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 يبدو ان مان يونايتد في طريقه للتعرض لغرامة مالية قدرها  29 
٦٥ ألف جنيه إسترليني من جانب االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، 
حيث يواصل املدرب أليكس فيرغسون االمتناع عن احلديث إلى هيئة 
اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي). ويعد رفض فيرغسون احلديث 
إلى (بي.بي.سي) مبثابة مخالفة للوائح االحتاد اإلجنليزي لكرة 
القدم الذي يرتبط بشراكة إعالمية مع هيئة اإلذاعة البريطانية. 
ووفقا لصحيفة «ذا دايلي ميل» عقد سير ديڤيد ريتشاردز رئيس 

رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز محادثات مع ديڤيد جيل الرئيس 
التنفيذي ملان يونايتد ملناقشــــة العقوبات التي قد يتم توقيعها 
على النادي. وأشاد فيرغسون بأداء العبي أستون ڤيال التي تعادل 
فيها الفريقان ٢ـ  ٢ على ملعب ڤيال بارك. وقال فيرغسون لشبكة 
سكاي سبورتس: «البد من اإلشــــادة بأستون ڤيال، لقد هاجموا 
بضراوة وكافحوا على كل كرة، وساعدتهم اجلماهير على مواصلة 

االنطالق، لقد جعلوا املباراة صعبة علينا للغاية». 

 مان يونايتد يواجه غرامة مالية بسبب فيرغسون 

 ملك األردن وعقيلته استمتعا بمهارات ميسي وتعادل إيجابي بين يوڤنتوس وروما.. والتسيو يعود للصدارة 

 نصر «ملكي» لبرشلونة على ڤياريال .. وخسارة مذلة لتشلسي أمام سندرالند  
  وحصـــل ياكوينتا على فرصة 
أخرى لوضع أصحاب األرض في 
الكرة من  املقدمة عندما وصلتـــه 
البرتو اكويالني الذي كان يواجه 
فريقه السابق، لكن مهاجم اودينيزي 
الهدف من حوالي  الســـابق اخطأ 
متريـــن (٢٣)، اال انه ســـرعان ما 
عوض هذه الفرصة وافتتح التسجيل 
بهدف رائع عندمـــا وصلته الكرة 
عند حدود املنطقـــة بعرضية من 
اكويالني فســـددها «طائرة» شبه 
مقصية على ميني احلارس جوليو 

سيرجيو (٣٥).
  لكن روما جنح في إدراك التعادل 
في الوقت بدل الضائع من الشوط 
االول من ركلة جزاء نفذها القائد 
فرانشيسكو توتي من ركلة جزاء 
بعدما ملس ســــيموني بيبي الكرة 
بيده اثر ركلة حرة نفذها بشــــكل 
غير مباشر توتي، وهذا الهدف االول 
لتوتي منذ انطالق املوســــم.ورفع 
يوڤنتوس رصيــــده الى ٢٠ نقطة 
فصعد الى املركز الرابع مؤقتا بنفس 

عدد نقاط انتر ميالن.
  وعلى ملعب «ارتيميو فرانكي»، 
قاد املهاجم الدولي البرتو جيالردينو 
الرابع هذا  فــــوزه  الى  فيورنتينا 
املوســــم بتســــجيله هدف املباراة 

الوحيد امام الضيف تشيزينا.
  وسجل جيالردينو هدف املباراة 
في الدقيقة ٥٩، رافعا رصيده الى 
٥ اهداف هذا املوسم ورصيد فريقه 
الى ١٥ نقطــــة، ليصعد الى املركز 

التاسع مؤقتا.
  اما تشيزينا الذي مني بهزميته 
السابعة هذا املوسم فتجمد رصيده 
عند ١١ نقطة في املركز التاسع عشر 

قبل االخير.

