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 اســـتبعد هاري ريدنـــاب املدير الفني  46 
لتوتنهام اإلجنليزي جنمه الويلزي غاريث 
بايل من مواجهته أمام ميالن اإليطالي غدا في 
دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.وغاب 
بايل عن صفوف توتنهام اسبوعني بسبب 
اإلصابة في الظهر واســـتبعد ريدناب أن 

يتعافى قبل املباراة املرتقبة امام ميالن. 

 أصـــدر االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم حتذيرا 
إلى الالعبني الذيـــن يضعون تعليقات هجومية 
في حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل 
االجتماعي، مشددا على أن أي العب يدان باختراق 
اللوائح سيتعرض للعقاب. وأدين ريان بابل مهاجم 
ليڤربول السابق الذي انضم إلى هوفنهامي األملاني 
من قبل بالتصرف املشني وتلقى غرامة مالية عشرة 

االف جنيه استرليني لوضع صورة محرفة للحكم 
هوارد ويب وهو يرتدي قميص مان يونايتد، عبر 
حسابه الشـــخصي على تويتر. وأصدر االحتاد 
اإلجنليزي بيانا عبر موقعه االلكتروني «املشاركون 
البد أن يكونوا على دراية بأن التعليقات التي يتم 
وضعها على مثل هذه املواقع رمبا يتم اعتبارها 

تعليقات عامة». 

  االتحاد اإلنجليزي يحّذر المتجاوزين عبر اإلنترنت   بايل يغيب أمام ميالن 

 توتنهام يتخطى سندرالند وفوالم يستضيف تشلسي.. وتعادل مخيب لدورتموند أمام كايزرسلوترن 

 قطار برشلونة توقف.. وميالن عاد للفوز ونابولي «هّز» عرش روما 

(أ.پ)   جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي «ضاع» أمام حارس مرمى راسينغ إيفان غويالر 

 المجر توقف حكام مباراة بلغاريا وأستونيا

 روني: أول خلفية متقنة منذ احترافي

  غوارديوال: كنا نتوقع مواجهة صعبة 

ل «األبطال» على «الليغا»    مورينيو ال يفضِّ

  مانزانو: األخطاء الفردية سبب خسارتنا 

 داغليش: اإلرهاق وراء التعادل 

 «مؤسسة قطر» على صدر برشلونة

 رانييري يشيد بروما 

 سيدورف سعيد بسحق بارما

 أوقف االحتاد املجري لكرة القدم احلكم وحاملي الراية اللذين 
اداروا املباراة الودية الدولية التي جمعت بني املنتخبني البلغاري 
واالستوني. وأكد متحدث باسم االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
أن املبـــاراة التي جرت في منتجع انطاليـــا التركي، والتي تعادل 
فيها الفريقـــان ٢-٢ من اربع ضربات جـــزاء، تخضع للتحقيق. 
وطالب فيفا، االحتادين البلغاري واالستوني لكرة القدم بتسليم 

تقرير املباراة.

 سجل واين روني هدفا وصفه بأنه األروع خالل مسيرته ليقود 
مان يونايتد للفوز على ضيفه مانشســـتر ســـيتي ٢-١ في دربي 
مانشستر ضمن املرحلة السابعة والعشرين من الدوري اإلجنليزي 
املمتاز وقال روني «اعتقد أنه افضل هدف سجلته طوال مسيرتي، 
شـــاهدت الكرة قادمة في اجتاهي وفكرت لم ال؟ شعرت بالسعادة 
ملشاهدة الكرة حتتضن الشـــباك وتكفل لفريقي النقاط الثالث». 
وأضاف «كل تسع من اصل عشر محاوالت من هذه اللعبة تذهب 
الى املدرجات، إنها أول خلفية مزدوجة متقنة بهذا الشكل لي منذ 

بدأت مسيرتي االحترافية». 

