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)أ.ف.پ( الرئيس اإليراني أحمدي جناد مع نظيره البوليڤي ايڤو موراليس خالل املباراة   رئيس اللجنة األوملبية الدولية جاك روغ

فرحة شڤاينشتايغر ومدربه ڤان غال بالفوز على ڤيردر برمين  )أ.ف.پ( )أ.پ( جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو تعثر أمام مورسيا وفشل في التهديف  

اعترف الفرنسي آرسن ڤينغر مدرب االرسنال االجنليزي بأنه يشعر بضغط كبير 
عليه هذا املوسم، خاصة أن فريقه لم يحقق اي لقب في السنوات اخلمس املاضية، 
وقال لصحيفة »ديلي اكسبريس« االجنليزية: »أشعر بضغط كبير علي هذا املوسم، 
وأدرك متاما أننا بحاجة إلحراز لقب بعد غياب استمر 5 أعوام، أنا والالعبون نحاول 
تلبية طلبات اجلمهور املش���تاق لأللقاب«. وأضاف ڤينغر: »لدينا فريق قوي وعدد 
كبير من الالعبني على أعلى مستوى، أعتقد أن الوقت قد حان إلحراز بطوالت، سنبذل 

كل ما لدينا من طاقات هذا املوسم لنذهب إلى أبعد نقطة ممكنة«.

قال نادي برشلونة اإلسباني عبر 
موقعه الرسمي على االنترنت ان مهاجمه 
جيفرن سواريز سيغيب عن صفوفه 
ملدة شهر تقريبا بسبب إصابته بخلع 

في الكتف اليسرى. 
وأعلن برشلونة ان جيفرن نقل الى 
املستشفى اثر اصابته بخلع في كتفه 

اليس����رى في ذهاب ال����دور ال� 32 من 
مسابقة الكأس احمللية. وذكر برشلونة 
في موقعه على شبكة االنترنت: »ان 
جيفرن املولود في ڤنزويال واحلائز على 
اجلنسية االسبانية يعاني من خلع في 
كتفه اليسرى ومت نقله الى املستشفى 

اجلامعي في مدينة سبتة.

ڤينغر: أنا تحت ضغط كبير جيفرن يغيب شهرًا إلصابة في الكتف

ريال مدريد »المغرور« يتعثر أمام مورسيا »المغمور« في كأس أسبانيا
الترجيحية بعدما فرض التعادل 
الس���لبي نفس���ه قبل ان ينجح 
السنغالي كوما بابكر في تسجيل 
هدف الفوز ف���ي الدقيقة 119 من 
تس���ديدة على الطائر من داخل 
املنطق���ة ارتطمت بأحد املدافعني 
وعانقت الشباك. وحلق فيورنتينا 
بجنوى الى الدور الرابع بعدما كان 
االول تغلب على غروسيتو 2 - 1 
الدور  االربعاء املاضي. ويختتم 

الثالث اليوم مبباراتني.

كأس ألمانيا

انق���ذ العب الوس���ط الدولي 
باستيان شڤاينش���تايغر فريقه 
بايرن ميونيخ من فقدان لقبه بطال 
لكأس املانيا عندما حول تخلفه امام 
ضيفه ووصيفه ڤيردر برمين 0 - 1 
الى فوز 2 - 1 على ملعب »اليانتس 
ارينا« في ميونيخ في قمة مباريات 
الدور الثاني. وبكر ڤيردر برمين 
بالتس���جيل عب���ر مهاجم بايرن 
ميونيخ السابق الدولي البيروڤي 
كالوديو بيت���زارو بعد 89 ثانية 
فقط، بيد ان شڤاينشتايغر ادرك 
التعادل في الدقيقة 28 مس���تغال 
الفرنسي  س���وء متركز للمدافع 
الذي صحح  ميكايل سيلڤيستر 
مصيدة التسلل فتهيأت الكرة امام 
شڤاينشتايغر وتابعها بسهولة 
داخ���ل املرمى اخلال���ي، قبل ان 
يخطف هدف الفوز من تسديدة 
قوية من 25 مترا عانقت الزاوية 
اليمنى البعيدة )74(. وكان بايرن 
ميونيخ توج بلقبه اخلامس عشر 
في املس���ابقة بفوز ساحق على 
ڤي���ردر برمين 4 - 0 في املباراة 