  ألمانيا

  ارتقى فرايبورغ الى املركز الرابع 
بتغلبه على مضيفه هوفنهامي ١-٠ 
في املرحلة الثانية عشرة من الدوري 

االملاني.وسجل السنغالي بابيس 
دميبا سيسيه هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة االولى من الوقت بدل 
الضائع. ورفع فرايبورغ رصيده الى 
٢١ نقطة فيما تراجع هوفنهامي الى 
املركز السابع بعدما جتمد رصيده 

عند ١٨ نقطة.
  وفاجأ هانوڤر مضيفه ماينتس 
الثاني وأحلق به الهزمية الرابعة 
هذا املوسم بالفوز عليه ١-٠ رغم 
لعبه بعشرة العبني، فاستفاد باير 
ليڤركوزن ليصعد الى املركز الثاني 
بعدما عاد من ملعب «ميليرنتور» 
اخلاص مبضيفه سانت باولي بفوز 

صعب ١-٠. 
  وعلى ملعب «فيسر شتاديون»، 
اكتفى انتراخت فرانكفورت الرابع 
بنقطة واحدة بعدما اجبره مضيفه 
ڤيردر برمين علــــى التعادل معه 
٠-٠. وعلى ملعب «فولكســــفاغن 
ارينــــا»، عاد شــــالكه اجلريح من 
ارض مضيفه فولڤسبورغ بنقطة 
ثمينة بعد تعادله معه ٢-٢. وتعادل 
شتوتغارت مع كايزرسلوترن ٣-٣.
وحقق بوروسيا مونشنغالدباخ 
الثانــــي فقط هذا املوســــم  فوزه 
وذلك بعدما حســــم مواجهة القاع 

مع مضيفه كولن ٤-٠.

  فرنسا

  تعثر بريست املتصدر ومرسيليا 
حامل اللقب مجددا بتعادل االول مع 
ضيفه سوشو والثاني مع ضيفه 
لنس بالنتيجة ذاتها ١-١ في املرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي، 
فكان ليل ومونبلييه املستفيدين 
بصعودهما املؤقـــت الى املركزين 
الثاني والثالث.وعلى ملعب «لويس 
الثاني»، واصل موناكو معاناته هذا 
املوسم وفشـــل في حتقيق فوزه 
الثالث بعد اكتفائـــه بالتعادل مع 
ضيفه ارل افينيون متذيل الترتيب 

 .٠-٠

 فك برشلونة حامل اللقب العقدة 
التي الزمته على ملعبه «نو كامب» 
أمام ڤياريال وتصدر الترتيب مؤقتا 
بفوزه عليه ٣-١ في املرحلة احلادية 
عشرة من الدوري االسباني لكرة 
القدم، حتت أنظار ملك االردن عبداهللا 
الثاني وعقيلته، ولم ينجح النادي 
الكاتالوني فـــي اخلروج فائزا من 
املباريات التي جمعته بـ«الغواصة 
الصفراء» على ملعبه منذ ٢٥ نوفمبر 
٢٠٠٦ عندما تغلب عليه ٤-٠، قبل 
ان يخسر بعدها ١-٢ ويتعادل ٣-٣ 
و١-١ على التوالي، لكنه جنح اليوم 
في فك العقـــدة بفضل تألق جنمه 
االرجنتيني ليونيل ميســـي الذي 
سجل هدفني رافعا رصيده الى ١٠ 
أهداف ورصيد فريقه الى ٢٨ نقطة 
في الصدارة مؤقتا بفارق نقطتني 
عـــن غرميه ريـــال مدريد ووضع 
داڤيد ڤيا فريق املدرب غوســـيب 
غوارديوال في املقدمة بعد ٢٢ دقيقة 
انييستا  اندريس  بعد متريرة من 
مســـجال هدفه الرابع في املباريات 
الثـــالث االخيرة في الـــدوري، ثم 
اعتقد اجلميع ان النادي الكاتالوني 
سجل هدفا ثانيا بعد دقيقتني فقط 
عندما كسر ميسي وبدرو رودريغيز 
الكرة  التسلل فمرر االول  مصيدة 
للثاني الذي أودعها الشـــباك لكن 
احلكم ألغاه بداعي التســـلل على 
النجم االرجنتيني رغم ان اإلعادة 
أظهرت انه كان غير متسلل.ووسط 
سخط العبي برشلونة وجمهوره 
جنح البرازيلـــي نيلمار في ادراك 
التعـــادل للضيوف في الدقيقة ٢٦ 
بعدما تالعب بكارلوس بويول قبل 
ان يضع الكـــرة في مرمى فيكتور 
فالديز، اال ان ميســـي تسلم زمام 
املقدمة  املبادرة ووضع فريقه في 
مجـــددا في الدقيقـــة ٥٨ بعد ركلة 
حرة وصلت على اثرها الكرة الى 
االرجنتيني من تشافي هرنانديز 
فتبادلها مع بدرو قبل ان يسدد في 

