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اش���تكى رافائيل بنيتيز مدرب ليڤربول اإلسباني من 54
إلغاء هدف لفريقه الذي خسر 1 � 0 أمام مضيفه االسباني 
اتلتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال 
اوروبا لكرة القدم. وقال بنيتيز للصحافيني في إش���ارة 
إلى الهدف الذي س���جله يوس���ي بن عيون وألغي بداعي 
التس���لل »أتيحت لنا فرصتان أو ثالث فرص للتسجيل 
اثنتان منها في الشوط األول حني ألغى احلكم هدفا أعتقد 

أنه كان صحيحا«. لكن بنيتيز قال إن األجواء في ملعب 
ليڤربول ستمثل دعما كبيرا للفريق في مباراة اإلياب يوم 
اخلميس املقبل. وقال »ستاد انفيلد هو ورقتنا الرابحة. 
لم ميض من املباراة س���وى نصفها وفي الشوط الثاني 
سنلعب بستاد انفيلد بوجود مشجعينا خلفنا«. وسئل 
عن سبب األداء غير املقنع لفريقه فقال إن ليڤربول تأثر 

بغياب مهاجمه األول فرناندو توريس.

بنيتيز ينتقد إلغاء هدف لليڤربول أمام أتلتيكو مدريد

المونديالأخبار

عالميةمتفرقات

)أ.ف.پ( العب مان يونايتد البلغاري دمييتار برباتوڤ يتعرض لعرقلة من ميكايل داوسون  

مان يونايتد يوقف اندفاع توتنهام.. وتشلسي في مهمة العودة أمام ستوك

تصدر مان يونايتد حامل اللقب 
الترتيب مؤقتا بعد فوزه على ضيفه 
توتنهام 3-1 امس في افتتاح املرحلة 
السادس���ة والثالثني م���ن الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
وارتفع رصيد مان يونايتد الى 
79 نقط���ة وتقدم بف���ارق نقطتني 
على تشلسي املتصدر السابق الذي 
يستقبل ستوك سيتي الذي اكد مدربه 
االيطالي كارلو انشيلوتي ان االمر 
االكيد في املوسم املقبل انه سيدخل 

دماء جديدة الى الفريق.
على ملعب اولدترافورد وامام اكثر 
من 75 الف متفرج، تبادل الفريقان 
الهجمات في الشوط االول الذي خال 
من الفرص املباشرة اخلطرة القادرة 
على ان تقلق راحة احلارسني فانتهى 

متوسط االداء وسلبي النتيجة.
وفي الش���وط الثان���ي، اختلف 
الوضع ووضع الويلزي راين غيغز 
اصحاب االرض في املقدمة بعد ان 
هرب البلغ���اري دمييتار برباتوف 

من اكثر من مدافع ومرر كرة داخل 
املنطقة الى املدافع الفرنسي باتريس 
ايف���را فاعاقه مواطنه بينوا اس���و 
ايكوتو احتسب احلكم اندي مارينر 
ركلة جزاء نفذها بنجاح غيغز على 
ميني احل���ارس البرازيلي غوميش 
الذي ارمت���ى عليها دون ان يتمكن 

من صدها )58(.
واجرى املدرب االس���كوتلندي 
اليكس فيرغسون على الفور تغييرا 
فاخرج املهاجم االكوادوري انطونيو 
ڤالنسيا واشرك العب الوسط مايكل 
كاريك واصبح فريقه برأس حربة 
هو برباتوف في غياب وين روني، 
لكن التغيير اتى بعكس ما يشتهيه 
اذ ادرك توتنهام التعادل بعد ركنية 
من اجلهة اليسرى الى نقطة اجلزاء 
فتطاول ليدلي كينغ للكرة من فوق 
كاريك برأس���ه وح���اول البرازيلي 
رافائيل ابعادها من فوق خط املرمى 

لكنه فشل )70(.
واخرج فيرغس���ون »الفاش���ل« 

البرازيل���ي وادخل مكانه الش���اب 
االيطالي فيديريكو ماكيدا )18 عاما( 
فصح توقعه واهدى البديل كرة على 
طبق من ذهب الى البرتغالي لويس 
نان���ي فانفرد االخير ورفعه����ا من 
ف���وق غوميش الى داخل الش���باك 

.)81(
القاضية  ووجه نان���ي الضربة 
لطم���وح توتنه���ام بحصوله على 
ركلة جزاء اخرى اثر اعاقته من قبل 
الهندوراسي ويلسون باالسيوس 
انبرى لها االختصاصي غيغز على 

