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  ٧  فبراير ٢٠١١ 

 أعرب مدرب برشلونة االسباني بيب غوارديوال عن سعادته بالفوز السادس عشر  49 
علــــى التوالي لفريقه في «الليغــــا» متخطيا بذلك رقم ريال مدريد الذي صمد نصف 
قرن، واضاف «لم نكن لنحقق ما حققناه لوال تواجد ليونيل ميســــي بيننا، نعم كنا 
لنحقــــق بعض االنتصارات لكن ليس بهذه القوة»، مشــــيرا ان ريال مدريد فاز بـ ١٥ 
مبــــاراة متتالية لتواجد الفريدو دي ســــتيفانو معه، لذلك كل فريق يجب أن ميتلك 
العبا من طينة مختلفة وموهبة خاصة، كما ان املدرب االسباني أشار الى عدم رضاه 

التام عن أداء الفريق امام اتلتيكو مدريد على الرغم من الفوز العريض.

 خالل املؤمتر الصحافي عشــــية لقاء تشلســــي وليڤربول تورط 
االســــباني فيرناندو توريس ومدربه اإليطالي كارلو أنشــــيلوتي في 
فضيحة إعالمية، فأثناء انتهــــاء املؤمتر الصحافي اعتقد الرجالن أن 
التقني املختص بالصوت قد أقفل املايكروفون إال أنه لم يفعل، ليسمع 
اجلميع أنشيلوتي وهو يقول «كم أكره املؤمترات وأسئلة الصحافيني 
وأمتنى أن أتخلص من هذه األمــــور إلى األبد»، فبادره توريس قائال 

«نعم نعم وأنا أيضا» وابتسم االثنان. 

 أولى فضائح توريس في تشلسي غوارديوال: لوال ميسي لما أحرزنا ١٦ انتصارًا على التوالي

 برشلونة «قياسي» في االنتصارات المتتالية.. وليڤربول يهزم تشلسي وتوريس

 قاد املهاجم الدولي األرجنتيني 
ليونيل ميســــي أفضــــل العب في 
العالم في العامني األخيرين فريقه 
برشلونة حامل اللقب الى حتطيم 
الرقم القياسي في عدد االنتصارات 
املتتالية في الليغا بتسجيله ثالثية 
الفــــوز في مرمى ضيفــــه اتلتيكو 
مدريــــد ٣ـ  ٠ في افتتاح املرحلة الـ 
٢٢ من الدوري االسباني لكرة القدم. 
وسجل ميسي األهداف الثالثة في 
الدقائق ١٧ و٢٨ و٧٩ رافعا رصيده 
الى ٢٤ هدفا هذا املوســــم وانتزع 
صدارة الئحــــة الهدافني من مهاجم 
البرتغالي  الدولــــي  ريال مدريــــد 
كريســــتيانو رونالدو. وهو الفوز 
الـ ١٦ على التوالي للنادي الكاتالوني 
فمحا بالتالي الرقم القياسي السابق 
والذي كان بحــــوزة النادي امللكي 
الفريدو دي ستيفانو  وأسطورته 
وهو ١٥ فوزا حققها موســــم ١٩٦٠ 
ـ ١٩٦١. وميلــــك برشــــلونة فرصة 
تعزيز الرقم القياسي عندما يلتقي 
املتواضع  مع سبورتينغ خيخون 
السبت املقبل. وكان برشلونة حقق 
رقما قياسيا في عدد النقاط املوسم 
املاضي بعدما حصد ٩٩ نقطة في ٣٨ 
مباراة. وعزز برشلونة موقعه في 
الصدارة برصيد ٦١ نقطة بفارق ١٠ 
نقاط أمام غرميه التقليدي ووصيفه 
ريال مدريد الذي أصبح اآلن حتت 
ضغط كبير وبات مطالبا بالفوز على 
ضيفه ريال سوسييداد مساء لإلبقاء 
على أمله الضئيل في إحراز اللقب. 
وحقق ليفانتي مفاجأة من العيار 
الثقيل بعدما أحلق بڤياريال الثالث 
هزميته االولى هذا املوسم في ملعبه 
«ال مادريغال» بالفوز عليه ١-صفر.