النهائية في مايو املاضي.
وبلغ الدور ذاته، كولن بفوزه 
عل���ى تي اس في ميونيخ بثالثة 
اهداف نظيفة سجلها مارتن النيغ 
)58( والس���لوڤيني ميليفوي���ي 
نوڤاكوڤيت���ش )78( ول���وكاس 
پودولسكي )83(، وڤولفسبورغ 
بتغلبه عل���ى مضيفه فيكتوريا 
هامبورغ )ه���واة( بثالثة اهداف 
للس���لوڤاكي بيتر بيكاريك )17( 
 )52( والبرازيل���ي جوش���وي 
ومارس���يل ش���افر )55( مقابل 
هدف لران )71(، وكايزرسالوترن 
بف���وزه على ارميني���ا بيليفيلد 
بثالثة اهداف للكرواتي سرديان 
الكيتش في الدقائق 11 و42 و48، 
وشالكه بفوزه على مضيفه اف 
سي في فرانكفورت بهدف وحيد 
سجله االسباني خوسيه مانويل 
خوارادو في الدقيقة 12. كما تأهل 
اوغسبورغ بفوزه على مضيفه 
فيورث 4 - 2، وكوبلنس )ثالثة( 
بتغلبه عل���ى ضيفه هرتا برلني 
)ثانية( 2 - 1. وودع فرايبورغ من 
الدرجة االولى املسابقة بخسارته 
امام مضيفه اينرجي كوتبوس من 

الثانية 1 - 2.

جنح فريق مورسيا من الدرجة 
امام مضيفه  الثالثة في الصمود 
ريال مدريد متصدر الدرجة االولى 
الهجومية عندما  وعطل ماكينته 
ارغمه على التعادل الس����لبي في 
ذهاب الدور ال� 32 من كأس اسبانيا 
لكرة القدم اول من امس، في حني 
فاز برش����لونة على سبتة 2 - 0، 
وفرض حارس مرمى مورسيا داني 
نفسه جنما للمباراة االولى بتصديه 
الكثر من فرصة ملهاجمي ريال مدريد 
وخصوصا البرتغالي كريستيانو 
رونالدو وبديله االرجنتيني انخل 
دي ماريا وبدرو ليون، فحافظ على 
نظافة شباكه. ويلتقي الفريقان ايابا 
في مدريد بعد اسبوعني.. دخل ريال 
مدريد املباراة منتشيا بانتصاراته 
الكبيرة في اآلونة االخيرة، آخرها 
على مضيفه ملقة 4 - 1 وضيفه 
راس����ينغ سانتاندر 6 - 1، بيد ان 
ماكينت����ه الهجومية فش����لت في 
ايجاد طريقها الى الشباك، ويبدو 
ان التغييرات التي اجراها مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو على 
التشكيلة االساسية كان لها تأثير 
على ذلك. وفضل مورينيو اراحة 
الرباعي تشابي الونسو واالملاني 
مسعود اوزيل والبرازيلي مارسيلو 
والبرتغالي ري����كاردو كارڤاليو، 
واحتف����ظ باالرجنتيني غونزالو 
هيغواين واالرجنتني اآلخر انخل 
دي ماريا واالملاني اآلخر س����امي 
خضي����رة على مقاع����د االحتياط 
قب����ل ان يدفع بهم في الش����وط 
الثاني لكن دون جدوى. وضمت 
التشكيلة 4 العبني من املجموعة 
االساسية وهم حارس املرمى ايكر 
كاسياس واملدافعان الڤارو اربيلوا 
والبرتغالي بيبي ومواطنه املهاجم 
رونالدو. ومنح مورينيو الفرصة 
الى راوول البيول واملالي محمدو 
ديارا واستيبان غرانيرو وبدرو 
ليون والفرنس����ي كرمي بنزمية، 
فيما عاد س����يرخيو راموس بعد 
تعافيه من االصابة، ومرة اخرى 
فشل بنزمية في تقدمي اداء مقنع 
وفش����ل في هز الشباك، علما انه 
جن����ح في ذلك في الدقيقة 15 لكن 
احلكم الغى الهدف بداعي التسلل. 
ولم يواجه برشلونة أي صعوبة 
في تخطي مضيفه س����بتة 2 - 0 
بتشكيلة رديفة معظمهما من العبي 
الفريق الثاني. وسجل البرازيلي 
ماكسويل )16( وبدرو )25( هدفي 
الفريق »الكاتالوني«. ويختتم الدور 

اليوم بثالث مباريات.

