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 رفض الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي االنتقادات التي  52 
رافقت اختيار قطر الستضافة نهائيات كأس العالم عام ٢٠٢٢، 
معتبرا ان الرياضة «ليست حكرا على بعض الدول، بل الرياضة 
للعالم بأســـره». وقال ساركوزي أمام املئات من الرياضيني 
واملسؤولني خالل تهنئته عالم الرياضة: «رأيت أن هناك جدال 
حول اختيار الدول املضيفة للمسابقات الكروية املقبلة، أنا 
ال أفهـــم هؤالء الذين يقولون ان التظاهرات الرياضية يجب 

أن تكون دائما في نفـــس البلدان ونفس القارات». وأضاف 
«الرياضة عاملية، والرياضة ليست حكرا على بعض البلدان، 
والرياضة هي العالم بأسره، انها آسيا، والدول العربية. ومن 
خالل الرياضة، ســـوف نفتح العالم، وســـوف نعطيه بعدا 
عامليـــا بالتأكيد». وكان اختيار االحتاد الدولي (فيفا) لقطر 
الستضافة نهائيات كأس العالم عام ٢٠٢٢ لتكون بذلك أول 

دولة عربية وشرق اوسطية حتظى بهذا الشرف. 

 ساركوزي يدافع عن اختيار قطر الستضافة «مونديال ٢٠٢٢»
 عني صنـــدوق األمم املتحدة للطفولة 
«اليونيسيف» اجلزائري الدولي مجيد بوقرة 
مدافع نادي غالسجو رينجرز االسكتلندي 
سفيرا للنوايا احلسنة للمنظمة. وقال مكتب 
اليونيسيف باجلزائر أن مؤمترا صحافيا 
سيعقد بالعاصمة اجلزائر لشرح املبادرة 

والدور الذي سيلعبه بوقرة.

 بوقرة سفيراً للنوايا الحسنة 

 متفرقات  عالمية 

  قالت صحيفة «ماركا» الرياضية ان ريال مدريد االسباني 
بدأ التفكيـــر في ضم األرجنتيني كارلـــوس تيڤيز العب 
مانشستر سيتي اإلجنليزي كبديل ملواطنه املصاب غونزالو 
هيغوين، مع الصعوبات التي يواجهها الســـتعادة العبه 

السابق الهولندي رود فان نيستلروي.
ــتعادة اللقب بتغلبه     واصل بورتو املتصدر زحفه نحو اس
على ضيفه نافال ٣-١ في املرحلة السادسة عشرة من الدوري 

البرتغالي. 
   يعتزم احتاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 
(كونكاكاف) املطالبة مبقعد إضافي في بطولة كأس العالم 

لكرة القدم في البرازيل عام ٢٠١٤.
ــف ثانيا مباراة  ــري روجيه فيدرر املصن ــدم السويس    ق
ــتهل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة استراليا  كبيرة في مس
املفتوحة للتنس اذ تغلب على السلوفاكي لوكاس السكو ٦-١ 
و٦-١ و٦-٣. وتأهلت االميركية فينوس وليامس املصنفة رابعة 
ــارة  ــي من البطولة بفوزها على االيطالية س ــى الدور الثان ال

ايراني ٦-٣ و٦-٢.
   فاز لوس اجنيليس كليبرز على جاره العمالق لوس 
اجنيليس ليكرز ٩٩/٩٢ في دوري كرة الســــلة األميركي 
للمحترفني قبل أن يتحول امللعب إلى ســــاحة معركة قبل 
نهاية املباراة. وفي املباراة األخرى تغلب ســــان أنطونيو 

سبرز على دنفر ناجتس ١١٠/٩٧. 

