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 بايرن ميونيخ »تسلل« إلى الفوز أمام فيورنتينا
 أوفريبو وهانسون نجما فضيحتي 

أليانتس أرينا ودراغاو 
عادت األخطاء التحكيمية لتطل برأسها مجددا في بطولة 
بارزة يتابعها املاليني حول العالم بعد ان ارتكب حكما مباراتي 
بايرن ميونيخ االملاني مع فيورنتينا االيطالي وبورتو البرتغالي 
مع ارس��نال االجنليزي، النرويجي توم اوفريبو والسويدي 
مارتن هانس��ون على التوالي، خطأين فادحني في دور ثمن 

النهائي من مسابقة دوري أبطال اوروبا.
وما يزيد من جسامة اخلطأين انهما ساهما في ترجيح كفتي 
باي��رن ميونيخ وبورتو في املباراتني، فخرجا فائزين بفضل 
خطأ حتكيمي بنتيجة واحدة 2-1، ليدخال مباراتي اإلياب وهما 

ميلكان أفضلية نسبية لبلوغ الدور ربع النهائي.
وميلك احلكمان أكثر من قاس��م مشترك يتخطى العامل 
اجلغراف��ي كونهما من دولتني اس��كندينافيتني جارتني هما 
النرويج والسويد، ذلك ألن هانسون ارتكب هفوة سابقة دفع 
ثمنها منتخب جمهورية ايرلندا عندما لم يحتسب احلكم ملسة 

يد على املهاجم الفرنسي تييري هنري.
وكان هانس��ون احتسب خطأ عندما ملس حارس ارسنال 
الپولن��دي لوكاس فابيانس��كي كرة مرتدة من زميله س��ول 
كامبل ومنح ركلة حرة غير مباشرة لبورتو، وكان محقا في 
قراره، بي��د ان ما تبع ذلك عندما نفذ بورتو الركلة في غفلة 
من مدافعي ارس��نال وعندما كان حارس االخير يدير ظهره 
للكرة التي سددها فالكاو داخل شباكه، يثير الدهشة، بيد ان 
احلكم لم يحرك ساكنا واحتسب الهدف رغم االحتجاج القوي 
من العبي املدفعجية وغضب املدرب ارسني فينغر على مقاعد 

الالعبني االحتياطيني.
وقال ڤينغر في املؤمتر الصحافي الذي تال املباراة بتهكم 
»الركلة احلرة غير املباشرة كانت أفضل من ركلة جزاء، أمر 
مثير للغرابة ان يس��مح احلكم لالعبي بورتو بتنفيذ الركلة 
مباش��رة. انا في عالم كرة القدم منذ فترة طويلة ولم أر في 

حياتي أمرا مماثال«.
أم��ا اوفريبو حكم مباراة بايرن ميونيخ وفيورنتينا، فله 
سوابق ايضا فهو الذي لم يحتسب عدة ركالت جزاء صحيحة 
لتشلس��ي املوس��م املاضي في مواجهته ضد برش��لونة في 
نص��ف نهائي دوري أبط��ال أوروب��ا، وكان االملاني ميكايل 
باالك والعاجي ديدييه دروغبا أكثر الالعبني الذين عبروا عن 
غضبهم بوضوح وذلك عندما هاجم األول اوفريبو في الثواني 
األخي��رة من اللقاء ما أدى الى وقفه 4 مباريات نفذ عقوبتها 

مطلع املوسم احلالي.
وتفاقمت األمور بعدما تلقى اوفريبو تهديدات بالقتل من 
قبل جماهير النادي اللندني، علما أن احلكم النرويجي غادر 

لندن مع مرافقني أمنيني تخوفا على سالمته.

عان����ى بايرن ميونيخ األملاني 
االمرين ف����ي مواجهة فيورنتينا 
االيطالي الذي لعب بعشرة العبني 
ف����ي الدقائق العش����رين األخيرة 
ليخ����رج فائزا علي����ه 2 � 1 بهدف 
مشكوك في صحته سجله املهاجم 
الدولي ميروسالف كلوزه من تسلل 
فاضح على ملعب اليانتس ارينا في 
ميونيخ ضمن ذهاب الدور الثاني 
من مسابقة دوري أبطال اوروبا.في 
املقابل حقق بورتو البرتغالي فوزا 

