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لوف صامت وبكنباور وباالك يطالبان بكوراني  بيليه يرشح 5 من الكبار للظفر بلقب المونديال 

قرر يواكيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني 
لكرة القدم عدم التعقيب على تزايد الضغوط عليه 
من أجل إعادة استدعاء املهاجم كيفن كوراني قبل 
كأس العالم بجنوب أفريقيا، حسبما أكد االحتاد 
األملاني لكرة القدم، ويقترح »القيصر« فرانتس 
بكنباور حال يحفظ املظاهر، كي ال يخسر أحد بل 

يخرج اجلميع فائزين. وقال القيصر »املنتخب 
ليس مسألة عدد قليل من األشخاص ال يوجد تفاهم 
بينهم، بل هو ملك اجلميع«، ويساند قائد املنتخب 
ميكايل باالك عودة كوراني »لقد ارتكب خطأ، لكن 
من حق اجلميع فرصة ثانية، أمتنى أال يكون فصل 

كوراني مع املنتخب قد أغلق لألبد«.

رشح أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، 5 منتخبات للفوز ببطولة كأس 
العالم التي تستضيفها جنوب أفريقيا. وتوقع بيليه في ساو باولو أن 
تصل منتخبات البرازيل وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا واجنلترا إلى النهائي، 
بيد أنه اس����تبعد األرجنتني. وأضاف أن البرازيل هي أفضل منتخب في 
أميركا الالتينية ويقابلها اسبانيا في أوروبا ولكن العقبة الوحيدة أمام 

إسبانيا هي عدم بلوغها نهائي كأس العالم من قبل.

العب أرسنال اإلسباني فرانشيسك فابريغاس يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في مرمى برشلونة                     )رويترز(

إنتر ميالن هرب من »كمين« سسكا موسكو بهدف ميليتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مدافع أرسنال قصفت دفاعات برشلونة وحققت التعادل

بنيتيز يحثّ جيرارد على »القتال« أرشاڤين يغيب 3 أسابيع 

بنزيمة والسانا يتدربان

 بالوتيلي يعتذر ويأمل اللعب 

حّث املدرب االسباني لنادي ليڤربول 
االجنليزي رافايل بنيتيز قائد »احلمر« 
ستيڤن جيرارد على االرتقاء ملستوى 
املسؤولية امللقاة على عاتقه وان يكون 
القدوة ف���ي انتفاض���ة الفريق الذي 
انحصرت آماله هذا املوسم في املنافسة 
على لقب الدوري األوروبي »يوروبا 
ليغ«. ويأتي تصريح بنيتيز عش���ية 
املواجهة املرتقبة بني ليڤربول ومضيفه 
بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ربع 
النهائي من املسابقة األوروبية، وقال 
االسباني حول هذا املوضوع »القائد 
هو العب مفتاح، اذا كان في الواجهة 
واذا قاتل فس���يراه اجلميع ويتبعه، 
انها مس���ألة هامة بالنس���بة لنهاية 
املوس���م، ان كان بالنسبة للفريق او 

له شخصيا«.
وتابع بنيتيز الذي يواجه انتقادات 
كثيرة بسبب املستوى املتواضع لفريقه 
بعد ان كان املوسم املاضي قاب قوسني 

او أدنى من الظفر بلقب الدوري احمللي 
الول مرة من���ذ 1990، »عندما تذهب 
الى املعركة، فس�����يكون حامل العلم 
في املقدمة واجلميع يتبعه، ما يسهل 

االمور«.
وانتقدت وس���ائل االعالم احمللية 
مؤخرا املدرب االس���باني النه يطلب 
من جيرارد اللعب بعي��دا عن مركزه 
امللع���ب وخلف  املعتاد في منتصف 
املهاجم���ني، وه���و علق عل���ى ه���ذه 
املس������ألة قائال »بعد خسارتنا امام 
مان يونايتد )حيث قدم ج��يرارد اداء 
متواضعا(، حتدثنا معه ومع آخرين، 
وك��انت احملادثة مفي���دة«. وواصل 
»بامكاننا التحدث لساعات عن التمركز 
داخل امللعب. الكثير من األش���خاص 
يعشقون التحدث حول هذا املوضوع 
لكن االمر املهم هو سلوك الالعبني في 
ارضي���ة امللعب، واقتناعهم بضرورة 

الفوز والتسجيل«.