 ميالن يهدر نقطتين ثمينتين ويوڤنتوس يتنفس الصعداء.. وقمة «سلبية» بين مان يونايتد وتوتنهام 

 برشلونة بطل «الشتاء».. وريال مدريد يتعثر أمام الميريا 
 استفاد برشلونة حامل اللقب على أكمل 
وجه من اخلدمة التي قدمها له امليريا متذيل 
الترتيب بإجباره ضيفه ريال مدريد على 
التعادل معه ١-١، وابتعــــد في الصدارة 
بعدما حقق بدوره فوزه الثالث عشر على 
التوالي بتغلبه على ضيفه ملقة ٤-١ اول 
من امس في املرحلة التاسعة عشرة من 
الدوري اإلسباني لكرة القدم. على ملعب 
«كامب نو»، وقد واصل برشلونة مسلسل 
انتصاراته وعروضه املميزة وأصبح على 
بعد انتصارين من معادلة الرقم القياسي 
من حيث عدد االنتصارات املتتالية (١٥) 
واملسجل باسم غرميه ريال مدريد خالل 
موسم ١٩٦٠-١٩٦١، محافظا في الوقت ذاته 
على سجله اخلالي من الهزائم في جميع 
الثامنة والعشرين  املســــابقات للمباراة 
على التوالي (رقم قياسي جديد حطمه في 
املرحلة اخلامسة عشرة). ورفع برشلونة 
رصيده الى ٦٢ نقطة في الصدارة بفارق ٤ 
نقاط عن ريال مدريد، مستفيدا من إهدار 
الفريق امللكي نقطتني للمرة االولى منذ ٢٥ 
سبتمبر املاضي (٠-٠) امام ليفانتي، بعيدا 
عن مواجهته املباشرة مع غرميه الكاتالوني 
والتي مني فيها بخسارة مذلة (٠-٥) في 
٢٩ نوفمبر املاضي. واســــتهل برشلونة 
لقاءه مع ضيفــــه ملقة بطريقة مثالية اذ 
افتتح التسجيل منذ الدقيقة الثامنة اثر 
لعبة جماعية مميزة بدأها اندريس انييستا 
وانهاها بتســــديدة صاروخية من حدود 
املنطقة بعد عرضية من البرازيلي دانييل 
الفيس. وواصل رجال املدرب جوســــيب 
غوارديوال اندفاعهم سعيا لتعزيز تقدمهم 
بهدف ثــــان وكانوا قريبــــني من حتقيق 
مبتغاهــــم في اكثر من مناســــبة في ربع 
الســــاعة األول ثم حصلوا على مبتغاهم 
في الدقيقة ١٨ عبر داڤيد ڤيا الذي سجل 
هدفه الثالث عشر هذا املوسم. وعزز بدرو 
رودريغيز تقدم برشلونة في الدقيقة ٣٦. 
وفي الدقيقة ٦٧ قلص الضيف الفارق من 
ركلة حرة نفذها دودا على يسار احلارس 
فيكتور فالديز. لكن ڤيا أعاد الفارق الى ما 
كان عليه وسجل هدفه الثاني في املباراة 

والرابع عشر هذا املوسم (٧٤).
  وعلى ملعب الـ «ميديتيرانيو»، لم يقدم 
ريال مدريد شيئا يشفع له أمام مضيفه 
املتواضع امليريا الذي لم يحقق ســــوى 
فوزين هذا املوسم وكانا خارج ملعبه، بل 
بدا النادي امللكي في طريقه لتلقي الهزمية 
الثانية له هذا املوســــم ألنه تخلف حتى 
الدقيقة ٧٧ قبل ان ينقذه البديل استيبان 
غرانيرو. تقدم االرجنتيني خوسيه اولوا 
بياتي المليريا (٦٠). وتعادل النادي امللكي 
عبر استيبان غرانيرو (٧٧). وحصل ريال 
مدريد على فرصة ذهبية خلطف الفوز في 
الدقيقة الرابعة مــــن الوقت بدل الضائع 
لكن احلظ عاند رونالــــدو بعدما ارتدت 
ركلته احلــــرة الصاروخية من العارضة 

.(٤+٩٠)
  وعلى ملعب «ميستايا»، واصل ڤالنسيا 
مطاردته لڤياريــــال بفوزه الصعب على 
ضيفه ديبورتيفو ال كورونا ٢-٠. ويدين 
ڤالنسيا بفوزه الرابع على التوالي واحلادي 
عشــــر هذا املوسم الى الفرنسي جيرميي 

