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انتهت مباراة القمة التي جمعت استوديانتيس املتصدر 46
وفيليز الثاني بالتعادل السلبي ضمن املرحلة الثانية 
عش���رة من بطولة االرجنتني لكرة القدم، التي شهدت 
سقوط 8 جرحى بالرصاص املطاط بعد تدخل الشرطة 
لتفريق االش���تباكات التي حصلت ب���ني جماهير بوكا 
جونيورز احلادي عش���ر وانديبندينتي السابع عشر 

اللذين تعادال بذات النتيجة.

سقوط 8 جرحى في مواجهة بوكا وانديبندينتي
قال هامبورغ االملاني ان حارس���ه فرانك روست سيغيب ملباراتني على االقل عقب 

اصابته في الركبة في املباراة التي تعادل فيها بدون أهداف مع بايرن ميونيخ.
واصيب احلارس البالغ من العمر 37 عاما بتمزق جزئي في االربطة بعد ان اصطدم 
بباس���تيان شفاينشتايغر العب بايرن وسيحل التشيكي ياروسالف دروبني محله، 

ومع ذلك فان االصابة لن تتطلب اجراء الالعب جلراحة.
وقال النادي في بيان »ميكنه البدء في العالج التأهيلي على الفور لكنه لن يشارك 

ضد اينتراخت فرانكفورت في كأس املانيا أو ضد كولونيا في الدوري«.

روست يغيب إلصابته بتمزق

البورتا طلب التجسس على بيكيه ورونالدينيو وإيتو وديكو
أكدت مجلة »إنترفيو« امس 
أن خوان البورت���ا رئيس نادي 
برشلونة االسباني السابق أمر عام 
2008 بتتبع حياة السهر لالعبي 
الفريق جيرارد بيكيه ورونالدينيو 
وصامويل إيتو وديكو، حيث تلقى 

تقارير سلبية عن آخر ثالثة.
وقام���ت ش���ركة »للمحققني 
اخلاصني« وق���ع االختيار عليها 
في النهاية مبراقبة احلياة اخلاصة 
لالعبني. وبني األربعة املذكورين، 
الن���ادي بيكيه  ويلعب اآلن في 

فقط.
واس���تغرقت مراقب���ة بيكيه 
أسبوعا، بواقع 24 ساعة يوميا، 
األمر الذي كلف النادي خمسة آالف 
يورو، وخلفت نتائج إيجابية عن 
املدافع الذي كان حديث االنضمام 
في ذلك الوقت من مان يونايتد 
اإلجنليزي.قبل ذلك بأشهر، وفي 
نهاية موسم 2008/2007، األخير 
في عهد املدرب السابق الهولندي 
فران���ك ريكارد، قام النادي الذي 

كان يتولى إدارته في ذلك احلني 
البورتا أيضا مبراقبة رونالدينيو 

وديكو وإيتو.
من جهة اخ���رى، قلد حارس 
مرمى برشلونة خوسيه مانويل 
بينتو صافرة احلكم أثناء انفراد 
العب كونبهاغن الدمناركي به، في 
املباراة التي جمعت الفريقني ضمن 

مباريات دوري أبطال أوروبا.
وكان املهاجم البرازيلي سيزار 
أمام  انفراد  سانتني في وضعية 
ح���ارس برش���لونة بينتو، في 
الدقيقة 26 من الشوط األول، قبل 
أن يتوقف الالعب فجأة وس���ط 
دهش���ة اجلميع، رغم أن احلكم 
لم يصدر أي إش���ارة لوجود أي 
مخالفة أو تس���لل، لكن حارس 
برش���لونة قام بأداء صافرة من 
خالل استعمال أصابعه، ليخرج 
املهاج���م البرازيلي عن تركيزه، 
حيث انه لم يف���رق بني صافرة 
احلكم والصافرات اخلارجة عن 

احلارس املراوغ.

والغريب ف���ي األمر أن حامل 
الراية لم يق���م برفع رايته أثناء 
حدوث التوقف من قبل الالعب.