كشف املهاجم الدولي الروسي اندري 
ارش���اڤني امس انه قد يغيب عن فريقه 
ارس���نال االجنليزي نحو 3 اسابيع بعد 
اإلصابة التي تعرض لها أمام برشلونة.

وقال ارشاڤني »رمبا لن أمتكن من اللعب 
ملدة أس���بوعني او ثالثة، ما حصل ليس 
انتكاسة من إصابتي القدمية، إنها إصابة 

جديدة«.

عاود املهاجم الدولي الفرنس���ي كرمي 
بنزمية ومواطنه العب الوس���ط السانا 
ديارا متارينهما مع ريال مدريد اإلسباني 

وقد يشاركان في املباراة التي سيخوضها 
النادي امللكي األحد املقبل ضمن الدوري 

احمللي.

ق����دم مهاجم انتر ميالن االيطالي ماريو 
بالوتيلي الذي اس����تبعد ع����ن الفريق في 
مبارياته ال� 5 االخيرة ألس����باب سلوكية، 
اعتذاره في رسالة وجهها امس عبر املوقع 

الرسمي للنادي.

وقال بالوتيلي في رسالته »انا متأسف 
للوضع الذي تس����ببت فيه مؤخرا. انا اول 
من عانى ألني اعش����ق كرة القدم وأريد ان 
العب، واآلن انا انتظ����ر بصمت لكي اعود 

وأكون مفيدا لفريقي«.

< قالت اللجنة االوملبي����ة البريطانية إن 
بريطانيا تخطط لتوفير الدعم ملش����اركة 500 
رياضي على األقل في دورة لندن االوملبية عام 
2012 وهو ما يشكل أكبر فريق تشارك به البالد 

في الدورات االوملبية خالل أكثر من قرن.
< من املقرر ان يجتمع وي دي رئيس االحتاد 
الصيني لكرة القدم مع جوزيف بالتر رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( لبحث فضيحة التالعب 

في نتائج املباريات في الدوري الصيني.
< انضمت استراليا إلى نيجيريا في التقدم 
بطلب استضافة دورة ألعاب دول الكومنولث 
لعام 2018 حيث اختارت مدينة »غولد كوست«، 

بوالية كوينزالند، الستضافة احلدث.
< تعادل منتخب تشيلي لكرة القدم مع نظيره 
الڤنزويل��ي 0-0 في تيميكو )جن��وب( في مباراة 
دولية ودية في اطار اس��تعدادات االول لنهائيات 

مونديال 2010.
< تعادلت البارغواي مع جنوب افريقيا 1-1 
في اسونسيون في مباراة دولية ودية في كرة 
القدم في اطار اس����تعدادات الطرفني لنهائيات 
املونديال 2010. وخاضت البارغواي املباراة في 

غياب العبيها احملترفني في اوروبا.
< بلغ االسباني رافائيل نادال واالميركي اندي 
روديك املصنفان رابعا وسادسا على التوالي الدور 
نصف النهائي لدورة ميامي االميركية الدولية للتنس. 
ولدى السيدات، بلغت البلجيكيتان جوستني هينان 

وكيم كاليسترز الرابعة عشرة دور االربعة .
< قرر االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( 
تغرمي محط����ة التلفزيون الرس����مي الصربي 
)أر.تي.إس( مليون يورو بس����بب عدم نقلها 
مباراة بايرن ميوني����خ األملاني ومان يونايتد 
االجنليزي في اط����ار دوري أبطال أوروباعلى 

الهواء مباشرة.
< تعرض لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب 
الى خسارته الثانية على التوالي عندما سقط أمام 
مضيفه أتالنتا هوكس 92-109 ضمن دوري كرة 

السلة االميركي للمحترفني.
وبفوزه التاس��ع على التوال��ي على أرضه، 
وخس��ارة بوس��طن س��لتيكس 104-109 أمام 
أوكالهوماثاندر، صعد اتالنتا الى املركز الثالث 
في ترتيب املنطقة الش��رقية بدال من بوسطن 

حامل لقب 2008.