ماتيو وبابلو هرنانديز اللذين سجال هدفي 
اللقــــاء في وقت متأخر. ورفع ڤالنســــيا 
رصيــــده الى ٣٧ نقطة فــــي املركز الرابع 
بفارق نقطتني عــــن ڤياريال الثالث الذي 

تغلب على ضيفه اوساسونا ٤-٢.
  وفي إياب ربع نهائي كأس اســــبانيا 
سيكون ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» 
اليوم مســــرحا للمواجهة األقوى في هذا 
الدور بني اشــــبيلية حامل اللقب وضيفه 
ڤياريال ثالث الدوري. وكان اشبيلية عاد 
بتعادل ثمني من ملعــــب الـ «مادريغال» 

بنتيجة ٣-٣.

  إنجلترا

  انتهت مواجهة القمة بني مان يونايتد 
ومضيفه توتنهام بالتعادل ٠-٠ على ملعب 
«وايت هارت الين» فــــي املرحلة الثالثة 
والعشرين من الدوري االجنليزي. واستعاد 
مان يونايتد بالتعادل التاسع له هذا املوسم 
الصدارة بفارق األهداف عن جاره مانشستر 
سيتي الذي تغلب على ولفرهامبتون ٤-٣، 
لكن فريق «الشياطني احلمر» الذي حافظ 
على سجله اخلالي من الهزائم. اما بالنسبة 
لتوتنهام فرفــــع الفريق اللندني رصيده 
الــــى ٣٧ نقطة في املركــــز اخلامس. وفي 
مباراة ثانية، حقق املدرب االســــكتلندي 
كينــــي دالغليش عودة مخيبة الى ملعب 
«انفيلــــد» الذي تركه قبل ١٠ أعوام بعدما 
اكتفى فريقه ليڤربول بالتعادل مع جاره 

ايڤرتون ٢-٢. وعلى «ســــتاديوم سيتي 
اوف اليت»، أنقذ الغاني اســــامواه جيان 
سندرالند من تلقي هزميته الثانية فقط 
على ارضه هذا املوسم بعد تلك التي مني بها 
امام بالكبول (٠-٢) في املرحلة العشرين، 
وذلك بإدراكه التعادل امام نيوكاسل ١-١ 
في الدقيقة االخيرة من اللقاء.كما انتهت 
مواجهة اجلريحني برمنغهام واستون ڤيال 

بالتعادل ١-١.

  إيطاليا

  فشل ميالن في االبتعاد عن مالحقيه 
بعدما أهدر مجددا نقطتني ثمينتني بتعادله 
مع مضيفه اجلريح ليتشي ١-١، فيما تنفس 
غرميه التقليدي يوڤنتوس الصعداء بتغلبه 
على ضيفه باري ٢-١ في املرحلة العشرين 
من الدوري االيطالي. على ملعب «فيا دل 
ماري»، لم يستفد ميالن من سقوط نابولي 
في فخ التعادل مــــع فيورنتينا (٠-٠)، 
وتعثر بدوره للمرحلة الثانية على التوالي 
بعد ان اكتفى االسبوع املاضي بالتعادل 
مع اودينيــــزي ٤-٤. واعتقد اجلميع ان 
ابراهيموڤيتش لعب  الســــويدي زالتان 
دور البطل مجــــددا وأهدى ميالن النقاط 
الثالث بعد ان أنقذه في املرحلة السابقة 
امام اودينيزي بتسجيله  الســــقوط  من 
هــــدف التعادل في الوقت بــــدل الضائع، 
وذلك ألنه وضع الفريق اللومباردي في 
املقدمة في الدقيقة ٤٩. لكن أصحاب األرض 

كان لهم كلمتهم في الوقت القاتل اذ ادرك 
االوروغوياني روبن اوليڤيرا التعادل في 
الدقيقة ٨٢ بتســــديدة من وسط املنطقة. 
ورفع ميالن بهذا التعادل رصيده الى ٤١ 
في الصدارة بفــــارق ٤ نقاط عن كل من 