هزيال على ارسنال 2 � 1.
في املباراة األولى، خاض بايرن 
ميونيخ املباراة بصفوف مكتملة 
مبشاركة جناحيه السريعني اريني 
روبن والفرنسي فرانك ريبيري. 
ف����ي املقابل لعب فيورنتينا الذي 
يحتل مركزا متواضعا في الدوري 

احمللي في غياب مهاجمه الروماني 
املوق����وف لتناوله  ادريان موتو 

منشطات.
بادر الفريق البافاري بالهجوم 
لكن اصطدم بفريق منظم اظهر 
اندفاع���ا كبي���را وب���دا واضحا 
ان تعليمات مدربه تش���يزاري 
برانديللي كانت توصي الالعبني 
مبمارس���ة ضغ���ط كبي���ر على 
الفريق  الكرة في صفوف  حامل 
املنافس، وقد نفذ العبوه تعليماته 

بحذافيرها.
وعل���ى الرغم من الس���يطرة 
امليداني���ة لباي���رن ميونيخ في 
الشوط االول فانه جنح في التسديد 
مرة واحدة فقط باجتاه احلارس 
الفرنس���ي العمالق سيباستيان 
فري اح���د احلراس حتت املجهر 

البافاري منذ فترة طويلة، لكن 
األخير تصدى حملاولة ريبيري 
ببراعة )23(. وف���ي الوقت بدل 
الضائع من الشوط األول حصل 
باي���رن ميونيخ على ركلة جزاء 
اثر إعاقة ريبيري داخل املنطقة 
فترجمها روبن بس���هولة داخل 

الشباك.
بيد ان الفريق االيطالي ادرك 
التع���ادل بعد خمس دقائق على 
الثاني بواسطة  انطالق الشوط 
املدافع الدمناركي بير كلرودروب 
من مسافة قصيرة مستغال ارتباكا 
في صفوف الدفاع األملاني الذي 
غاب عنه في مطلع الشوط الثاني 
عمالقه البلجيكي دانيال فان بوينت 

بداعي اإلصابة.
ورمى باي���رن ميونيخ بثقله 

على مرم���ى فيورنتينا من دون 
الهدف  ان يتمك���ن من اضاف���ة 
الثاني، ثم ج���اءت حادثة الطرد 
ملدافع فيورنتينا ماسيمو غوبي 
الدقيقة 72 العتراضه روبن  في 
فكمل فريقه املباراة بعشرة العبني. 
وقبل نهاية املباراة بدقيقة واحدة 
س���دد روبن كرة قوية بيسراه 
تصدى له فري ببراعة من دون 
ان يلتقطها فتهيأت امام ايفيتشا 
اوليتش فمررها االخير باجتاه 
ميروسالف كلوزه املتسلل بفارق 
واض���ح فتابعها االخي���ر داخل 
الشباك برأسه من دون ان يرفع 

حكم التماس الراية.
وعلى ملعب دراغاو، ارتكب 
الپولندي  حارس مرمى ارسنال 
لوكاس فابيانكسي خطأين فادحني 

أديا الى خسارة فريقه امام بورتو 
البرتغالي 1 � 2.

وش���ارك فابيانس���كي مكان 
احلارس األصلي مانويل املونيا 
املصاب، كما غ���اب عن صفوف 
ارس���نال اكثر من العب اساسي 
ابرزهم الروسي اندريه ارشافني 
والفرنس���ي وليام غاالس وابو 

ديابي.
وجاء اخلطأ االول لفابيانسكي 
عندما قاد الع���ب بورتو فاريال 
هجمة من اجله���ة اليمنى ومرر 
كرة عرضية زاحفة داخل املنطقة 
حاول احلارس االرمتاء عليها لكنه 

ادخلها داخل شباكه )11(.
بيد ان املدافع املخضرم سول 
كامبل ادرك التعادل الرسنال بكرة 
رأسية اثر متريرة رأسية ايضا 

من التشيكي توماس روزيتسكي 
)18(. وكاد ارس���نال يتقدم لكن 
حارس بورت���و هيلتون تدخل 
ببراعة وابع���د باطراف اصابعه 
الدمناركي  هدفا محققا للمهاجم 

نيكالس بندتنر )33(.
وف���ي مطلع الش���وط الثاني 
التقط فابيانسكي متريرة خلفية 
من احد زمالئه فلم يتردد احلكم في 
احتساب ركلة حرة غير مباشرة 
ليترجمها فالكاو الى هدف الفوز 

.)51(
وح���اول ارس���نال اخلروج 
متعادال لكن جميع محاوالته باءت 
بالفشل، لكنه يبقى مرشحا لقلب 
االمور ف���ي مصلحته في مباراة 
االياب على ستاد االمارات في 9 

مارس املقبل.