عاد ارسنال االجنليزي من بعيد 
وقلب تخلفه صفر-2 الى تعادل 2-2 
حارما ضيفه برشلونة حامل اللقب 
من فوز ثمني في لندن في ذهاب الدور 
ربع النهائي ملس����ابقة دوري ابطال 
أوروبا لك����رة القدم، فيما حقق انتر 
ميالن االيطالي فوزا صعبا على ضيفه سسكا موسكو 

الروسي 1-0 في ميالنو.
على ملعب االمارات في لندن وأمام 60 الف متفرج، 
كان برش����لونة في طريقه الى حتقيق فوز مستحق 
بهدفني نظيفني سجلهما مهاجمه الدولي السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش في الدقيقتني 46 و59، بيد ان النادي 
اللندني لم يستسلم ومتكن من تدارك املوقف وسجل 
هدفني عبر البديل ثيو والكوت )69( وقائده االسباني 

فرانشيسك فابريغاس )85 من ركلة جزاء(.
وأهدر برشلونة فوزا في املتناول النه كان صاحب 
األفضلية اغلب فترات املباراة خصوصا في شوطها 
االول ال����ذي تناوب مهاجموه عل����ى اضاعة الفرص 
السهلة أمام تألق احلارس االسباني مانويل املونيا، 
في املقابل جنح ارس����نال في تخطي محنة باضطرار 
مدربه الفرنسي ارسني فينغر الى اجراء تبديلني باصابة 
املهاجم الروسي اندري ارش����افني واملدافع الفرنسي 

وليام غاالس.
وسيخس����ر الفريقان جهود العب����ني بارزين في 
صفوفهما خصوصا برش����لونة الذي س����يغيب عنه 
قطبا الدفاع جيرار بيكيه لتلقيه االنذار الثاني، وقائده 
كارليس بويول لطرده في الدقيقة 84، فيما سيغيب 

قائد ارسنال فابريغاس لتلقيه االنذار الثاني.
وكان برش���لونة صاحب االفضلية ف���ي الدقائق 
العشرين االولى وأحكم سيطرة مطلقة على املباراة 
وكان بامكانه هز الش���باك في اكثر من مناسبة لوال 
تألق احلارس االسباني مانويل املونيا الذي انقذ مرماه 

ببراعة ومن اهداف كثيرة.
وجنح ارسنال في استعادة التوازن بعد ذلك لكن 
دون فرض سيطرته في وسط امللعب، وتلقى ارسنال 
ضربة موجعة بإصابة الروسي اندري ارشافني فدفع 

فينغر بالعاجي اميانويل ايبوي )28(.
وجرب ابراهيموڤيتش حظه بتس���ديدة قوية من 

خارج املنطقة بجوار القائم األمين )33(.
وجنح ابراهيموڤيتش في افتتاح التس���جيل في 
الدقيقة االولى من الشوط الثاني اثر تلقيه كرة طويلة 
خل���ف املدافعني من بيكيه فاس���تغل خروجا خاطئا 

للحارس املونيا فتابعها ساقطة داخل املرمى )46(.
وكاد بدرو يعزز تقدم الفريق الكاتالوني بتسديدة 
قوية من خارج املنطقة مرت بجوار القائم االيسر )52(. 
وأنق���ذ فالديز مرماه من هدف التعادل بتصديه لكرة 