التسيو ونابولي.
  وعلى امللعب األوملبي في تورينو، يدين 
يوڤنتوس بعودته الى سكة االنتصارات 
التي غابت عنه في املراحل الثالث السابقة 
الى البرتو اكويالني الذي سجل هدف الفوز 
في الدقيقة ٧٩. وجنح دل بييرو في وضع 
«السيدة العجوز» في املقدمة قبل دقيقتني 
على نهاية الشــــوط االول من ركلة حرة 
مميزة وضعها على يسار حارس الضيوف. 
لكــــن الضيوف جنحوا في ادراك التعادل 
عندما توغل الهندوراسي ادغار الفاريس 
في اجلهة اليسرى وتالعب بالدفاع قبل ان 
يعكس الكرة الى املجري غيرغيلي رودولف 
القادم من اخللف فأودعها هذا املهاجم املعار 
من جنوى في شباك احلارس جانلويجي 
بوفون. لكن اكويالني منح فريق «السيدة 
العجوز» فوزه التاســــع هذا املوسم من 
كرة صاروخية اطلقها من حدود منطقة 
اجلزاء (٧٩)، رافعا رصيد فريقه الى ٣٤ 
نقطة في املركــــز اخلامس. وعلى امللعب 
االوملبي في العاصمة، استعاد التسيو نغمة 
االنتصارات واصبح على املسافة ذاتها من 
نابولي الثاني، بعــــد فوزه الصعب على 
ضيفه ســــمبدوريا ١-٠. وحذا روما حذو 

جاره التســــيو وعاد بفوز ثمني وصعب 
من ارض مضيفه اجلريح تشيزينا بهدف 
نظيف. ورفع روما رصيده الى ٣٥ نقطة 
في املركز الرابع بفارق نقطتني عن جاره 
األزرق واألبيض، ونقطة عن يوڤنتوس 
و٣ نقاط عن انتر ميالن السادس وحامل 

اللقب.

  ألمانيا

  صعد هانوڤر الــــى املركز الثاني بعد 
عودته من ملعب «كومرتسبانك ارينا» بفوز 
كبير على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 
٣-٠ في املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 
االملانــــي. ورفع هانوڤــــر رصيده الى ٣٤ 
في املركز الثاني لكن بفارق ١٢ نقطة عن 
دورمتوند املتصدر الذي يخطو بثبات نحو 
الظفر باللقب للمرة االولى منذ ٢٠٠٢. وفي 
مباراة ثانية، عاد كولن بنقطة ثمينة من 
ملعب «فريتز وولتر شتاديون» اخلاص 
مبضيفه كايزرســــالوترن بالتعادل معه 
بهدف للوكاس بودولسكي (٢٩)، مقابل 

هدف للتشكي يان مورافيك (٥١).

  فرنسا

  استعاد مرســــيليا حامل اللقب نغمة 
االنتصارات على حســــاب ضيفه بوردو 
بطل ٢٠٠٩ بالفوز عليه ٢-١ على «ستاد 
فيلودروم» في ختام املرحلة العشرين من 

الدوري الفرنسي. 

 روبن: المركز الثاني هو الهدف اآلن

 أليغري ال يشعر بالقلق حيال وضع ميالن

 روني وباري وبريدج يتهربون من الضرائب 

 «اسيان» الستضافة مونديال ٢٠٣٠

 رنت تصريحات الهولندي أريني روبن العب 
بايرن ميونيـــخ االملاني كإعادة لترتيب األهداف 
حيث قال: «بوروسيا دورمتوند بات بعيدا جدا. 
البد من تقبل األمر واحترامه. والبد من تهنئتهم». 
روبن حتديدا، مكمن آمال بايرن ميونيخ من أجل 
أن يعوض الفريق عن أسوأ دور أول له في بطولة 
الدوري األملاني «بوندسليغا» طيلة ١٦ عاما، كان 

هو الذي وأد أحالم الفوز بلقب جديد وهنأ األبطال 
احملتملني قبل تتويجهم. هوة عمقها ١٦ نقطة باتت 
تفصل بايرن ميونيخ عـــن املتصدر. وتطلعات 
اللحاق بـــه، التي أمل فيها النادي الباڤاري الذي 
مألته الثقة بعد فترة التوقف الشـــتوية، تبددت 
في ٩٤ دقيقة فقط بالتعادل ١-١ أمام فولفسبورغ. 