خطآن فادحان لحارس مرمى أرسنال يهديان الفوز إلى بورتو بمساعدة الحكم في أبطال أوروبا

ميروسالڤ كلوزه حلظة تسجيله هدف الفوز من وضعية تسلل في مرمى فيورنتينا                )رويترز(

احلكم السويدي مارتن هانسون حلظة احتسابه ركلة حرة غير مباشرة لبورتو                     )أ.پ(

وجه عمدة مدينة فلورنس��ا االيطالية ماتيو رينتزي انتقادات 
لالحتاد االوروبي لكرة القدم ورئيس��ه الفرنسي ميشال بالتيني 
بعد اخلطأ التحكيمي الفادح الذي كلف فيورنتينا اخلس��ارة امام 
مضيفه بايرن ميونيخ االملاني. لم أر ش��يئا مماثال في تاريخ كرة 
القدم االحترافية، هذا ما قاله رينتزي ملوقع فيورنتينا على شبكة 
االنترنت بعدما تغاضى احلكم النرويجي توم اوفريبو عن احتساب 
تسلل واضح على مهاجم بايرن ميونيخ ميروسالف كلوزه قبل ان 

يسجل هدف الفوز للنادي البافاري.

ورأى عم��دة فلورنس��ا ان ما حصل في مب��اراة االمس التي 
احتضنها ملعب »اليانتس ارينا« كان مخزيا متاما، موجها انتقاده 
الى بالتيني الذي كان جالسا في املنصة الرئيسية الى جانب رئيس 

بايرن كارل هاينتس رومينيغيه.
واعتبر رينتزي انه يجب على بالتيني ان يختار بش��كل متأن 
حكام الراية عوضا عن اجللوس في املنصة والبس��مة على وجهه، 
مضيف��ا »، على االحتاد االوروبي ان يش��عر باخلجل جتاه مدينة 

فلورنسا«.

اعترف مهاجم بايرن ميونيخ ميروسالف 
كلوزه بانه كان متس���لال عندما سجل هدف 
الترجيح لفريقه في مرمى فيورنتينا. وقال 
كلوزه هداف مونديال 2006 برصيد 5 اهداف: 
»غريزتي قالت لي بانني كنت متسلال، لكني 
تأك���دت من هذا االمر بعد رؤية الصور على 
التلفزيون بعد نهاية املباراة«، لكنه اضاف 
»بالطبع نحن سعداء ألننا جنحنا في اخلروج 

فائزين«.

نف����ى مدافع منتخ����ب صربيا ونادي 
مان يونايتد االجنليزي نيمانيا ڤيديتش 
الشائعات التي حتدثت عن امكانية رحيله 
الى ناد آخر في نهاية املوسم احلالي مؤكدا 
انه س����يحترم عقده مع الشياطني احلمر 
الذي ينتهي عام 2012. وقال ڤيديتش في 
تصريح لصحيفة »فيسيرنيي نوفوستي« 
الصربية: »اريد ان اكرر للمرة املائة: ينتهي 
عق����دي مع مان يونايت����د في صيف عام 

2012 وأري����د البقاء ف����ي صفوف الفريق 
حتى آخر يوم«.

وأضاف »هذه هي احلقيقة، كل شيء 
آخر ال اساس له من الصحة«، ونفى ان 
يكون دخل في مفاوضات مع اي ناد أوروبي 
بقوله »ال، ال، ال، صنعت مسيرتي في مان 
يونايتد وأنا ممنت كثيرا لهذا الفريق، لم 
يتصل بي احد ولم أقم بالتحدث إلى أي 

شخص«.

 ڤيديتش ينفي شائعات رحيله كلوزه: كنت متسلاًل عمدة فلورنسا ينتقد االتحاد األوروبي وبالتيني

عالميةمتفرقات كرويةمتفرقات

كس����ر االملاني دافيد مولر أحد أس����نانه محاوال عض 
امليدالية الفضية التي احرزها يوم االثنني املاضي في مسابقة 
الزحافات، في دورة االلعاب االوملبية الش����توية املقامة في 
مدينة فانكوفر الكندية، بحس����ب ما ذكرت صحيفة »بيلد 

تسايتونغ«االملانية اليومية.
بلغت االرجنتينية جيزيال دولكو املصنفة اولى الدور ربع 
النهائ��ي من دورة بوغوتا الكولومبية الدولية للتنس اثر فوزها 