الشـــباك. ثم وجه ميسي الضربة 
القاضية لڤياريال وأكد تلقيه الهزمية 
الثانية فقط هذا املوسم عندما تابع 
الكرة في الشـــباك اثر تسديدة من 
بدرو (٨٣).وجتمد رصيد ڤياريال 

عند ٢٣ نقطة في املركز الثالث.
«فيســـنتي  ملعـــب    وعلـــى 
كالديرون»، استعاد اتلتيكو مدريد 
توازنه واستعاد نغمة االنتصارات 
التي غابت عنه في مبارياته الثالث 
االخيرة، بفوزه الكبير على ضيفه 
اوساسونا ٣-٠. وحذا اتلتيك بلباو 
حذو اتلتيكو مدريد واستعاد توازنه 

بتغلبه على ضيفه امليريا ١-٠.

  انجلترا

  فاز ســـندرالند علـــى مضيفه 
تشلسي ٣-٠ في مفاجأة من العيار 
الثقيل مساء امس في املرحلة الثالثة 
عشرة من الدوري االجنليزي بينما 
استعاد ارسنال املركز الثاني بفوزه 
الثمني على مضيفه ايڤرتون ٢-١. 
وعلى ملعب «ستانفورد بريدج» 
تفوق سندرالند على نفسه وواصل 
هوايته في قهر الكبار وكان الضحية 
هذه املرة املتصدر تشلسي وسجل 
اهداف سندرالند نيدوم اوتوها (٤٥) 
واسامواه جيان (٥٢) وداني ويلبك 
(٨٧). وعلى ملعب «غوديســـون 
بارك» في ليڤربول استغل ارسنال 
تعثر مـــان يونايتد الوصيف امام 
مضيفه استون ڤيال ٢-٢ في افتتاح 
املرحلة فانتـــزع املركز الثاني من 
الشياطني احلمر بفارق نقطة واحدة 
بعدما رفع رصيده الى (٢٦ نقطة) 
مشددا اخلناق على جاره اللندني 
تشلسي حامل اللقب واملتصدر(٢٨ 
نقطة) الذي تعرض للخسارة.وجنح 
ارسنال في التقدم عندما اطلق نصري 
كرة قوية من خارج املنطقة ارتدت 
من احلـــارس هاوارد وتهيأت امام 
ارشافني الذي هيأها لسانيا املندفع 
من اخللف داخل املنطقة فسددها 

بقوة على يسار احلارس االميركي 
هاوارد (٣٦). واضاف ارسنال الهدف 
الثاني عبر قائده الدولي االسباني 
فرانشيسك فابريغاس (٤٨). بينما 
ســـجل تيم كاهيل هدف ايڤرتون 

الوحيد(٨٩).

  إيطاليا

  تصدر التسيو الدوري اإليطالي 
للمرحلة الثانية عشرة بعد فوزه 
على نابولي ٢-صفر أمس وبفارق 

نقطتني عن ميالن.
  على ملعب «لويجي فيراريس» 
في جنوى، اكتفى سمبدوريا بنقطة 

واحدة من مباراته مع ضيفه كييڤو 
بالتعادل معه ٠-٠، رافعا رصيده 
الـــى ١٦ نقطة فتراجـــع من املركز 
الســـابع الى العاشر.وكان جنوى 
افضل حظا من جاره ســـمبدوريا 
النه عاد من ملعب مضيفه القوي 
كالياري بفـــوز ثمني هو اخلامس 
له هذا املوسم بفضل هدف وحيد 
سجله اندريا رونوكيا في الدقيقة 
٨٣، ليرفع رصيد فريقه الى ١٧ نقطة 
في املركز التاسع بنفس عدد نقاط 
باليرمو السابع واودينيزي الثامن.