وبعد وأد أحالم اللقب. 

 أكد مدرب ميالن اإليطالي ماسيميليانو اليغري 
انه ال يشـــعر بالقلق حيال فريقـــه رغم اقتراب 
منافســـيه منه بعد تعادله مع مضيفه املتواضع 
ليتشي. وقال اليغري «لم نطلق صافرة اإلنذار، 
ألنه، وعلى سبيل املثال، واجهنا (األسبوع املاضي) 
أودينيزي الذي يقدم عروضـــا قوية وتلقينا ٣ 
أهداف في الشوط الثاني من هجمات مرتدة وأخطاء 
فردية، لكن ليتشـــي لم يقترب أبدا من منطقتنا. 

كنت راضيا عن لعبنـــا وأنهينا املباراة بطريقة 
قوية كما فعلنا أمام اودينيزي». وتابع اليغري 
«خالل املوسم بأكمله، هناك بعض الفترات التي 
تهدر فيها النقاط ما يســـمح لآلخرين باالقتراب 
منـــك، لكننا ال نزال على بعد ٤ نقاط من صاحب 
املركز الثاني، وأكثر من ذلك على اآلخرين. التزال 
هناك ٢٠ مباراة (١٨ على وجه التحديد) وسنتعامل 

معها بالطريقة املطلوبة». 

 إيالف: ذكرت تقارير صحافية بريطانية أن كبار 
العبي الدوري اإلجنليزي يتحايلون على القانون 
لتجنب دفع ماليني اجلنيهات اإلسترلينية في صورة 
ضرائب، وأنهم يحققون ذلك الهدف من خالل طرق 
قانونيــــة متامــــا. وقالت صحيفــــة «الدايلي ميل» 
البريطانية إن مجموعة من أبرز العبي «البرمييرليغ» 
من أمثال واين روني وغاريث باري يســــتخدمون 
نظم جتنب دفع الضرائب املركبة التي تسمح لهم 

بدفع نسبة صغيرة قدرها ٢٪ على ما يكتسبونه من 
أموال. وأوضحت الصحيفة أن جنم مان يونايتد، 
واين روني، قد متكن مبوجب تلك الطريقة أن يدخر 
ما يقرب من ٦٠٠ ألف جنيه إســــترليني على مدار 
العامني املاضيني، باستخدام الثغرة الضريبية. كما 
ادخر العب مانشســــتر سيتي، غاريث بريدج، ١٣٥ 
ألف إسترليني، وهو ما يزيد عما إن كان قد قام بدفع 

ضريبة الدخل التي تبلغ نسبتها ٤٠٪. 

 اتفقت الدول األعضاء فـــي رابطة دول جنوب 
شرق آسيا (اسيان) والبالغ عددها عشر دول على 
التقدم بطلب مشترك الســـتضافة نهائيات كأس 
العالم عام ٢٠٣٠ لكرة القدم، حسبما ذكرت صحيفة 
«بانكوك بوست» التايلندية. واتفق وزراء خارجية 
الدول األعضاء في (اسيان) خالل اجتماعهم مبدينة 
لومبوك اإلندونيسية على التقدم بالطلب حسبما 
نقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية. وينتظر 
أن يطرح األمر في قمة (اســـيان) املقرر عقدها في 

العاصمة اإلندونيسية جاكرتا يومي السابع والثامن 
من مايو املقبل لنيل موافقة قادة هذه الدول. ونقلت 
الصحيفة عن ديبلوماسي رفض االفصاح عن اسمه 
«إنها محاولة الستخدام الرياضة في إبراز شخصية 
وهوية اسيان». وينتظر أن تتقدم الصني أيضا بطلب 
للحصول على حق استضافة مونديال ٢٠٣٠ بعد 
فوز البرازيل بحق استضافة مونديال ٢٠١٤ وروسيا 
مبونديال ٢٠١٨ وقطر مبونديال ٢٠٢٢ بينما لم يتحدد 

بعد مكان استضافة بطولتي ٢٠٢٦ و٢٠٣٠. 