وف���ي أول رد فع���ل، تقدمت 
إدارة نادي كوبنهاغن بش���كوى 
رسمية إلى االحتاد األوروبي لكرة 
القدم، وبررت م���ا فعله الالعب 
البرازيلي بأنه منطقي حني سماعه 

للصافرة.
وانتقد النادي الدمناركي أداء 
حارس مرمى برشلونة معتبرا 
أن هذا العمل يتعارض مع مبادئ 
النظيف  اللعب  احترام قواع���د 

واحترام اللعبة واخلصم.
و أعلن االحتاد األوروبي أنه 
يقوم بفتح حتقيق خاص بالشكوى 

املقدمة من كوبنهاغن.
وقال في بيان له أنه سيعلن 
ع���ن قراره اخلمي���س املقبل في 
اجتماع جلن���ة التأديب التابعة 
لليويفا حيث من املمكن أن يتم 
إيقاف احل���ارس ملباراتني على 

األقل.

حارس مرمى برشلونة منع مهاجم كوبنهاغن من التسجيل باستخدام »صفارته«

رئيس نادي برشلونة السابق خوان البورتا جتسس على العبيه مبعرفة املدرب جوسيب غوارديوال

»فيفا« يطالب »صنداي تايمز« 
بوثائق رشوة مونديال 2018

إسرائيلي يحطم رقم إيراني في الشطرنج 

»NBA« ليكرز وميامي في افتتاح الـ

أوضح االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أمس انه طلب من 
الصحيفة البريطانية »صنداي 
الوثائ���ق واملعلومات  تاميز« 
التي في حوزتها فيما يتعلق 
بفضيحة الرشوة ألعضاء في 
مكتبه التنفيذي في التصويت 
الختيار الدولة التي ستستضيف 

مونديال 2018.
ف���ي بي���ان االحتاد  وجاء 
الدول���ي »طلب فيفا احلصول 
على الوثائق واملعلومات التي 
متلكها الصحيفة املتعلقة بهذا 
املوضوع حاال، وسيدرس في 
جمي���ع االح���وال املعلومات 

املوجودة لديه حاليا«.
إيقاف  ق���رر  وكان »فيفا« 
عضوين من جلنته التنفيذية 

هما النيجي���ري اموس ادامو 
ورينال���د تيماري من تاهيتي 
مؤقتا بعد مثولهما أمام جلنة 
االخالق املكلفة بالتحقيق حول 
التصويت  الرشوة في  مزاعم 

الستضافة مونديال 2018.
ق���رار اإليقاف على  وجاء 
خلفية التحقي���ق الذي فتحه 
فيفا بخصوصهما بعدما نشرت 
صحيف���ة »صن���داي تاميز« 
االجنليزي���ة موضوعا يتعلق 
بعملية بيع أصوات أعضاء من 
اللجنة التنفيذية في التصويت 

الستضافة املونديال.
من جهة اخرى، تعهد »فيفا« 
التهاون مع أي تصرف  بعدم 
الأخالقي في سباق املنافسة على 
استضافة نهائيات كأس العالم 

2018 و2022 ردا على تعليقات 
ألمينه العام السابق أدلى بها 

لصحافيني أخفيا هويتهما«.
وقال »فيفا« في بيانه »فيفا 
وجلنة القي���م ملتزمان بعدم 
انتهاك  التهاون مطلقا مع أي 
للقواع���د األخالقية واللوائح 

املنظمة للترشح«.
وأض���اف البي���ان »يلتزم 
»فيفا« وجلن���ة القيم بحماية 
نزاه���ة عملية اختيار منظمي 
كأس العالم 2018 و2022«. ولم 
يعلق »فيفا« على احتمال إجراء 
عملية التصويت من خالل 22 
عضوا فقط وقال أمينه العام 
جيروم فالك األسبوع املاضي 
إنه لم تتم مناقش���ة احتمال 

تأجيل التصويت.

دخل في وقت مبكر مواطن إسرائيلي موسوعة 
»غينيس« لألرقام القياسية بعد حتطيمه الرقم 
القياس���ي العاملي في لعبة الشطرجن اجلماعية 
املس���جل باس���م العب من ايران الع���دو اللدود 

السرائيل.
وواجه االستاذ االسرائيلي في الشطرجن أليك 
جرش���ون 527 العبا في وق���ت واحد في ميدان 

رابني بتل ابيب.