على الرومانية ايدينا غالوفيتس  6 � 2 و7 � 5.
ضرب����ت الواليات املتحدة بقوة في اليوم اخلامس من 
دورة االلعاب االوملبية الشتوية املقامة في مدينة فانكوفر 
الكندية، فأحرزت ثالث ذهبيات وضعتها على رأس جدول 
امليداليات، من خالل جنمة االنحدار ليندس����اي فون، شون 
وايت في السنوبورد وشاني ديفيس في التزحلق السريع 

على اجلليد.
تأهلت الروسية ماريا شارابوفا الى الدور ربع النهائي من 
دورة ممفيس االميركية الدولية للتنس بسحقها االميركية بيتاني 
ماتيك � ساندز 6 � 1 و6 � 1. ولدى الرجال، عاش االميركي أندي 
رودي��ك املصنف اول حلظات عصيبة قب��ل ان يتغلب مواطنه 

جيمس باليك 6 � 3 و4 � 6 و7 � 6 )7 � 3( في الدور االول.
واص����ل العب االرتكاز املميز دوايت هاورد تألقه وقاد 
اورالندو ماجيك وصيف بطل املوس����م املاضي للفوز على 
ضيفه ديترويت بيستونز 116 � 91 ضمن منافسات الدوري 
االميركي للمحترفني لكرة الس����لة. وفي املباريات االخرى، 
حق����ق غولدن س����تايت ووريرز فوزا كاس����حا على ضيفه 
ساكرامنتو كينغز 130 � 98 بفضل تألق سي جاي واتسون 
)40 نقطة مع 7 متابعات و6 متريرات حاسمة(، فيما تغلب 
ممفي����س غريزليز على تورونتو رابت����ورز 109 � 102 بعد 
التمديد، وواشنطن ويزاردز على مينيسوتا متبروولفز 108 
� 99، وميامي هيت على نيوجيرزي نتس 87 � 84، وشيكاغو 
بولز على نيويورك نيكس 115 � 109، وهيوس����نت روكتس 
على ميلووكي باكس 127 � 99، واتالنتا هوكس على لوس 

اجنيليس كليبرز 110 � 92. 
ع��زز كليفالن��د كافالييرز الذي يعتبر من ابرز املرش��حني 
للمنافس��ة على لقب بطل ال��دوري االميركي للمحترفني في كرة 
السلة، صفوفه بضمه انطون جيمسون من واشنطن ويزاردز في 
صفقة شملت حصول االخير على العب االرتكاز الليتواني زيدروناس 

ايلغاوسكاس وانتقال درو غودن الى لوس اجنيليس كليبرز.

أكدت رابطة مدربي الدوري اإلجنليزي لكرة القدم أن 
نادي وس����ت هام اإلجنليزي جنح في تسوية قضيته مع 
املدرب آالن كيربش����لي واخلاص����ة بالتعويض الذي طلبه 

كيربشلي بعد استقالته من تدريب الفريق.
وجه االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم اتهاما بالسلوك العنيف 
إلى الالعب الفرنس��ي الش��هير باتريك فييرا جنم خط وسط 
مانشس��تر سيتي بعد الركلة التي وجهها إلى جلني ويالن جنم 
خط وس��ط ستوك سيتي خالل مباراة الفريقني ضمن الدوري 

اإلجنليزي.
ستحظى كرة القدم األملانية في القريب العاجل بالقارة 
األفريقية على شعبية أكبر بعد التوصل إلى اتفاق يضمن 
البث املباش����ر ملباريات الدوري األملاني في نحو 40 دولة 

أفريقية.
ظهر للمرة األولى اسم اجلناح األرجنتيني إدواردو سالفيو 
)توتو( في قائمة فريقه اجلديد أتلتيكو مدريد االسباني. وتعاقد 
أتلتيكو مدريد مع س��الفيو ف��ي يناير املاضي، قبل أن يخضع 
الالع��ب حت��ى اآلن لبرنام��ج م��ران بدن��ي خ��اص لتجهيزه 

للمباريات.
كشف أوسكار تاباريز املدير الفني ملنتخب أوروغواي 
لكرة القدم عن قائمة تضم 21 العبا ملواجهة منتخب سويسرا 
ودي����ا في الثالث م����ن مارس املقبل، في إطار اس����تعدادات 