وعلى ملعب «رنزو باربيرا»، حسم 
باليرمو دربي صقلية بفوزه على 

ضيفه كاتانيا بثالثة اهداف سجلها 
االرجنتيني خافيير باستوري (٣٣ 
و٤٧ و٨٥) الـــذي رفع رصيده الى 
٧ اهداف، مقابل هدف لكريستيان 
تيرليتزي (٤٦).وعلى «ســـتاديو 
فريولي»، قـــاد انتوني دي ناتالي 
اودينيزي لفوزه اخلامس هذا املوسم 
وجاء على حســـاب ضيفه ليتشي 
٤-٠. وواصل بارما استفاقته وحقق 
فوزه الثاني على التوالي والثالث 
هذا املوســـم بتغلبه على مضيفه 
باري متذيل الترتيب بهدف سجله 

انتونيو كاندريفا (٣٣).
   وحسم بولونيا مواجهة القاع 

مع بريشيا بالفوز عليه بهدف ملاركو 
دي فايو (٥٨) الذي رفع رصيده الى 
٧ اهداف ورصيد فريقه الى ١٤ نقطة 
وابتعد نسبيا عن منطقة اخلطر. 
وكانت القمة التي جمعت يوڤنتوس 
وضيفه روما على «ستاديو اوملبيكو 
غراندي تورينو» قد انتهت بالتعادل 

.١-١
  وفشـــل الطرفان فـــي تضييق 
اخلناق على ميالن املتصدر وخرج 
كل منهما بنقطة واحدة بعد مباراة 
حماسية خصوصا في الشوط االول 
الذي شهد تسجيل الهدفني، فيما كان 

الشوط الثاني اقل اثارة.

 ملك األردن عبداهللا الثاني وعقيلته يتابعان مباراة برشلونة وڤياريال              (أ.پ) 

(أ.پ)  جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي في صورة مركبة يسجل في مرمى ڤياريال  

 عالمية  متفرقات 

  تردد أن املدافع غلني جونسون 
أعرب عــــن رغبته فــــي الرحيل عن 
ليڤربــــول، رغــــم عودتــــه للتو إلى 
التدريبات عقب تعافيه من اإلصابة.

ــرور»  ــة «ذا مي ــرت صحيف    ذك
البريطانية امس أن االحتاد اإلجنليزي 
ــاري ريدناب  ــي مفاوضات مع ه بدأ ف
ــام، لبحث إمكانية  الفني لتوتنه املدير 
توليه تدريب املنتخب اإلجنليزي خلفا 

لإليطالي فابيو كابيللو.
   اعتــــرف الهولنــــدي غــــوس 
هيدينك املدير الفني للمنتخب التركي 
بأن ليڤربول ومانشســــتر ســــيتي 
اإلجنليزيني حاوال التعاقد معه قبل 

بداية املوسم.
   أكد الفرنسي روبرت بيريس العب 
خط وسط ارسنال اإلجنليزي السابق أن 
املهاجم املغربي الدولي مروان الشماخ يعد 

قوة ضاربة في خط هجوم الفريق.
   على أرض امللعب، أمضى ١٠١ 

يومــــا دون هزمية لكــــن خارجه بدأ 
البرتغالــــي جوزيــــه مورينيو يجد 
مقاومة غير منتظرة قادمة من زمالئه 
املدربني. وقال ماوريسيو بوكيتينو 
املدير الفني األرجنتيني إلسبانيول: 
«أعتقد أن االحترام أمر أساســــي بني 

الزمالء».
   اجتمعت جماهير مانشستر سيتي 
للمرة األولى على مهاجمة املدرب روبرتو 
ــيني رافضني تغيير األرجنتيني  مانش
ــم  كارلوس تيڤيز، وأخذوا يرددون اس
ــذي أجبر على الرحيل  كريغ بيالمي ال

عن النادي هذا الصيف.
   انضم روما اإليطالي إلى قافلة 
األندية التي تسعى وراء غاري كاهيل 
قلب دفاع بولتون اإلجنليزي، حيث 
ذكرت مجلة «ذا بيبول» امس أن نادي 
العاصمة اإليطالي مســــتعد لدفع ١٥ 
مليون جنيه إسترليني مقابل احلصول 

على خدمات الالعب. 

