذي حسمه 
فريق����ه 36-19 ثم حافظ على تقدمه حت����ى صافرة النهاية 

مسجال فوزه احلادي والعشرين في 40 مباراة.

في اخلامسة والثالثني من عمره 
وعلى بايرن ان يفكر بالبديل«. 
وتابع كان »اما ان يتعاقد بايرن 

احلارس املخضرم هانز - يورغ 
بوت )35 عاما( الذي »قدم موسما 
استثنائيا«، بحسب كان، »لكنه 

اداءه لم يكن مقنعا على االطالق 
ليعود ويكتفي باجللوس مجددا 
على مقاعد االحتياط ملصلحة 

إسبانيا وأميركا يطلبان مواجهة مصر وديًا

عبور سهل لنادال وروديك وموراي إلى الدور الثالث في أستراليا

تأهل هينان وساڤينا و كليسترز وخروج ديمنتييڤا

قال رئي����س االحتاد املصري 
لكرة القدم ان منتخب البالد تلقى 
عرضني للعب وديا ضد الواليات 
املتحدة وإسبانيا ضمن استعدادات 
املنتخبني خلوض نهائيات كأس 
العالم بجنوب أفريقيا هذا العام. 
وقال س����مير زاهر عش����ية لقاء 
مصر ضد بنني في ختام منافسات 

املجموع����ة الثالثة ب����كأس األمم 
األفريقية »تلقينا عرضا رسميا من 
أميركا للعب مع منتخبها بالواليات 
املتحدة خالل مايو املقبل«. وأضاف 
»كما تلقينا عرضا آخر من االحتاد 
اإلسباني لكرة القدم للعب مباراة 
ودية أخرى مع منتخب اسبانيا 
في يونيو«، مشيرا الى أن املباراة 

ستقام في سويسرا على األرجح.  
وأخفقت مصر التي ستلعب وديا 
ضد اجنلترا بس����تاد وميبلي في 
الثالث من مارس املقبل في التأهل 
لنهائي����ات كأس العالم رغم أنها 
كانت املرش����ح األبرز بعد فوزها 
بكأس األمم األفريقية عامي 2006 

و2008.

عبر االسباني رافايل نادال املصنف ثانيا وحامل 
اللقب بس���هولة تامة الى الدور الثالث من بطولة 
استراليا املفتوحة، اولى البطوالت االربع الكبرى في 

التنس، اثر فوزه على الكرواتي لوكاس الكو.
 وتأهل االميركي اندي روديك الس���ابع بفوزه 
بث���الث مجموعات نظيفة على البرازيلي توماس 

بيلوتشي. 
وتأهل البريطاني اندي موراي املصنف خامسا 

اثر فوزه على الفرنسي مارك جيكل. 
ولدى السيدات تأهلت البلجيكية جوستني هينان 

اثر فوزها على الروسية يلينا دمينتييڤا املصنفة 
خامسةعلى مالعب ملبورن، كما تأهلت الروسية 
دينارا س���اڤينا املصنفة ثانية الى الدور الثالث 

بفوزها على التشيكية باربورا زهالفوفا. 
كما تأهلت الروسية االخرى سفتالنا كوزنتسوڤا 
الثالثة اذ حققت فوزا سهال على مواطنتها الناشئة 

اناستازيا باڤليوتشينكوڤا. 
وواصلت البلجيكية كيم كليس���ترز اخلامسة 
عشرة عودتها القوية الى بطولة ملبورن بفوزها 

على التايلندية تامارين تاناسوغارن.

عالميةمتفرقات

 ذكر ميالن االيطالي ان مهاجمه الكسندر 
باتو سوف يغيب عن لقاء قمة املدينة امام 
انترناسيونالي بسبب اصابة في الفخذ أبعدته 
عن اخر ارب���ع مباريات مع فريقه. ويعني 
غياب البرازيلي بات���و ان ديڤيد بيكام من 
املتوقع ان يواصل دخول التشكيلة االساسية 

للفريق.
ــد احتاد كرة القدم في هاييتي أن عددا   أك
ــي البالد لقوا  ــدد من العبي الكرة ف غير مح
حتفهم بسبب الزلزال املدمر الذي راح ضحيته 
عشرات اآلالف. وذكر احتاد الكرة في رسالة 
إلى »فيفا« أن 30 شخصا على األقل من العاملني 
في مجال الكرة لقوا حتفهم في الزلزال، بينهم 

عدد غير معروف من العبي الكرة.
 اعلن نادي شالكه االملاني انه سيفتقر 
الى خدمات قائده الدولي هايكو ويسترمان 
ملدة شهر. وسيخضع ويسترمان لعالج طبي 
في ركبته اليسرى للتخلص من الم يعاني 

منه منذ عدة اشهر.

 عني نادي هانوڤر األملاني لكرة القدم ميركو 
سلومكا مديرا فنيا للفريق األول بعد ساعات من 
إقالة أندرياس بيرجمان من املنصب.وقرر النادي 
إقالة بيرجمان بعدما مني الفريق مؤخرا بالهزمية 
الثالثة على التوالي في آخر سبع مباريات خاضها، 

لم يحقق الفوز في أي منها.
 قالت رئيس���ة جلنة التنسيق باللجنة 
األوملبية الدولية لدورة األلعاب األوملبية »ريو 
دي جانيرو 2016« املغربية نوال املتوكل، 
إن ريو ستقدم »جتربة فريدة على مستوى 
جميع الدورات«. يأتي ذلك بعد ثالثة أيام 
من اللقاءات مع السلطات احمللية وزيارات 

إلى أماكن خوض املنافسات.
 حسم مدرب املنتخب األملاني يواكيم لوڤ 
ــهر  ــألة حراس املرمى قبل اكثر من 4 اش مس
ــال جنوب افريقيا 2010،  على نهائيات موندي
وذلك بإعالنه ان الثالثي رينيه ادلر وتيم فيزه 
ومانويل نيوير سيتواجدون في العرس الكروي 

العاملي الصيف املقبل.