 ارتفاع أسهم دورتموند في البورصة
  

  سجلت أسهم بوروسيا دورمتوند متصدر الدوري األملاني لكرة 
القدم ارتفاعا كبيرا في بورصة فرانكفورت، إذ وصل ســـعر السهم 
الواحد الى ٣٫٠٧ يورو أمس، أي بارتفاع قدره ١١٪ عن ســـعره مساء 

اجلمعة املاضي.
  ومن املؤكد ان النتائج التي يحققها بوروسيا دورمتوند في الدوري 
احمللي، حيث يبتعد بفارق ١٢ نقطة عن أقرب مالحقيه، لعبت دورا 

أساسيا في ارتفاع قيمة أسهمه في البورصة.
  علمـــا انه النـــادي الوحيـــد في الـــدوري املدرجة أســـهمه في 

البورصة.
  ويبدو فريق املدرب يورغن كلوب الذي تغلب يوم اجلمعة املاضي 
على أبرز منافســـيه باير ليڤركوزن في عقر داره ٣ - ١، في طريقه 
للعودة الى ســـاحة األلقاب التي غاب عنها منـــذ ٢٠٠٢ عندما توج 

باللقب للمرة السادسة واالخيرة في تاريخه. 

 غوارديوال: ٤ نقاط فارق ال يذكر
  

  أبدى املدير الفني لبرشـــلونة اإلســـباني جوسيب غوارديوال 
سعادته بحصول فريقه على ٥٢ نقطة مع نهاية الدور األول لبطولة 
الدوري اإلسباني، لكنه أكد في الوقت نفسه أن فارق النقاط األربع 
الذي بات يفصله عن مالحقه على صدارة البطولة ريال مدريد «ال 
يذكر». وقال غوارديـــوال: «لقد قدمنا دورا أول رائعا، لعبنا جيدا 
ونحن سعداء». وأضاف املدير الفني لبرشلونة «لو واصلنا تقدمي 
هذا املستوى، سنكون مؤهلني للمنافسة على األلقاب. اآلن نتفوق 
بفـــارق ٤ نقاط، لكن ذلك ال ينبئ عن شـــيء، إنـــه فارق ال يذكر، 
واليزال علينا الذهاب إلى مالعب ڤالنســـيا وڤياريال وإشـــبيلية 
فضال عن ســـانتياغو برنابيو». وأبرز غوارديـــوال إعجابه بأداء 
فريقه أمام ملقة» لعبنا بشـــكل جيد وقدمنا مباراة رائعة دفاعيا. 

حتلينا بالصبر».

 مورينيو ينتقد الحكم السا 
  ويتمنى أال يراه مجددًا

  
  انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي ريال مدريد 
حكم مباراة فريقه أمام أمليريا، وأعرب عن رضاه عن نتائج الفريق 
حتى اآلن رغم اتساع الفارق الذي يفصله عن برشلونة املتصدر إلى 
٤ نقاط. وقال مورينيو عقب اللقاء «خسرنا نقطتني، لكن بالنظر 
إلى الدور األول تعد األرقام جيدة. أيضا أقول إننا نرغب في الفوز 
بالبطولة، وليس في حتقيق أرقام جيدة. سننتظر لنرى ما سيحدث 
في الدور الثاني وأال يعود بيريز السا (حكم اللقاء) إلى التحكيم 
لنا أو لبرشـــلونة». وواصل املدرب البرتغالي انتقاده لالسا قائال 
«إنني ال أشكو من احلكم، أفضل احلديث عنهم بشكل جيد وليس 
ســـيئا. عندما ميكنني احلديث بشكل جيد عن أحد احلكام، أفعل 
بكل ســـرور، عندما ال ميكنني ذلك، أحاول أال أتكلم بشكل سيئ، 
أعرف هذا احلكم منذ ١٩٩٦، والســـيد السا في عام ٢٠١١ هو نفسه 
من كان في ١٩٩٦». وأضاف «في الظروف الطبيعية، يكون الدوري 
طويال إذا ما كانت املعايير التحكيمية متســـاوية للجميع. لو قام 
احلكام بالتحكيم لكل الفرق بالصورة نفسها فسيبقى الكثير في 

البطولة، ألننا في منتصفها». 