ميني غوميش هذه املرة )86(.
إل���ى ذلك، يلعب تشلس���ي أمام 
ستوك سيتي. ويحل ليڤربول ضيفا 
على بيرنلي، فهو يتخلف بفارق 6 
نقاط عن املركز الرابع، ما يعني انه قد 
يكتفي بالتواجد في مسابقة »يوروبا 
ليغ« املوس���م املقبل بعد ان حتول 
إليها أيضا هذا املوسم بخروجه من 
الدور األول ملسابقة دوري األبطال. 
وفي املباريات األخرى، يلتقي أستون 

ڤيال مع ضيفه برمنغهام، وايڤرتون 
مع فوالم.

إسبانيا

يلتق���ي مايوركا م���ع ملقة، في 
املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري 
االسباني. ويبدو ان معركة احلصول 
على املركزين الثالث والرابع املؤهلني 
الى دوري األبطال املوس���م املقبل، 
ستبقى مفتوحة حتى صافرة ختام 
املوسم، ألن اش���بيلية الذي يلتقي 
خيتافي، على بعد نقطة من مايوركا 

و5 من ڤالنسيا.
وفي قاع الترتيب، يأمل بلد الوليد 
ان يواص���ل اندفاع���ه نحو جتنب 
الهبوط الى الدرجة الثانية، ويبدو 
ان وصول املدرب خافيير كليمنتي 
منحه الدفع املعنوي ألنه لم يخسر 

في مبارياته ال� 3 االخيرة.
ويلتق���ي بلد الوليد الذي يبتعد 
حالي���ا بفارق 4 نق���اط عن منطقة 
األمان، مع سبورتينغ خيخون الذي 

الي���زال أيضا في دائرة اخلطر ألنه 
ال يبتعد س���وى بفارق 5 نقاط عن 
تينيري في الثامن عشر الذي يلتقي 

بدوره اتلتيكو مدريد.
وفي املباري���ات األخرى، يلعب 
راس���ينغ س���انتاندر مع ڤياريال، 

وامليريا مع اسبانيول.

إيطاليا

تتوجه األنظار اليوم الى امللعب 
االوملبي في العاصمة، حيث يخوض 
روما املتصدر اختبارا صعبا للغاية 
في مواجهة ضيفه سمبدوريا الرابع 
وذلك في املرحلة ال� 35 من الدوري 
االيطالي. وسيكون يوڤنتوس أمام 
الفرصة االخي���رة للبقاء في دائرة 
الصراع على بطاقة دوري األبطال 
عندما يستقبل باري. ويحتل فريق 
»الس���يدة العجوز« حالي���ا املركز 
الس���ابع )51 نقطة( بفارق 6 نقاط 
عن س���مبدوريا الرابع وهو يواجه 
أيضا خطر ع���دم التأهل حتى الى 

مسابقة الدوري االوروبي »يوروبا 
ليغ« بسبب املنافسة التي يواجهها 
من نابول���ي )52 نقطة( وباليرمو 

)55( وجنوى )48(.
ويلع���ب نابولي م���ع كالياري، 
وجنوى مع التس���يو، فيما يلتقي 
فيورنتينا مع كييڤ���و، وبارما مع 
مضيف���ه بولوني���ا، وليڤورنو مع 

كاتانيا، واودينيزي مع سيينا.

ألمانيا

أبقى فارق األهداف بايرن ميونيخ 
في الصدارة أمام شالكة بعد تعادله مع 
مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 1-1 
وفوز مطارده بصعوبة على مضيفه 
هرتا برلني االخير 1-0 أمس في املرحلة 
الثانية والثالثني من الدوري األملاني 

لكرة القدم.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 
64 نقطة وبقي متقدما بفارق األهداف 

)37 مقابل 24( على شالكة.
وتعادل اينتراخت فرانكفورت مع 

ماينز 3-3. 
فاز فيردر برمين على ضيفه كولن 

.0-1
ودك ليڤركوزن شباك ضيفه هانوڤر 

بثالثية نظيفة.
ام���ام ضيفه  وس���قط نورمبرغ 

بوروسيا دورمتوند 3-2.
وتاب���ع ش���توتغارت نتائج���ه 
االيجابي���ة بف���وزه عل���ى مضيفه 
بوخ���وم 2 � 0 ف���ي افتتاح املرحلة 
أمس األول. الى ذلك، يلعب هوفنهامي 
مع هامبورغ، وفرايبورغ اجلريح مع 

ڤولفسبورغ حامل اللقب.