وعلى ملعب «سان ماميس»، واصل 
اتلتيك بلباو عروضه اجليدة وحقق 
فوزه الرابع على التوالي وجاء على 
حساب ضيفه سبورتينغ خيخون 
٣ـ  ٠. ورفــــع بلباو رصيده الى ٣٨ 
نقطة في املركز اخلامس، مستفيدا 

تخلى عن خدماته مؤقتا حتى نهاية 
املوسم. وجاء هدف ماتري األول 
وفي مباراته االولى مع فريقه اجلديد 
في الدقيقة ٢٠. لكن أصحاب األرض 
أدركوا التعادل في الدقيقة ٥١ عبر 
روبرت اكوافريســـكا. لكن ماتري 
ضرب مجددا وسجل هدفه الثاني 
في اللقاء والثالث عشر هذا املوسم 
في الدقيقة ٧٥، قبل ان يضيف لوكا 
طوني العائـــد من االصابة والذي 
دخل في الدقيقة ٧٣ بدال من كالوديو 
ماركيزيو، الهدف الثالث في الدقيقة 
٨٤ بكرة رأسية. وكان بولونيا قد 
حقق فوزا ثمينا على ضيفه كاتانيا 
١ ـ ٠ ، وسجل دانييلي بورتانوفا 
هدف املباراة الوحيد (٤١). ولعب 
كاتانيا بـ ١٠ العبني منذ الدقيقة ٢٢ 
اثر طرد مدافعه االوروغوياني بابلو 

الفاريز لتلقيه االنذار الثاني.

  ألمانيا

  تعـــادل فرايبـــورغ وضيفـــه 
اينتراخت فرانكفورت ســـلبا في 
ختام املرحلة احلادية والعشرين 

من بطولة املانيا.
  وأعلن االحتـــاد األملاني لكرة 
القدم عـــن تأجيل مواجهة الدربي 
بني هامبورغ وجاره سانت باولي 
التـــي كانت مقررة امـــس، وذلك 
بســـبب األمطـــار الغزيـــرة التي 
جعلت اللعب علـــى ملعب «اتش 
اس اتش نوردبانك» اخلاص باالول 
مستحيال. وكان نورمبرغ وكولن 
قد قدما خدمة كبيرة لبوروســـيا 
دورمتوند املتصدر ومهدا الطريق 
باللقب للمرة االولى  أمامه للفوز 
منذ ٢٠٠٢ وذلك بعد فوز االول على 
باير ليڤركوزن الثاني ١ـ  ٠ والثاني 
على بايـــرن ميونيخ حامل اللقب 
والثالث ٣ـ  ٢ اول من امس. وفشل 
ليڤركوزن فـــي العودة من ملعب 
«ايزيكريديت شـــتاديون» بنقاط 
املباراة الـ ٣ بل انه مني بهزميته 

من سقوط اسبانيول امام مضيفـــه 
امليريــا ٢ ـ ٣. وحقق خيتافي فوزا 
كبيرا على ضيفــــه ديبورتيڤو ال 
كورونــــا ٤ ـ ١. واكتفــــى مايوركا 
بالتعادل مع مضيفه اوساسونا ١ ـ 
١، وسرقسطة مع راسينغ سانتاندر١ 

ـ ١.

  إنجلترا

  أفســـد ليڤربول املباراة االولى 
الرسمية ملهاجمه السابق االسباني 
فرناندو توريس في صفوف فريقه 
اجلديد تشلسي بفوزه عليه ١-٠ 
في عقر داره على ملعب ستامفورد 
بريدج امام ٤١٨٢٩ متفرجا مساء امس 
في لندن في ختام املرحلة السادسة 
والعشرين من بطولة اجنلترا لكرة 
القدم. وفشل الفريق اللندني بالتالي 
في استغالل اخلسارة االولى ملان 
يونايتد هذا املوسم والذي سقط 
أما ولفرهامبتون  بشكل مفاجيء 
١-٢، وتضييق الفارق عنه الى ٧ 
نقاط، فتضاءلت آماله بشكل كبير 
في االحتفاظ باللقب هذا املوسم.