الفريقني خلوض كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
اتهم املهاجم الروس��ي الدولي رومان بافليوتشنكو جنم 
توتنهام اإلجنليزي لكرة القدم مديره الفني في فريق توتنهام 
هاري ريدناب بالسخرية منه. ويعتقد بافليوتشنكو أنه لم يعد 
يرى مس��تقبال له في صف��وف توتنهام وأعرب عن حيرته من 
رفض ريدن��اب للعقد الذي قدمه نادي لوكوموتيف موس��كو 

الروسي لضم الالعب.
توصل احلارس األرجنتيني الدولي السابق روبرتو 
أبوندانزييري إلى اتفاق حول انتقاله إلى نادي إنترناسيونال 
البرازيلي، الذي سيتكفل بسداد مقابل مادي لبوكا جونيورز 
كي يوافق األخير على رحيل احلارس رغم س����ريان العقد 

بينهما حتى ديسمبر املقبل.
أق��ر املهاجم الدولي البرازيلي أدريان��و، هداف فالمنغو، 
برغبت��ه في اللعب مجددا في الدوري اإليطالي، الذي رحل عنه 
ف��ي أبريل من العام املاضي، مبررا األمر في ذلك احلني برغبته 

في العودة إلى البرازيل كي يشعر بالسعادة مجددا.

اختار مهاجم انتر ميالن االيطالي ماريو بالوتيللي متثيل منتخب ايطاليا لكرة القدم بدال من 
منتخب غانا في كأس العالم املقبلة في جنوب افريقيا بحال استدعي الى صفوفه، وذلك بحسب 
ما نقل موقع »سبورتال« االلكتروني عن الالعب. وقال بالتويللي )19 عاما( للموقع: »لم أفكر يوما 
بتمثيل منتخب غانا. اذا أردت اختيار احد املنتخبني فسيكون املنتخب االيطالي«. ولد بالوتيللي 
في ايطاليا من ابوين غانيني وس����بق له ان دافع عن ألوان املنتخب االوروبي دون 21 عاما. لكن 
قوانني الفيفا ال متنع الالعب من متثيل دولة اخرى على مس����توى املنتخب االول، ويبذل زميل 

بالوتيللي في صفوف انترميالن سولي مونتاري جهودا القناعه بتمثيل منتخب غانا.

كش���ف االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« انه سيمنح العائدات التي 
سيحصل عليها من املباريات الودية التي ستخوضها املنتخبات استعدادا 
ملشاركتها في نهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010، الى ضحايا زلزال 
هاييتي. وذكر االحتاد الدولي في بيانه انه س���يمنح نسبة ال� 2%التي 
يحصل عليها من املباريات الودية التي ستقام بني االول من مارس و11 
يونيو املقبلني الى ضحايا الزلزال، طالبا من املنتخبات ال� 32 املشاركة 

في نهائيات مونديال الصيف املقبل القيام باملثل ايضا.

بالوتيللي يرفض اللعب لغانا عائدات »فيفا« التحضيرية لهاييتي

تعادل ويغان وبولتون.. وهوفنهايم يواجه مونشنغالدباخ
الثالثة والعش����رون  تفتتح املرحلة 
من ال����دوري األملاني لك����رة القدم اليوم 
بلق����اء هوفنه����امي وضيفه بوروس����يا 

مونشنغالدباخ.
وفي اجنلترا، تع����ادل ويغان اتلتيك 
وبولت����ون 0-0 في مب����اراة مؤجلة من 
الدوري.ولم يط����رأ اي تعديل على فرق 

الصدارة.
وفي فرنس����ا، بلغ لن����س الدور ربع 

النهائي من مسابقة كأس فرنسا بفوزه 
على مضيفه برس����ت من الدرجة الثانية 

2-1 بعد التمديد.
وسجل هرماش )30(، وراموس )101( 

هدفي لنس، ورو )57( هدف برست.
وفي ربع النهائي، يلعب لنس مع سانت 
اتيان، وموناكو مع سوش����و، وكوفيلي 
مع بولون، واوكس����ير مع باريس سان 

جرمان.

و بلغ بوردو نهائي كأس رابطة االندية 
الفرنسية بفوزه خارج ملعبه على لوريان 

4-1 وحلق مبرسيليا الى مباراة القمة.
وسجل ويندل )23 من ركلة جزاء و80( 
ويوان غوفران )88(، وللخاسر كوسيلي 

)11(، ثم طرد االخير في الدقيقة 23.
وتقام املباراة النهائية في 27 مارس 
املقبل على ستاد دو فرانس في ضواحي 

باريس.