فرنسا

سيكون مرسيليا أمام فرصة االقتراب 
خطوة إضافية من الظفر باللقب للمرة 
االولى منذ 1992 عندما يستقبل سانت 
اتيان املهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية 
في املرحلة ال� 34 من الدوري الفرنسي. 
ويلعب لنس مع ڤالنسيان فيما يواجه 

تولوز اوكسير.

الصراع مشتعل بين بايرن ميونيخ وشالكة..وروما في مواجهة قوية مع سمبدوريا ويوڤنتوس لحجز مقعد أوروبي أمام باري

»سلة« قاتلة لبيرس بميامي في »بالي اوف« انتهاء موسم بونغول
ذكر نادي سبورتينغ لشبونة، وصيف بطل الدوري البرتغالي 
لكرة القدم في املوس���م املاضي، انتهاء موس���م مهاجمه الفرنس���ي 
فلوران سينما بونغول بسبب »مشكلة عائلية« تؤثر على »حالته 

النفسية«.
واعلن النادي البرتغالي في بيان »بسبب العوامل املعروفة وحالته 
النفسية، يؤكد سبورتينغ لشبونة ان سينما بونغول لن يلعب فيما 

تبقى من هذا املوسم«.

أقال نادي فالمنغو بطل البرازيل مدربه اندرادي 
واثنني من مسؤولي النادي ليكون هذا الثالثي ضحية 
األداء غير املقنع للفريق في مشواره بكأس ليبرتادوريس 

لألندية األبطال لكرة القدم في اميركا اجلنوبية.
ق��ال نادي كولو كولو بطل الدوري التش��يلي لكرة 
القدم ان دييغو كانيا العب الوس��ط السابق لفريق بوكا 
جوني��ورز أصبح ثال��ث أرجنتيني عل��ى التوالي يتولى 

تدريبه.
أعلن نادي كولون األملاني لكرة القدم أن مهاجمه 
املغربي عادل الشيحي سيغيب عن املالعب نحو 6 أشهر 

بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.
أعرب جون فيتزجيرالد مدرب التنس االسترالي عن 
سعادته بعودة العب التنس األسترالي ليتون هيويت إلى 
منافسات كأس ديفيز للتنس في الوقت الذي يستعد فيه 

خلوض بطولة فرنسا املفتوحة الشهر املقبل.
ومت اس��تدعاء هيويت للمش��اركة م�����ع الفري�����ق 
األسترالي في املواجهة املقررة أمام نظيره الياباني بكأس 

ديفيز. 
وق��ال فيتزجيرالد »أعتقد أن الع���ودة )إلى منافس��ات 
كأس ديفي��ز( تش��ك���ل مجه��ودا كبيرا عل��ى ليتون 

)هيويت(. 
ويرى أن والءه لبالده ولبطولة كأس ديفيز س��يظهر من 
خالل التركيز في اللعب خالل هذه املواجهة وقيادتنا إلى 

العودة للمجموعة العاملية«.

كوريا الجنوبية ترسل رجال شرطة

كأس العالم ستترك تراثًا اجتماعيًا

تشيلي تواجه ترينيداد وتوباغو

ح تغيير مقر إقامته »المانشافت« ال يرجِّ

سترسل كوريا اجلنوبية خمسة رجال 
شرطة الى جنوب افريقيا من أجل املساعدة 
في حماية ما بني 1000 و1500 مش���جع من 

البالد يتوقع ان يتوجهوا الى الدولة املضيفة 
ملساندة منتخبهم الوطني في نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم.

أكد السويس���ري جوزيف بالتر رئيس 
االحتاد الدولي لك���رة القدم )فيفا( أن كأس 
العالم ستكون مبنزلة تراث اجتماعي جلنوب 
أفريقيا بشكل أبعد من اجلوانب الرياضية.

وأكد بالتر أن كرة القدم هي »مدرس���ة 
احلياة«، وأن كأس العالم »صفقة«، حيث 
تضع البطولة األسس للجوانب االجتماعية 

والثقافية.

أوردت وسائل إعالم محلية أن تشيلي 
اتفقت على خوض مباراة ودية على أرضها 
ضد تريني���داد وتوباغو ف���ي مايو املقبل 

استعدادا للنهائيات. 

وقال���ت صحيف���ة »ال تيرس���يرا« ان 
االرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب تشيلي 
سعى إلقامة املباراة التي ستستضيفها مدينة 

اكينكي الشمالية.