على ملعب ستامفورد بريدج، لعب 
مدرب تشلســـي كارلو انشيلوتي 
بتشكيلة هجومية قوامها باالضافة 
الى توريس العاجي ديدييه دروغبا 
والفرنسي نيكوال انيلكا، في املقابل 
بدا واضحا حـــذر مدرب ليڤربول 
الذي لم يشـــرك  كيني دالغليش 
مهاجمـــه اجلديـــد االوروغوياني 
لويس سواريز اساسيا حتى انه 

لم يزج به في الشوط الثاني.
  وضرب ليڤربـــول ضربته في 
الدقيقة ٦٩ عندما استغل البرتغالي 
راوول ميريليس سوء تفاهم بني 
التشـــيكي بتر تشـــيك  احلارس 
ومدافعـــه الصربي برانيســـالف 
ايفانوفيتش ليســـدد بيسراه من 
مسافة قريبة داخل الشباك (٦٩). 
والهدف هـــو الرابع مليريليس في 
مبارياته اخلمـــس االخيرة. وفي 

الرابعة هذا املوسم، ليتجمد رصيده 
عند ٣٩ نقطة في املركز الثاني بفارق 
١٢ عن دورمتونـــد. وعلى ملعب 
اينرجي ستاديوم»، اعتقد  «راين 
اجلميع ان بايرن ميونيخ في طريقه 
ليحقق فوزه الثالث على التوالي 
والسادس في مبارياته الـ ٨ االخيرة، 
خصوصا بعدما تقدم على مضيفه 
كولن بهدفني نظيفني، لكن األخير 
عاد من بعيد في الشـــوط الثاني 
الباڤاري هزميته  بالنادي  واحلق 
اخلامسة هذا املوسم. وضرب بايرن 
بقوة وافتتح التسجيل في الدقيقة 
٢٢ عبر ماريـــو غوميز. وأضاف 
الهدف  التينتوب  التركي حميـــد 
الثاني فـــي الدقيقة ٤٢.وفي بداية 
الشوط الثاني، عاد كولن الى أجواء 
اللقاء وقلص الفارق في الدقيقة ٥٥ 
عبر كريستيان كليمنز. ثم جنح 
السلوڤيني ميليفويي نوفاكوڤيتش 
في إدراك التعادل ألصحاب األرض 
في الدقيقة ٦٢. وأحرز نوفاكوڤيتش 

هدف الفوز لكولن (٧٣).

  فرنسا

  ســـقط ليل في فخ التعادل مع 
مضيفـــه اوكســـير ١-١ في ختام 
املرحلـــة الثانية والعشـــرين من 
بطولة فرنسا، لكنه ابتعد بفارق 
خمس نقاط عن مطارديه املباشرين 
باريس ســـان جرمان ورين بعد 
الفريقني  التي جمعت بني  املباراة 
االخيرين بفوز الثاني على االول 

.١-٠
   وفي مبـــاراة ثانيـــة، تغلب 
تولوز على موناكو بهدفني نظيفني. 
اللقب  واستعاد مرســـيليا حامل 
فـــوزه الصعب على  توازنه بعد 
ضيفه ارل افينيون متذيل الترتيـب 
١ ـ ٠ رافعا رصيد حامل اللقب الى 
٣٦ نقطة، فيما أسدى رين خدمة 
لليل املتصدر بفوزه على باريس 

سان جرمان الثاني ١ ـ ٠ ايضا.  

ثمينتني بتعادله مع مضيفه جنوى 
١-١، وفوز الثاني على تشيزينا ٢-٠ 

في املرحلة الرابعة والعشرين.
  على ملعب «لويجي فيراريس» 
سقط ميالن في فخ التعادل ١-١ مع 
جنوى للمرة الثانية على التوالي 
بعد تعادله ســـلبا مع التســـيو 
الثالثاء املاضي.تقدم ميالن بواسطة 
الكسندر باتو  البرازيلي  مهاجمه 
اثر متريرة متقنة من الســـويدي 
ابراهيموڤيتش بني ساقي  زالتان 
احد مدافعـــي جنوى (٢٩).بيد ان 
جنوى رد في الوقت بدل الضائع 
من الشوط االول بواسطة انطونيو 
فلورو فلوريس. واستغل نابولي 
تعثر ميـــالن لتقليص الفارق الى 
٣ نقـــاط بفـــوزه على تشـــيزينا 
املاتادور  بهدفني نظيفني. وسجل 
االوروغوياني ادينســـون كافاني 
(١٣) الهدف االول قبل ان يضيف 
االرجنتيني خوسيه سوزا الهدف 