وذكرت وسائل االعالم االسرائيلية ان جرشون 
تغلب على 454 العبا وتعادل مع 58 العبا وخسر 
ام���ام 11 العبا. ولتحطيم الرقم القياس���ي، كان 
جرش���ون في حاجة للفوز باكث���ر من 80% من 

عدد املباريات.
وكان الرقم القياس���ي السابق مسجال باسم 
االيراني مرتضى محجوب الذي خاض في اغسطس 

العام املاضي 500 مباراة في وقت واحد.

 يبحث لوس اجنيليس ليكرز 
ومدربه القدير فيل جاسكون عن 
كتاب���ة فصل جدي���د في تاريخ 
الدوري األميركي للمحترفني في 
كرة السلة، عندما يسعى الفريق 
الثالث  الى إحراز لقبه  األصفر 
على التوالي في املوس���م الذي 
ينطلق اليوم، والذي سيش���هد 
منافسة ضارية مع ميامي هيت 
الذي استقدم جنم الدوري ليبرون 

جاميس.
قبل انط���الق مباراتهم أمام 
ضيفه���م هيوس���ن روكتس، 
س���يتلقى العبو ليك���رز خامت 
الدوري لعام 2010، وفي الوقت 
ذاته يخوض ميامي هيت مباراة 
افتتاحية بالغة الصعوبة على 

أرض وصي���ف الع���ام املاضي 
بوسطن سلتيكس.

وس���تكون صف���وف ميامي 
معززة باملسدد مايك ميلر الذي 
يغيب حتى يناير بسبب االصابة، 
أدي هاوس، الليتواني زيدروناس 
ايلغاوس���كاس م���ن كليفالند 
واملخضرم ج���وان هاورد )37 
عاما(، كما يضم الفريق ماريو 

تشاملرز وأودونيس هاسليم.
وبحس���ب صحيفة »لوس 
اجنيليس تاميز«، مت بيع جميع 
تذاكر مباراة ليكرز مع ميامي، 
وعرضت بعض املقاعد القريبة 
من امللعب على مواقع البيع مقابل 

20 ألف دوالر للمقعد الواحد.
وفي املنطقة الغربية، قد يشكل 

داالس مافريكس مع جنمه االملاني 
ديرك نوفيتسكي اخلطر األبرز 
على ليكرز، في ظل تقدم العبي 
سان انطونيو سبيرز في العمر، 
لكن أوكالهوما سيتي مع جنمه 
كيفن دورانت وبورتالند ترايل 
باليزرز م���ع براندون روي قد 

يلعبان دور احلصان األسود.
وفي املنطقة الشرقية، حيث 
يتوقع أن يحسم ميامي مواجهاته، 
يبرز أورالندو ماجيك وبوسطن 
سلتيكس، اذ يعتمد ماجيك على 
عمالقه دوايت هاورد وسلتيكس 
على اخلماسي املخضرم كيفن 
غارنيت، راجون روندو، راي ألن، 
بول بيرس وكندريك بركنز حتت 

قيادة املدرب دوك ريفرز.

 يواجه م��ان يونايت��د حامل اللقب 
في الس��نتني املاضيتني على أرضه مع 
ولڤرهامبتون اليوم في الدور الرابع من 
مسابقة كأس رابطة االندية االجنيلزية 
احملترف��ة لكرة القدم وتب��دو املواجهة 
سهلة ملان يونايتد نظرا ملعاناة خصمه 
واحتالله املركز التاسع عشر في ترتيب 

الدوري.
وحافظ مان يونايتد حامل اللقب في 
املوسمني املاضيني على سجله خاليا من 
الهزائم في 14 مباراة في هذه املسابقة 

بفوزه على سكانثورب 2-5.
يذك��ر ان ليڤربول خ��رج من الدور 
الثالث أمام ضيفه نورثابتون تاون بركالت 
الترجيح 2-4 بعد انتهاء الوقتني االصلي 
واالضافي بالتعادل 1-1 و2-2، كما خرج 
مانشستر سيتي أمام وست بروميش 

البيون 1-2.
وفي باقي املباريات، يلعب برمنغهام 
م��ع برندفورد وويغان مع سوانس��ي 
وليس��تر سيتي مع وس��ت بروميتش 

البيون وايبسويش مع نورثامبتون.