رأسية من مسافة قريبة للعمالق بندتنر )54(.
وعزز ابراهيموڤيت���ش تقدم الضيوف بهدف ثان 
عندما تلقى كرة بينية من تش���افي فكس���ر مصيدة 
التس���لل وتوغل داخل املنطقة قبل ان يطلقها بيمناه 

في الزاوية اليسرى )59(. 
ولعب فينغر ورقته األخيرة باشراك ثيو والكوت 
مكان سانيا )67(، وجنح والكوت في ثاني ملسة للكرة 
في تقليص الفارق اث���ر تلقيه كرة من بندتنر داخل 
املنطقة فسددها بيمناه زاحفة أفلتت من يدي فالديز 

وعانقت الشباك )69(.
وحصل ارسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 84 اثر 
عرقلة فابريغاس من قب���ل بويول الذي تلقى بطاقة 
حم���راء، وانب���رى فابريغاس نفس���ه للركلة بنجاح 
م���دركا التعادل )85(. وهو الهدف الرابع لفابريغاس 

في املسابقة.
وتعرض فابريغاس لالصابة وترك ارضية امللعب 
دون ان يتمكن مدربه في تبديله الستنفاده التبديالت 
القانونية الثالثة، فيما اضطر غوارديوال الى اخراج 

ميسي إلشراك مواطنه غابريال ميليتو.

 فوز صعب إلنتر ميالن

وفي املباراة الثانية، على ملعب جوزيبي مياتزا 
في ميالنو وأمام 80 الف متفرج، سيسافر انتر ميالن 
الى ملعب »دينامو ستاديوم« مع أفضلية هدف قد ال 
يكون كافيا لفريق املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
لبلوغ ال����دور نصف النهائي الول مرة منذ موس����م 
2003/2002 عندما توقف مشواره حينها امام جاره 
ميالن، خصوصا ان سسكا موسكو سيلعب في معقله 
وهو عازم على ان يصبح اول فريق روسي يبلغ دور 
األربع����ة منذ 1991 عندما حقق هذا االمر حينها جاره 
س����بارتاك موس����كو. ونفض انتر ميالن عنه نسبيا 
غبار نتائجه في الدوري احمللي حيث فاز في مناسبة 
واحدة خالل مبارياته اخلمس االخيرة ما جعله مهددا 
بشكل فعلي بالتنازل عن الصدارة ملصلحة مالحقيه 
روما وميالن، يذكر ان انتر ميالن كان ودع املسابقة 
األوروبية األم من دورها ثمن النهائي في املواسم الثالثة 
الس����ابقة على يد ڤالنسيا االسباني وليڤربول ومان 
يونايتد االجنليزيني على التوالي، لكنه فك عقدته هذا 
املوسم بعدما تخطى عقبة الفريق االجنليزي اآلخر 
تشلسي، ليواصل رفع لواء ايطاليا في املسابقة بعد 

خروج ميالن ويوڤنتوس وفيورنتينا.
وواصل »نيراتزوري« أداءه املميز على أرضه وحافظ 
على سجله اخلالي من الهزائم على »جوزيبي مياتزا« 
للمباراة االربعني على التوالي في جميع املسابقات اي 
منذ خسارته امام باناثينايكوس اليوناني )0-1( في 
املسابقة ذاتها في 26 نوفمبر 2008، كما حافظ مدربه 

البرتغالي جوزيه مورينيو على س����جله املميز على 
ارض الفرق التي دربها اذ انه لم يخس����ر في مالعب 
فرقه للمباراة ال� 136 على التوالي )رقم قياسي(، اي 
منذ خسارة بورتو امام بيرا مار 2-3 في 23 فبراير 