مباراة ثانية، ســـقط ناد اخر من 
لندن على ارضه هو وســـت هام 
يونايتد بخسارته امام برمنغهام 
بهدف ســـجله مهاجمـــه الصربي 
العمـــالق نيكـــوال زيغيتش في 
الدقيقة ٦٥. وفجر ولڤرهامبتون 
متذيل الترتيب مفاجأة من العيار 
الثقيل واحلق مبان يونايتد املتصدر 
هزميته االولى هذا املوسم بالفوز 
عليه ٢ـ  ١ على ملعب «مولينوكس 
ســـتاديوم» والتي متيزت بكثرة 
األهداف املسجلة ألنه بلغ عددها 
٤١ هدفا في ٨ مباريات وهو أعلى 
معدل هذا املوسم. وبدا مان يونايتد 
في طريقه الى حتقيق فوز كاسح 
عندما تقدم منذ الدقيقة الثالثة عبر 
البرتغالي لويس ناني. لكن صاحب 
األرض رد سريعا وأدرك التعادل 
فـــي الدقيقة ١٠ جورج ايلوكوبي. 
واكتملت املفاجأة عندما وضع كيفن 
دويل ولڤرهامبتون في املقدمة قبل 

الثاني في الدقيقة االخيرة. وسقط 
التسيو في فخ التعادل على ارضه 
مع كييڤو ١-١. وخسر ليتشي على 
ارضه امام باليرمو ٢-٤. وتعادل 
بارما مـــع فيورنتينا ١-١. وحقق 
بولونيا فـــوزا ثمينا على ضيفه 
اليســـاندرو  كاتانيا ١-٠. وحقق 
ماتري بداية مثالية مع يوڤنتوس 
وقاده للفوز على فريقه الســـابق 
كالياري ٣ـ  ١ على «ستاديو سانت 
الى هذا  ايليا». ودخل يوڤنتوس 
اللقـــاء وهو لم يـــذق طعم الفوز 
ســـوى مرة واحدة فـــي مبارياته 
الـ ٧ االخيـــرة وكان ميني النفس 
باســـتعادة توازنه بعد هزميتني 
السابقتني، وقد بدأ  في املرحلتني 
اللقاء بطريقة جيدة حيث افتتح 
التسجيل في الدقيقة ٢١ عبر العب 
مارتي الذي شـــاء القدر ان تكون 
مباراته االولى بقميص «الســـيدة 
العجوز» في مواجهة الفريق الذي 

٤ دقائق على نهاية الشوط االول. 
وحاول رجال املدرب االسكوتلندي 
اليكس فيرغســـون العـــودة الى 
اللقاء في الشـــوط الثاني لكن كل 
محاوالتهم باءت بالفشل، ما سمح 
ألرســـنال في تقليص الفارق الى 
٤ نقاط ومانشســـتر سيتي الى ٥ 
نقاط بعد تغلبه على ضيفه وست 
بروميتـــش البيـــون ٣ـ  ٠ بفضل 
ثالثية األرجنتيني كارلوس تيڤيز. 
وكان أرســـنال قد فرط بفوز كان 
في متناوله متاما بعدما تقدم على 
مضيفه نيوكاسل برباعية نظيفة 
قبل ان يكتفي في النهاية بالتعادل 

٤ ـ ٤.