 ألڤيس يغيب ١٠ أيام لإلصابة
  

  أعلن نادي برشلونة االسباني أن ظهيره األمين البرازيلي دانيال 
ألڤيس سيغيب عن املالعب لفترة تتراوح بني عشرة أيام وأسبوعني 
بعد تعرضه لإلصابة خالل املباراة امام ملقة. وذكر بيان رســـمي 
للنادي الكاتالوني أن الالعـــب يعاني من متزق خفيف في أوتار 
العضلة اخللفية للفخذ األمين، جراء سقوطه وهو يعدو في الدقيقة 
٢٤ من مبـــاراة ملقة. وقد يغيب ألفڤس بذلك عن مباراتي الفريق 
املقبلتني في بطولة الدوري أمام راسينغ سانتاندير وهيركوليس، 

وكذلك عن مباراة إياب ربع النهائي الكأس أمام ريال بيتيس. 

 ڤالدانو ينفي وجود خالفات مع مورينيو
  

  نفى األرجنتيني خورخي ڤالدانو املدير العام لنادي ريال مدريد 
االسباني وجود خالفات مع البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني 
للفريق، حول احلاجة إلى ضم رأس حربة جديد.وقال ڤالدانو «ال 
يوجد ذلك اخلالف»، ردا على تأكيدات الصحافة االسبانية وجود 
صراعات في أعقاب تصريحات أدلى بها ڤالدانو». وأضاف ڤالدانو 
«إن املديـــر الفني هو من يقرر. اننا متفرجون، وما يقوم به يبدو 

لنا مناسبا». 

(رويترز)   العب ليتشي أوليڤيرا يحتفي بهدف التعادل وسط حسرة العبي ميالن  

(أ.پ)  مهاجم برشلونة داڤيد ڤيا تألق أمام ملقة وسجل هدفني رائعني  

 ألمانيا تعاني من أزمة في إهدار ركالت الجزاء 
 تلقت سمعة كرة القدم األملانية بشأن الدقة في 
تسديد ضربات اجلزاء صدمة قوية هذا املوسم بعد 
جولة جديدة من ضربات اجلزاء الضائعة. وفشل 
أربعة العبني في تسجيل ضربات الترجيح خالل 
مباريات املرحلة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري 
األملاني للعبة (بوندسليغا) خالل اليومني املاضيني 
ليرتفع عدد ضربات اجلزاء الضائعة إلى ١٨ ضربة 
من ٥٠ ضربة جزاء احتسبت في البوندسليغا هذا 
املوسم. وبذلك انخفض متوسط النجاح في تسجيل 
ــم احلالي حتى اآلن إلى  ضربات اجلزاء في املوس
٦٤٪ وهو معدل يقل بشكل ملحوظ عما كان عليه 

ــة «بيلد» األملانية ترى  في املاضي. ولكن صحيف
ــدم األملانية تعرضت لعدوى من الكرة  أن كرة الق

اإلجنليزية. 
  وذكرت الصحيفة «هل نحن في إجنلترا؟» في 
إشارة مازحة إلى السجل احلافل إلجنلترا في إهدار 
ــزاء خالل البطوالت الدولية الكبيرة.  ضربات اجل
وفي املقابل كانت الفرق األملانية هي ملوك ضربات 
ــب املنتخب األملاني على نظيره  اجلزاء، حيث تغل
اإلجنليزي بضربات الترجيح في الدور قبل النهائي 
لكل من بطولتي كأس العالم ١٩٩٠ بإيطاليا وكأس 

األمم األوروبية (يورو ١٩٩٦). 