  كابيلو يستدعي ٤ وجوه جديدة
  لمواجهة فرنسا الودية في ويمبلي

  
ــتدعى االيطالي فابيو كابيلو مدرب املنتخب االجنليزي لكرة القدم ٤ وجوه جديدة    اس
للمباراة الودية امام فرنسا االربعاء املقبل في وميبلي.واستعان كابيلو لهذه املباراة بأندي 
كارول (نيوكاسل) وجوردن هندرسون (سندرالند) وكريس سمولينغ (مان يونايتد) وجاي 
بوثرويد (كارديف سيتي). ولم يكن من املفاجئ ان يضم كابيلو العبا مثل كارول (٢١ عاما) 
الن االخير يقدم موسما مميزا حتى االن، اال ان املفاجأة متثلت في استدعاء بوثرويد (٢٨ 

عاما) مهاجم كاريف سيتي الويلزي الذي يلعب في الدرجة االولى االجنليزية.
  ولفت بوثرويد نظر كابيلو بعدما سجل ١٣ هدفا في ١٤ مباراة في الدوري هذا املوسم 
ــارلتون  ــنال ثم تش ــدا في الدوري املمتاز رغم ان بدايته كانت مع ارس ــه لم يلعب اب لكن
وولفرهامبتون وستوك سيتي. وجلأ املدرب االيطالي الى هذا املهاجم بسبب غياب العديد 
ــكي  من الالعبني مثل واين روني ودارن بنت وبوبي زامورا وجيرماين ديفو واميل هيس
ــنال الشاب جاك ويلشير (١٨ عاما)  ــبب االصابة. وعاد الى التشكيلة العب وسط ارس بس
بسبب االداء الذي يقدمه مع الفريق اللندني، فيما يعتبر استدعاء جوردن هندرسون (٢٠ 

عاما) مفاجأة سارة النه يعتبر من الالعبني الواعدين في وسط امللعب.
  وفي خط الدفاع، عاد ميكا ريتشاردز (مانشستر سيتي) الى التشكيلة كما احلال بالنسبة 
لكيران غيبس ظهير ايسر ارسنال العائد من االصابة، فيما سيحتفل سمولينغ (٢٠ عاما) 
ــيني رغم ان مدربه االسكوتلندي  ــاركة امام الفرنس مبباراته الدولية االولى على امل املش
ــة امللعب منذ ضمه من فولهام  ــون لم مينحه الكثير من الوقت في ارضي اليكس فيرغس

املوسم املاضي لكنه يشيد دائما بامكاناته. 

 فتاة برشلونية تطلب الزواج من صديقها 
   المولع بريال مدريد في «نوكامب»

 نشــــرت صحيفة «مونــــدو ديبورتيفو» 
الصادرة من إقليم كاتالونيا امس قصة مثيرة 
حول كيف أن احلب بإمكانه جتاوز التعصب 

في عالم كرة القدم.
  وروت الصحيفــــة قصة فتــــاة من قرية 
خاراكيو الصغيرة مبقاطعة هويلفا تشجع 
برشلونة طوال حياتها تدعى ايستيفانيا ولكن 
صديقها صامويل كان يشــــجع ريال مدريد 

الغرمي التاريخي للنادي الكاتالوني.
  وكان صامويل يحاول طلب يد ايستيفانيا 
قبل اســــبوعني في اليخاراكيو ولكن الفتاة 
أصرت أنها ســــتوافق على الزواج فقط في 
حال تقدم بطلب يدها في ملعب «نوكامب»، 
معقل فريق برشــــلونة. وقام الثنائي احلالم 
برحلة طويلة ملشــــاهدة فوز برشلونة على 
ضيفه ڤياريال ١-٣، وفي نهاية املباراة بعد 

منتصف الليل ركــــع صامويل على ركبتيه 
طالبا من ايستيفانيا الزواج، ووافقت الفتاة 
على الــــزواج من فتى أحالمها بالفعل، ولكن 
بعد أن أملت عليه شــــرطا جديدا إال وهو أن 
يصبح أطفالهما من مشجعي برشلونة وليس 

ريال مدريد.
  وصرحت ايستيفانيا للصحيفة بأن «هذه 
هي املرة األولى التي أذهب فيها مللعب «نوكامب» 
ولن أنسى هذا اليوم، انني أحبه رغم أنه من 
مشجعي ريال مدريد، ألنه أكثر شاب في بلدتنا 
وسامة»، وعاد صامويل وزوجته املستقبلية 
إلى اليخاراكيو وســــط دعاء ايستيفانيا بأن 
ينجح ريال خيخــــون في إيقاف زحف ريال 
مدريد، في الوقت الذي يســــتعد فيه حبيبها 
ملؤازرة كريستيانو رونالدو ورفاقه لتحقيق 

انتصار جديد. 