كأس الرابطة

الدولي  املهاجم املكسيكي  قاد 
خافيير هرنانديز »تشيتشاريتو« 
فريقه م����ان يونايتد حامل اللقب 
في النسختني االخيرتني الى الدور 
ربع النهائي من كأس رابطة االندية 
االجنليزية احملترفة بتسجيله هدف 

شڤاينشتايغر ينقذ بايرن ميونيخ من فقدان اللقب.. و»تشيتشاريتو« يضع مان يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة.. وفيورنتينا إلى الدور الرابع

أيام بنزيمة »الكسول« معدودة في الريال مورينيو: لن ألوم الالعبين على تواضع األداء
وصفت صحيفة ماركا أداء كريم بنزيمة أمام مورسيا 
بالكسول والالمبالي، وهو ما يجعل مدرب ريال مدريد 
جوزي���ه مورينيو يفكر جديا ف���ي التخلص منه في 
سوق االنتقاالت الش���توية وتعويضه بمهاجم أكثر 

نشاطا منه.
الصحيفة قال���ت إن العبي ري���ال مدريد كلهم لم 
يكونوا بالمستوى لكن بنزيمة كان األسوأ، وأكدت أن 
مثل هذا السلوك سيجعلنا نراه دوما صديقا لمقاعد 
االحتياطي حتى يستطيع النادي الملكي إيجاد صفقة 

مناسبة لبيعه.
يذكر أن أندية اليوڤنتوس واإلنتر ومان يونايتد 

ومانشستر سيتي أبدت اهتمامها بالالعب.

أع��رب البرتغالي جوزية موريني��و املدير الفني لريال مدريد 
اإلس��باني عن س��عادته بأداء فريقه أمس أمام مورسيا أحد فرق 
الدرج��ة الثالثة ببطولة الكأس بالرغم من خروج املباراة بالتعادل 
السلبي. وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة »ماركا« اإلسبانية 
»الالعبون أدوا بطريقة ممتازة خالل اللقاء لكن حارس موريسيا 
قدم مستوى جيدا للغاية«. وأردف »متكنا من التحكم في مجريات 
اللعب خاصة أن الكرة لم تصل إلى إيكر كاس��ياس طوال أحداث 
اللقاء«. وأوضح مورينيو »لن أحاكم الالعبني على أدائهم بطريقة 
غير جيدة، ألنهم يسعون لبذل أقصى جهد بداخلهم وهذا ما حدث 
خالل لقاء مورس��يا«. وأكمل »نقدي الدائم لالعبني يكون بسبب 
التخاذل داخل امللعب وليس مستواهم، ولدينا مباراة في البرنابيو 
ولن تكون هناك مشكلة مع هذا املوقف، سنفوز ومنضي قدما«.

نجاد يسجل هدفًا ديبلوماسيًا برفقة موراليس

ظهر الرئيس اإليران���ي محمود أحمدي جناد 
بلياقة جيدة عندما ش���ارك مع نظيره البوليڤي 
ايڤو موراليس امس في مباراة ودية في كرة القدم 
الى جانب العبني إيرانيني محترفني، بحس���ب ما 
ذكرت الصحف احمللية. ولعب الرئيسان االيراني 
والبوليڤي ف���ي فريق واحد الى جانب جنم خط 
الوسط كرمي باقري، ومتكن كالهما من تسجيل 
هدف وحيد خالل املب���اراة التي انتهت بالتعادل 
4-4 ف���ي وقتها األصلي. لكن الفريق الرئاس���ي 
تفوق 8-6 بركالت الترجيح التي شهدت تسجيل 

احمدي جناد الركلة األخيرة احلاسمة.
 ووصل موراليس، احد حلفاء الرئيس اإليراني، 
اول من أمس الى طهران في زيارة تستمر ثالثة أيام 
وتهدف الى تعزيز العالقات االقتصادية بني البلدين 

وضمان االستثمارات االيرانية في بوليڤيا.
 وكان الرئيس البوليڤي املهووس بلعبة كرة 
القدم، تعرض منذ ثالثة أس���ابيع لإلصابة خالل 
مباراة ودية بني فريق رئاسي وآخر تابع لبلدية 
الباز، قبل أن يتابع اللقاء ويثأر من خصمه املعارض 

»بركلة قوية«.

اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة 
الدولية قائال: »وضع  األوملبية 
الس���وق حتسن بش���كل كبير. 
وأمتنى أن تتجاوز قيمة عقود 
الرعاية امللي���ار دوالر في العام 
املقبل«. وجنحت اللجنة األوملبية 
الدولية ف���ي توقيع عقدين مع 
شركتي »داو كيميكال« و»بروكتر 
آند جامبل« في الشهور األربعة 
املاضي���ة، ليصل ع���دد اجلهات 

الراعية األساسية إلى 11.
وكان برنامج الرعاية قد جلب 
866 مليون دوالر لدورة األلعاب 
األوملبية الش���توية التي أقيمت 
عام 2006 في تورينو وأوملبياد 

بكني 2008 الصيفي.
وتتوق���ع اللجن���ة أن يصل 
إجمالي قيم���ة بيع حقوق البث 
التلفزيون���ي ألوملبياد فانكوفر 
2010 الشتوي وأوملبياد لندن 2012 
الصيفي إلى 3.9 مليارات دوالر. 
وقال املدير املالي للجنة ريتشارد 
كاريون إنه متفائل بنجاح أوملبياد 
سوتشي 2014 الشتوي وأوملبياد 
ريو دي جانيرو 2016 الصيفي 
أيضا. وأضاف كاريون: »السوق 
أننا س���نصل  انتعش. وأعتقد 
إلى أهدافن���ا«. وتدفع قناة »إن.
بي.س���ي« األميركية 1.12 مليار 
دوالر مقابل حقوق بث أوملبياد 
لندن 2012، وتأمل اللجنة األوملبية 
أن يزيد ه���ذا املبلغ في أوملبياد 
ريو دي جاني���رو. ويتوقع أن 
تبدأ املناقشات حول العقود في 

منتصف العام املقبل.

)لن���دن 2012( ووصلت بالفعل 
قيمة عقود الرعاية لدى اللجنة 
للفترة بني عامي 2009 و2012 إلى 
960 مليون دوالر، لكنها التزال 
واثقة من توقيع عقود رعاية مع 
شركة أو شركتني كبيرتني أخريني 

قبل أوملبياد لندن.
وص���رح مدي���ر التس���ويق 
الدولي���ة  باللجن���ة األوملبي���ة 
جيرهارد هايب���رغ على هامش 

اللجنة األوملبية الدولية ارتفعت 
م���ن 455 مليون دوالر إلى 540 

مليون دوالر منذ عام 2009.
وقال روغ: »إننا نعمل بشكل 
رائع من الناحية املالية. وال توجد 
لدينا مشكالت تتعلق بذلك«. وتأمل 
اللجنة األوملبية أن تتجاوز قيمة 
عقود الرعاية املليار دوالر قبل 
دورة األلعاب األوملبية الصيفية 
البريطانية  املقبلة بالعاصم���ة 

الوطني���ة واللج���ان األوملبية 
الوطني���ة واألجهزة الرياضية. 
بينما يعان���ي الفيفا في عملية 
امللفات املرش���حة لطلب  تقدمي 
العالم  استضافة بطولتي كأس 
2018 و2022، وقال روج إنه يعتقد 
اللجن���ة األوملبية جنت من  أن 
أسوأ تأثيرات لألزمة االقتصادية 

العاملية.
وكشف روغ عن أن احتياطيات 

اللجنة األوملبية  قال رئيس 
الدولية جاك روغ إنه ال يعتقد 
أن اللجن���ة س���تواجه فضيحة 
فس���اد مثل التي يعان���ي منها 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
ف���ي الوقت احلالي. وفي مؤمتر 
صحافي عقد عقب اجتماع مدته 
التنفيذية  أي���ام للجن���ة  ثالثة 
الدولية في  باللجنة األوملبي���ة 
مدينة أكابولكو املكسيكية، دعا 
روغ االحتاد الدولي لكرة القدم 
الى اتباع خطوات مشابهة للتي 
اتخذته���ا اللجن���ة األوملبية في 
أعقاب فضيح���ة دورة األلعاب 
الش���توية في سولت  األوملبية 
ليك. وكشف روغ عن أن رئيس 
»فيف���ا« السويس���ري جوزيف 
بالتر دعاه ملناقش���ة الفضيحة 
اخلاصة بادعاءات حول التزوير 
في التصوي���ت وإبرام صفقات 
غير قانونية في املنافس���ة على 
العالم  استضافة بطولتي كأس 
2018 و2022 لك���رة القدم. وقال 
روغ: »شجعته على االستمرار 
فيما يقوم به ومحاولة توضيح 
األمور قدر اإلم���كان«. وأضاف: 
»أمتنى أال يحدث لنا شيء كهذا. 
لدينا قواع���د صارمة حتمينا، 
ولكن ال ميكن الق���ول بأن ذلك 