2002 في الدوري البرتغالي.
ولم يقدم الفريقان ش����يئا يذكر في الشوط االول 
وكان انتر الذي افتقد جهود مدافعه البرازيلي لوسيو 
ومواطنه العب الوسط تياغو سيلفا بسبب االيقاف، 
األخطر نس����بيا وهدد املرمى الروسي في مناسبتني 
فقط، االولى من ركلة حرة نفذها الهولندي ويسلي 
س����نايدر لكن احلارس ايغور اكينڤييڤ أنقذ املوقف 
لفريقه )11(، ثم عب����ر املقدوني غوران بانديف الذي 
أطل����ق كرة قوية من خارج املنطق����ة علت العارضة 

بقليل )22(.
وفي بداية الش����وط الثاني، كاد سس����كا موسكو 
يفاجئ جماهير صاحب االرض بتس����ديدة من بافل 
ماماييڤ بتسديدة من خارج املنطقة اال ان محاولته 
علت العارضة بقليل )49(، ثم هدد الالعب ذاته مرمى 
»نيراتزوري« بك����رة صاروخية بعيدة تألق جوليو 

سيزار في ابعادها )55(.
ورد انتر بفرصتني خطيرتني في دقيقة واحدة، 
األولى لبانديف الذي تبادل الكرة مع س���نايدر قبل 
ان يسددها من حدود املنطقة لكن اكينڤييڤ تعملق 
)64( ثم كرر األمر في مواجهة تسديدة ايتو )65(.

لكن احلارس الروس���ي انحنى امام األرجنتيني 
ميليتو الذي وضع انتر ميالن في املقدمة بعدما وصلته 
الكرة عند حدود املنطقة من سنايدر فسددها ارضية 

وواصل في الزاوية اليمنى للمرمى )66(. 
انتر اندفاعه بعد الهدف سعيا 
خلف تعزي���ز تقدمه وكان 
بانديف قريبا من هز شباك 
اكينڤييڤ بعد لعبة جماعية 
مع ميليتو إال ان اليكسي 
بيريجوتسكي أبعد الكرة 

عن خط املرمى )73(. 
وتدخل اكينڤييڤ قبل ثالث دقائق على صافرة 
النهاية ليحرم اصحاب االرض من الهدف الثاني ويبقي 
على آمال فريقه في املنافسة على بطاقة دور األربعة 
بعدما تصدى ببراعة لتسديدة األرجنتيني ايستيبان 
كامبياسو ثم ملتابعة الصربي ديان ستانكوفيتش 

الذي أطلق الكرة من خراج املنطقة )42(.

روني يعاني من إصابة طفيفة
أعلن مان يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم أمس ان 
مهاجمه الدولي واين روني يعاني من إصابة طفيفة 
في أربطة الكاحل. وأوضح املتحدث باسم النادي في 
تصريح على موقع الشياطني احلمر في شبكة اإلنترنت 
ان الفحوصات التي خضع لها روني لم تظهر إصابته 
بأي كسر، وقال »نحن سعداء بأن نعلن أن روني لم 
يتعرض ألي كسر. الفحص الذي خضع له كشف عن 
إصابات طفيفة في األربطة« دون أن يش���ير الى املدة 

التي سيغيب فيها روني عن املالعب.
وأبل���غ مان يونايتد االيطالي فابيو كابيللو مدرب 
اجنلترا ب���ان اإلصابة لن تبعد رون���ي عن مونديال 

2010

حارس مرمى سسكا ايغور اكينڤييڤ يلتقط الكرة من أمام 
مهاجم انتر ميالن الكاميروني صامويل ايتو )رويترز(

عالميةمتفرقات

كسر في الساق يبعد
فابريغاس 6 أسابيع

كشفت صور األشعة الطبية أمس أن اإلسباني سيسك 
فابريغاس العب أرس���نال يعاني من كس���ر في الساق 
وسيغيب عن املالعب ملدة 6 أسابيع، وأظهرت صور األشعة 
ان الالعب تعرض لكس���ر بسيط في القصبة الصغرى 

للساق، ويتوقع غيابه عن املالعب 6 أسابيع.
وبذلك انتهى موسم الالعب مع أرسنال، لكن ينتظر 

مشاركته مع املنتخب اإلسباني في كأس العالم 2010.