  إيطاليا

  تقلص الفارق في صدارة بطولة 
ايطاليا لكرة القدم الى ٣ نقاط بني 
املباشر  ميالن املتصدر ومنافسه 
نابولـــي، بعد اهدار االول نقطتني 

 ولڤرهامبتون يفجر مفاجأة ويلحق الخسارة األولى بمان يونايتد.. ويوڤنتوس يستعيد توازنه أمام كالياري.. وكولن يهزم بايرن ميونيخ

(رويترز)   مهاجم تشلسي فرناندو توريس يحاول قطع الكرة من أمام زميله السابق ومنافسه احلالي قائد ليڤربول ستيڤن جيرارد          (ا.ف.پ)  حارس أتلتيكو مدريد داڤيد دي جيا فشل في التصدي لتسديدات مهاجم برشلونة ليونيل ميسي الذي سجل «هاتريك»   

 فيرغسون يندب حظه بعد الهزيمة األولى ميسي يشعر بالفخر

 شايفر: الثقة كانت مفتاح الفوز على بايرن  
 تيڤيز يستعد للرحيل إلنتر ميالن

 بعدما جنح برشلونة في حتطيم الرقم القياسي لغرميه التاريخي 
ــي صدارة قائمة  ــال مدريد وانتزع االرجنتيني ليونيل ميس ري
ــدو جنم ريال مدريد  ــتيانو رونال الهدافني من البرتغالي كريس
ــجيله ٢٤ هدفا مقابل ٢٢ هدفا لرونالدو في املوسم احلالي  بتس
قال ميسي «ال اسعى للقب الهداف، ما يشغلني حقا هو ان يظل 
ــاره احلالي ويسعد اجلماهير»، وتابع «فخورون  الفريق في مس
ــي لريال مدريد الذي استمر فترة طويلة.  بتحطيم الرقم القياس

وكان من الصعب للغاية حتطيمه».

ــم احلالي   بعدما تلقى مان يونايتد هزميته األولى في املوس
من الدوري اإلجنليزي قال سير اليكس فيرغسون املدير الفني 
ــعر بخيبة امل، كانت مسيرة طويلة بالنسبة  ملان يونايتد «نش
لنا، الالعبون جعلونا كلنا نفخر بهم ولكن في الشوط الثاني لم 
نقدم املطلوب منا»، وأضاف «كانت الفرصة سانحة لنا ملواصلة 

املسيرة الرائعة، لكن رجعنا بخيبة امل كبيرة».

 أكد املدير الفني لنادي كولن االملاني فرانك شايفر أن الثقة 
كانت مفتاح الفوز الذي حققه الفريق على بايرن ميونيخ ٣ - ٢. 
وقال شايفر عقب املباراة «الشيء الرئيسي كان ثقتنا بأنفسنا 

في الشوط الثاني، كنا خائفني للغاية في الشوط األول». 

 ذكرت مصادر صحافية أن األرجنتيني الدولي كارلوس تيڤيز 
مهاجم مانشستر سيتي يستعد للرحيل إلى إنتر ميالن حامل لقب 
الدوري اإليطالي الصيف املقبل. وذكرت صحيفة «ذا ميرور» ان 
ــاردو مدرب إنتر ميالن يرغب في ضم تيڤيز (٢٧ عاما) وانه  ليون
نقل هذه الرغبة بالفعل إلى رئيس النادي ماسيمو موراتي. ويعتزم 

إنتر ميالن التقدم بعرض بقيمة ٢٥ مليون يورو لضم تيڤيز.