ليس واردا«.
وأش���ار روغ إلى أن اللجنة 
تعتزم مواصلة مكافحة الفساد 
بوضع نظم حتذيري���ة مبكرة 
والعم���ل الوثيق مع الش���رطة 
الدولية )إنتربول( واحلكومات 

روغ: لدينا قواعد صارمة لمكافحة الفساد 
اللجنة األولمبية الدولية تأمل أن تتجاوز قيمة عقود الرعاية المليار دوالر

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس إيطاليا

4كييڤو � ساسولو

اجلزيرة الرياضية +9:451باري � تورينو

كأس إسبانيا

اجلزيرة الرياضية +92الكوركون � اتلتيك بلباو

10أوساسونا � ديبورتيڤو الكورونا

اجلزيرة الرياضية +112ريال سوسييداد � امليريا

4 - 3 بركالت الترجيح.

كأس إيطاليا

بلغ فيورنتين���ا الدور الرابع 
ايطالي���ا بفوزه  ملس���ابقة كأس 
الصع���ب على ضيفه امبولي من 
الدرجة الثانية 1 - 0 بعد التمديد 
في الدور الثالث، وكان الفريقان 
في طريقهم���ا الى ركالت اجلزاء 

كبيرة قبل ان يسدد حلظة خروج 
احلارس ف����ي الوقت بدل الضائع 

ليضع فريقه في ربع النهائي.
املباري����ات االخرى، فاز  وفي 
ايبس����ويتش على نورثامبت��ون 
3 - 1، ووست بروميتش البيون 
على ليستر سيتي 4 - 1، وويغان 
اتلتيك على سوانسي سيتي 2 - 0، 
وبرمنغهام سيتي على برندفورد 

)70(. لكن ولڤرهامبتون جنح مرة 
جديدة في ادراك التعادل بعد لعبة 
مشتركة رائعة وصلت فيها الكرة 
الى كيڤن فولي الذي س����دد كرة 
زاحفة داخل الشباك )76(. بيد ان 
الكلمة االخيرة كان لهرنانديز الذي 
دخل احتياطيا في الدقائق العشر 
االخيرة ث����م تلقى كرة متقنة من 
مايكل كاريك فراوغ مدافعا بحرفنة 

الكاميروني جورج ايلوكوبي جنح 
في ادراك التعادل بعد مرور اربع 
دقائق عندما ارتقى للكرة برأسه 
واودعها شباك احلارس الشاب بن 
اموس. وضغط مان يونايتد وجنح 
في التقدم مجددا عبر العب وسطه 
الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ 
عندما وضع الكرة بعيدا عن متناول 
حارس ولڤرهامبتون بول هينيسي 

الثالثة البرتغالية. وافتتح بيبي 
التس����جيل ملانشستر عندما سار 
بالكرة على اجلهة اليمنى وحاول 
مترير كرة عرضي����ة فاصطدمت 
بأح����د مدافع����ي ولڤرهامبت����ون 
وخدعت احل����ارس وتخطت خط 
املرمى رغم تدخ����ل احد املدافعني 
البعاده����ا )56(. بي����د ان فرحة 
اصحاب االرض لم تدم طويال ألن 

الفوز 3 - 2 في الوقت بدل الضائع 
في مرمى ولڤرهامبتون. وكعادته، 
خاض مان يونايتد هذه املسابقة 
بتشكيلة من الصف الرديف ومنح 
مدربه الس����ير اليكس فيرغسون 
مهاجم����ه البرتغالي اجلديد بيبي 
فرصة املش����اركة اساسيا للمرة 
االولى منذ انضمامه الى صفوف 
الفريق قادما من ڤيتوريا في الدرجة 