مان يونايتد مع ولڤرهامبتون في كأس »الرابطة«

إيتو ينقذ إنتر ميالن من الخسارة أمام سمبدوريا
ريال مدريد وبرشلونة يواجهان مورسيا وسبتة .. و»الباڤاري« للثأر من بريمن في كأسي إسبانيا وألمانيا

جنم إنتر ميالن الكاميروني صامويل ايتو فرحا بهدف التعادل في مرمى سمبدوريا              )أ.پ(

سقط انتر ميالن في فخ التعادل على أرضه مع سمبدوريا 
1-1، في املرحل����ة الثامنة من الدوري االيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب سان سيرو، انقذ املهاجم الكاميروني صامويل 
ايتو انترميالن من اخلس����ارة على ارضه امام سمبدوريا 
عندما ادرك له التعادل 1-1 قبل نهاية املباراة بعشر دقائق، 
وكان الضيوف تقدموا في منتصف الش����وط الثاني بهدف 
س����جله س����اندرو غوبيرتي )62(، قبل ان يلعب ايتو مرة 
جديدة دور املنقذ ويس����جل هدف التعادل أواخر املباراة. 
وف����ي كأس ايطاليا، يواجه فيورنتين����ا ضيفه امبولي في 

الدور الثالث اليوم.

 إسبانيا 

حافظ اسبانيول على سجله النظيف على ملعبه »كورنيال 
ال ب����رات« بفوزه على ليڤانتي 2-1 في املرحلة الثامنة من 
بطولة اسبانيا، وتقدم االرجنتيني خيسوس داتالو املعار 
من نابولي االيطالي، الس����بانيول بعد مرور 12 دقيقة، ثم 
اضاف خوس����يه كاليخون الثاني قبل نهاية املباراة بعشر 

دقائق.
وعلى الرغم من طرد العبه سيس����كو نادال في الدقيقة 
55، متكن ليفانتي من تس����جيل هدفه الوحيد في الدقيقة 

83 بواسطة ستواني.
في املقابل، تابع ڤياريال انطالقته القوية هذا املوس����م 
وتغلب على اتلتيكو مدريد 2-0 ليبقى ثانيا بفارق االهداف 

عن برشلونة ونقطة واحدة عن ريال مدريد املتصدر، وسجل 
كاني وااليطالي جيوسيبي روسي الهدفني في الدقيقتني 9 
و52، وحقق اشبيلية فوزا مثيرا على ضيفه اتلتيك بلباو 

.3-4
وحقق خيتافي فوزا عريضا على سبورتينغ خيخون 
بثالثية نظيفة تناوب على تسجيلها الغاني ديريك بواتنغ 
)8( وادري����ان كولونغا )50 من ركلة جزاء( وايفان ماركو 
)59(، وفاز ايضا اوساسونا على ملقة بثالثية نظيفة سجلها 
االيراني جواد نيكونام )3 من ركلة جزاء( وشوجاي )37( 
واراندا )55(، وتعادل امليريا مع هركوليس اليكانتي 1-1.

كأس إسبانيا

 يفتتح ريال مدريد وبرشلونة الدور ال� 32 من مسابقة 
كأس اسبانيا عندما يحل االول على ريال مورسيا والثاني 
على سبتة اليوم.وكان برشلونة خرج من دور ال� 16 املوسم 
املاضي بعدما خسر على ارضه امام اشبيلية 1-2 ذهابا وفاز 
على االخير 1-0 ايابا، ليتمكن الفريق االندلسي من احراز 
اللقب الحقا على حس����اب أتلتيكو مدريد 2-0، ويخوض 
ريال املباراة منتش����يا من فوزه الس����احق على راس����ينغ 
س����انتاندر 6-1 ليتصدر ترتيب الدوري بفارق نقطة عن 
كل من ڤياريال وبرشلونة الفائز بدوره على مضيفه ريال 

سرقسطة 0-2.
وخرج ريال الذي يبحث عن لقبه االول في هذه املسابقة 

منذ 1993، من النسخة االخيرة أمام الكوركون من الدرجة 
الثالثة بعد أن سحقه االخير ذهابا 4-0، أما برشلونة حامل 
لقب املس����ابقة 25 مرة )رقم قياس����ي(، فيحل على سبتة 

امللتصقة باملغرب.