 غياب فرديناند وعودة داوسون 
لتشكيلة إنجلترا أمام الدنمارك

 اســــتدعى االيطالي فابيو كابيللو مدرب منتخب اجنلترا لكرة القدم 
مدافع استون ڤيال كايل ووكر وحارس مرمى فولهام ديڤيد ستوكدايل الى 
صفوف «االسود الثالثة» خلوض املباراة الدولية الودية امام الدمنارك 
االربعاء املقبل في كوبنهاغن. واســــتدعى كابيلو ٢٥ العبا لهذه املباراة 
االعدادية للتصفيات املؤهلة الى كأس اوروبا ٢٠١٢ في اوكرانيا وپولندا، 
بينهم مدافع توتنهام مايكل داوسون العائد الى التشكيلة بعد غياب دام 
عاما بسبب االصابة التي تعرض لها في املباراة ضد بلغاريا على ملعب 
وميبلي، كما يعود العب وســــط تشلسي فرانك المبارد بعد تعافيه من 
االصابة التي ابعدته عن صفوف فريقه واملنتخب منذ اغسطس املاضي. 
في املقابل، يغيب مدافع مان يونايتد ريو فرديناند بسبب االصابة في 
ربلة الســــاق والتي تعرض لها خالل فترة االحمــــاء قبل مباراة فريقه 
امــــام ولڤرهامبتون (١ - ٢)، كما يغيب لالصابة ايضا مهاجم ليڤربول 
اجلديد اندي كارول املنضم اليه حديثا من نيوكاســــل. وهنا التشكيلة: 
للمرمى: بن فوستر (برمنغهام سيتي) وجو هارت (مانشستر سيتي) 
وديڤيد ســــتوكدايل (فوالم)، للدفاع: ليتــــون باينز (ايڤرتون) وغاري 
كاهيل (بولتون) وآشــــلي كول (تشلسي) ومايكل داوسون (توتنهام) 
وجوليون ليسكوت (مانشستر سيتي) وجون تيري (تشلسي) وغلني 
جونسون (ليڤربول) وكايل ووكر (استون ڤيال)، للوسط: غاريث باري 
وجيمس ميلنر (مانشستر سيتي) ســــتيوارت داونينغ وآشلي يونغ 
(استون ڤيال) وستيڤن جيرارد (ليڤربول) وفرانك المبارد (تشلسي) 
وسكوت باركر (وســــت هام) وثيو والكوت وجاك ويلشير (ارسنال)، 
للهجوم: بيتر كراوتش وجيرماين ديڤو (توتنهام) وغابريال اغبونالهور 

ودارين بنت (استون ڤيال) وواين روني (مان يونايتد).

 ڤينغر: انهيار الفريق له تأثير معنوي بالغ
 ال يلوم فريقه على التعادل المحبط مع نيوكاسل

 بعدما فرط ارسنال في الفوز بعد انهيار 
مفاجئ في الشوط الثاني من مباراته التي 
تعادل فيها ٤ - ٤ مع مضيفه نيوكاسل 
يونايتد، لكن ما حــــدث بعد ذلك صدم 
مشجعي الفريق وترك الفرنسي ارسني 
ڤينغر مدرب ارســــنال في قلق بالغ من 
التأثير النفسي لهذا االنهيار. وقال ڤينغر 
«كانت مباراة جيدة مليئة باألحداث، حالة 
الطرد كانت حاسمة بالنسبة لنا، وبعض 
القرارات ذهبت في غير صاحلنا»، وتابع 
«عندما كانت النتيجة ٤ - ١ شعرنا بالذعر 
بعض الشــــيء، لكن صادفنا سوء حظ 
أيضــــا، كان علينا ان نحقق فوزا مريحا 
ولكني انظر الى االيجابيات، لم ار حالة 
الطرد بشكل جيد، لكن جوي بارتون كان 
يستحق الطرد ايضا». واضاف ڤينغر «من 
الناحية احلسابية فقدنا نقطتني، لكن من 
الناحية النفسية الضرر أكبر الليلة ألن 
اجلميع يشعرون باالحباط داخل الفريق. 

االيام وحدها ستحدد هذا».
  وستكون رحلة عودة ارسنال الى لندن 
مؤملة خاصة البو ديابي الذي فقد اعصابه 
ليبدأ بعدها الفريق في االنهيار. وردا على 

ســــؤال اذا كان اندفاع ديابي كان له اي 
مبرر، قال ڤينغر «بالتأكيد من الناحية 
النفسية أكبر من الناحية الكروية. كنا 
نشعر بقلق بالغ ألننا نريد احلفاظ على 
تقدمنا بعد هذا ألننا كنا نلعب بعشــــرة 
العبني»، واضاف «بدال من مواصلة اللعب 
أصبحنا عرضة للضغــــط. بعد ذلك لم 
يحالفنا احلظ كثيرا في بعض القرارات 
ايضا. ال ميكنني فعل اي شيء حيال هذا».
وبعد هزمية مان يونايتد املتصدر امام 
ولڤرهامبتون واندرارز قلص ارســــنال 
الفارق مع القمة الى اربع نقاط لكن هذا 
ال يبدو كافيا لڤينغر الذي سيفقد جهود 