أعلن االحتاد االملان���ي لكرة القدم أنه 
لي���س م���ن املرجح أن يغي���ر منتخبه 
امللق����ب ب� »املانش���افت« الفندق املقرر 
س���لف����ا أن يقيم به أثناء مشاركته في 
البطول����ة، رغ���م ورود تقارير بوجود 

مخ���اوف أمنية. وقال هارالد ش���تينغر، 
املتحدث باسم احتاد الكرة األملاني »نتوقع 
أن يتم إيض���اح النقاط العالقة في أقرب 
وقت ممكن، وأن يقيم املنتخب األملاني في 

الفندق كما هو مقرر«.

سجل النجم بول بيرس سلة قاتلة 
وقاد بوس���طن بوسطن سلتيكس الى 
فوزه الثال���ث على التوالي على ميامي 
هيت 100-98، ضمن »بالي اوف« الدوري 
االميركي للمحترفني في كرة الس���لة. 
وانتظر بيرس حتى األعش���ار األخيرة 
من الوقت االصلي كي يرس���ل تسديدة 
بعيدة املدى ويس���جل نقطتني للفريق 
األخض���ر الذي اقترب م���ن التأهل الى 

الدور الثاني.
على ملعب »أي تي أند تي سنتنر« في 
سان أنطونيو، قدم الثالثي جينويبلي، 
تيم دنكان والفرنسي طوني باركر مباراة 
قوية، فنجح االول بتس���جيل 15 نقطة 
بينها 11 في الربع األخير، رغم الدماء التي 
سالت من انفه جراء تدخل نوفيتسكي 
في الربع الثالث، والثاني 25 نقطة )11 
س���لة من 18 محاولة(، في حني سجل 
باركر ال���ذي اليزال احتياطيا في بداية 

املباراة 23 نقطة.
ولدى اخلاسر الذي يحل على سان 
انطونيو اليوم االحد، كان نوفيتكسي 
أفضل مسجل مع 35 نقطة، وأضاف البديل 
جايسون تيري 17 نقطة، والبورتوريكي 
خوس���يه خوان باريا 14 نقطة.وحقق 
البديل بول ميلس���اب أعلى رصيد في 
مس���يرته عندما س���جل 22 نقطة و19 
متابعة ليوتا جاز وقاده الى الفوز 93-115 
والتقدم 2-1 على مضيفه دنفر ناغتس 
على ملعب »اينيرجي سولوشونز ارينا« 
في سولت اليك سيتي. وحاصر العبو 
يوتا جن���م دنفر كارميلو انطوني )25 
نقطة( وأجبروه على ارتكاب خمس���ة 
أخطاء، وأضاف لهم ديرون وليامس 24 
نقطة و10 متريرات حاسمة وكارلوس 

بوزر 18 نقطة و8 متابعات.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السادسة والثالثون(

شو سبورت 21استون ڤيال  �  برمنغهام 
5ايڤرتون  �  فوالم 
شو سبورت 54بيرنلي  �  ليڤربول

شو سبورت 61 تشلسي  �  ستوك سيتي

اسبانيا )المرحلة الرابعة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +66مايوركا  �  ملقة

اجلزيرة الرياضية +65راسينغ  �  ڤياريال
اجلزيرة الرياضية +67 امليريا  �  اسبانيول

6 خيخون  �  بلد الوليد
اجلزيرة الرياضية +82 اتلتيكو مدريد  �  تينيريفي 

اجلزيرة الرياضية +102 خيتافي  �  اشبيلية

ايطاليا )المرحلة الخامسة والثالثون(
4بولونيا  �  بارما 

اجلزيرة الرياضية +41 يوڤنتوس  �  باري
4 اودينيزي  �  سيينا
اجلزيرة الرياضية +42 نابولي  �  كالياري
4 ليڤورنو  �  كاتانيا
اجلزيرة الرياضية +45 جنوى  �  التسيو

اجلزيرة الرياضية +49 فيورنتينا  �  كييڤو
اجلزيرة الرياضية +9:453 روما  �  سمبدوريا 

المانيا )المرحلة الثانية والثالثون(
دبي الرياضية 4:302هوفنهامي � هامبورغ

دبي الرياضية 7:302فرايبورغ � ڤولفسبورغ

فرنسا )المرحلة الرابعة والثالثون(
6لنس  �  ڤالنسيان 
اجلزيرة الرياضية +64 تولوز  �  اوكسير

اجلزيرة الرياضية +104 مرسيليا  �  سانت اتيان 

العب يوتا ديرون ويليامز يسجل في سلة دنڤر  )أ.پ(