 كأس ألمانيا

تب����رز مواجهة بايرن ميوينخ وفيردر برمين في الدور 
الثاني من مس����ابقة كأس أملانيا، حيث يس����عى برمين الى 
الثأر من خس����ارته الس����احقة أمام بايرن 0-4 في نهائي 
النسخة املاضية، ويلتقي املانيا اخن مع ماينتس واينتراخت 
فرانكفورت مع هامبورغ، بوروسيا مونشنغالدباخ مع باير 
ليفركوزن، كيكرز أوفنباخ مع دورمتوند، كولن مع ميونيخ 
1860، انرجي كوتبوس مع فرايبورغ وكايزرس����لوترن مع 

أرمينيا بيليفيلد.

 فرنسا

صعد مرسيليا حامل اللقب املوسم املاضي الى املركز الثاني 
في الترتيب العام لبطولة فرنسا بفوزه الثمني خارج ملعبه 
على نيس 3-1 في املرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي، 

وسقط ليون في فخ التعادل مع ارل افينيون 1-1.
الى ذلك، ينطلق اليوم الدور ال� 16 لكأس الرابطة حيث 
يلعب موناكو مع لوريان وڤالنسيان مع بولوني ومونبلييه 

مع اجاكسيو وسانت اتيان مع بوردو.

أحالم إسبانيول في »الليغا« تتعاظم
دعت الصحافة الكاتالونية الصادرة امس جماهير إسبانيول إلى أن »حتلم«، بعدما 
حقق الفريق حتت قيادة مدربه األرجنتيني الشاب ماوريسيو بوكيتينو أفضل بداية له 
على ملعبه في الدوري االس���باني خالل نحو 30 عاما.وقالت صحيفة »سبورت«: »رغم 
م���رور ثماني مباريات فقط من عمر الدوري، ميكن القول إن إس���بانيول احلالي ميكنه 
صناع���ة التاريخ. األرقام هي التي تؤكد ذلك، نظ���را ألن الفريق لم يكن قد حقق الفوز 
في مبارياته األرب���ع األولى على ملعبه منذ ثالث���ة عقود«.وأضافت صحيفة »املوندو 
ديبورتيفو«: »الش���يء األفضل من كل ذلك هو أن إسبانيول على بعد نقطة من املنطقة 

املؤهلة إلى دوري األبطال. نعم احللم ممكن«.

مورينيو: 17 عامًا لم يفز
»الملكي« بالكأس

ق���ال مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو امس: »17 عاما وقت طويل 
عل���ى أال يفوز فيه ري���ال مدريد بالكأس، ليس أمرا عادي���ا، لكنها احلقيقة، هناك 
أناس ال يعطون بطوالت الكأس حقها. أنا أعطيها حقها«، وتس���اءل مورينيو إذا 
ل���م تلعب جيدا مباراة في الكأس، فكيف س���تلعب كذلك مباراة في الدوري أو في 

دوري األبطال؟

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس إيطاليا

اجلزيرة الرياضية +9:451فيورنتينا � امبولي

كأس إسبانيا
اجلزيرة الرياضية +92مورسيا � ريال مدريد
اجلزيرة الرياضية +112سبتة � برشلونة 

كأس ألمانيا
8فيورث � أوغسبورغ
8كولن � ميونيخ 1860
8كوبلينز � هرتا برلني

8ڤيكتوريا � ڤولفسبورغ
9:30اف سي فرانكفورت � شالكه

9:30كوتبوس � فرايبورغ
9:30كايزر سلوترن � بيليفليد

اجلزيرة الرياضية +9:304بايرن ميونيخ � ڤيردر برمين

كأس الرابطة اإلنجليزية
9:45برمنغهام � برينثفورد

9:45ابسويتش � نورثمبتون
9:45ليستر سيتي � وست بروميتش

9:45ويغان � سوانسي
اجلزيرة الرياضية +105مان يونايتد � ولڤر هامبتون

كأس الرابطة الفرنسية
9موناكو � لوريان

9ڤالنسيان � بولوني
9مونبيليه � اجاكسو
9:45سانت ايتيان � بوردو