جورو ايضا بسبب اصابة في الركبة.
  وقال ڤينغر «هذا يثير االحباط للغاية 
ألننا قدمنا مباراة جيدة وكان امامنا فرصة 
حلصد النقاط الثالث في سباق املنافسة 
على اللقب». واضاف «استمر نيوكاسل 
في الكفاح وكنت أعلم ان املباراة لم تنته 
بعد عندما كانت النتيجة تشير لتقدمنا 
٤ - ٠ ألنه كان من املهم احلفاظ على هدوء 
اعصابنا ومواصلة اللعب». وأكد ڤينغر ان 
طرد ابو ديابي «لم يكن له اي داع»، لكنه 

اشار ايضا الى انه كان من املفترض عدم 
وجــــود بارتون في أرض امللعب لتنفيذ 
ركلتي اجلزاء وقيادة انتفاضة نيوكاسل.

وقال فينغر «كانت حالة طرد ال داعي لها 
على االطالق واعتقد ان بارتون محظوظ 
للغاية للبقاء في أرض امللعب بســــبب 

عرقلته لديابي». 
  واضاف «ديابي يشعر بإحباط بالغ في 
الوقت احلالي ومن االفضل عدم احلديث 
معه. يتعني عليه ان يحاول التغلب على 
االمر. هذا امر مؤســــف ألنه لعب بشكل 

رائع في الشوط االول».
  وتابع «من املمكن شرح رد فعله بسبب 
حقيقــــة تعرضــــه لالصابة لكثير من 
املرات بسبب مثل هذا النوع من العرقلة 
ولذلك فقد اعصابه سريعا بعض الشيء. 
هذا الالعب غاب لفترة طويلة ولكثير من 
املرات. بالتأكيد من تســــبب في عرقلته 

اثار غضبه». 
  وكان االحبــــاط هو رد الفعل الفوري 
لڤينغر بعد ما حدث، لكن املدرب الفرنسي 
يجب ان يشعر بالقلق بسبب اهدار فوز 

أكيد مرة أخرى.

 عالمية  متفرقات 

قال االحتاد الهولندي لكــــرة القدم ان رفائيل ڤان در   
ڤارت سيغيب عن منتخب هولندا في مباراته الودية أمام 

النمسا يوم االربعاء املقبل بسبب االصابة. 
   مني ايندهوڤن املتصدر بهزمية مفاجئة على أرضه بهدف 
دون مقابل امام ادو دن هاج في دوري الدرجة األولى الهولندي. 
ــاراة بالدوري هذا  ــن في ٢٢ مب ــث هزمية اليندهوڤ وهذه ثال

املوسم.
   تابع داالس مافريكس ثاني املنطقة الغربية نتائجه 
الرائعة في اآلونة االخيرة وحقق فوزه الثامن على التوالي 
عندما تغلب على مضيفه تشــــارلوت بوبكاتس ١٠١ - ٩٢ 
ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني. واستعاد لوس 
اجنيليس ليكرز حامل اللقب في العامني االخيرين توازنه 

بعد بفوز ثمني على مضيفه نيو اورليانز ١٠١ - ٩٥.
   علم من مصدر طبي ان البولندي روبرت كوبيتسا سائق 
فريق لوتوس رينو في سباقات الفورموال واحد تعرض حلادث 
خطير خالل مشاركته في رالي روندي دي اندورا بالقرب من 

جنوى االيطالية.
   بلغت ايطاليا حاملة اللقب الدور الثاني من مسابقة 
كأس االحتاد للتنس بتغلبها على مضيفتها استراليا ٤ - ١ 
في هوبارت في اليوم الثاني واالخير من منافســــات الدور 

االول.
ــباق     احرز العداء املغربي احمد بداي املركز االول في س
ماراثون اويتا الياباني الدولي بقطعه مسافة السباق بزمن ساعتني 
و١٠ دقائق و١٤ ثانية. وتقدم بداي (٣٢ عاما) على الكيني دانيال 

جنينغا والياباني كازوهيرو مايدا. 