 اعترف جوسيب غوارديوال، املدير الفني لبرشلونة االسباني، 
بأنه كان يتوقع مباراة صعبة أمام سبورتينغ خيخون، وحتدث 
غوارديوال عقب انتهاء املباراة حيث أشاد بفريق سبورتينغ، مدافعا 

عن التشكيلة التي دفع بها.
  وقال غوارديوال: «فريق ســـبورتينغ قوي للغاية على أرضه، 
أكن لهم االحترام، قدموا مباراة رائعة، كنا ندرك أنهم ســـيلعبون 
بشكل قوي للغاية، واآلن علينا استعادة توازننا ملواجهة ارسنال 

«في دوري أبطال أوروبا».
  وأضاف: «اخلطأ ليس في الفريق، عندما تكون في هذا النادي 
فإنك تدرك ضرورة خوض مباراة كل ثالثة أيام، في عالم الرياضة 
دائما ما تكون هناك حواجز عليك أن تعبرها، رمبا نخســـر لقب 
الدوري ودوري أبطال أوروبا ولقب الكأس أيضا ولكن علينا التأكد 

من أننا نقاتل حتى النهاية».

 نفى ايتور كارانكا، املدرب املساعد لريال مدريد االسباني، ما يتردد 
عن أن املدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مينح األولوية لبطولة 
دوري أبطال أوروبا بعد أن ســــافر ملشاهدة ليون الفرنسي، قبل لقاء 
الفريقني في دوري األبطال.وأوكل مورينيو املهام اإلعالمية إلى مساعده 
كارانكا، الذي أكد خالل املؤمتر الصحافي للمباراة أمام اسبانيول أن 
حضوره إلى املؤمتر ال يعني أن مورينيو بات يركز فقط على دوري 
أبطال أوروبا.وأوضح كارانكا:«ال أعرف ما الذي يعطيك هذا الشعور، 
املدير الفني لديه طريقة مختلفة في العمل، في احلقيقة وجودي هنا 
في بعض األحيان ال يعتبر أمرا طبيعيا بالنســــبة للبعض»، وتابع: 
«شاهد مورينيو مباراة ليون أمام سانت ايتيان ولكنه يدرك أن الشيء 

األكثر أهمية هي املباراة أمام اسبانيول».

 أشاد غريغوريو مانزانو املدير الفني الشبيلية االسباني بالعبيه 
ولكنه اعترف بأن األخطاء الفردية هي الســـبب في هزمية فريقه 

٢-٣ أمام ضيفه راسينغ سانتاندار.
  واعترف مانزانـــو بأن مثل هذه األخطاء، كاخلطأ الذي ارتكبه 
بالوب، هي الســـبب في عدم خروج الفريق بـــأي نقطة من هذه 
املباراة، وتابع «األداء كان جيدا، ولكننا ارتكبنا أخطاء كثيرة في 
الدفاع والهجوم».وأكد «فشـــلنا في الفوز باملباراة بسبب الفرص 
التي اهدرناها في الشوط الثاني، وكان من الصعب علينا حتويل 

تأخرنا بهدفني، ولكننا عدنا وفي النهاية أهدرنا نقطة التعادل».

 اهدر ليڤربول نقطتني ثمينتني على ارضه ووسط جماهيره وتعادل 
مــــع ويغان ١-١ في الدوري اإلجنليــــزي املمتاز، وقال كيني داغليش 
املدير الفني لليڤربول «اعتقد انها كانت مباراة بدأناها بشــــكل جيد، 
اندفعنا للهجوم وسجلنا هدفا عن طريق راؤول ميريلس». وأضاف 
«اغلب الالعبني لعبوا مساء االربعاء املاضي، حصلوا على راحة غير 
كافية، ولو تغيرت األجواء لكانوا أنهوا اللمسة األخيرة بشكل أفضل»، 
وتابــــع «اعتقد أنه كان لدينا ثالث او اربع فرص في الشــــوط االول، 

ولكنا علينا أن ننسى هذه املباراة وننظر إلى األمام».

 قال مدرب روما كالوديو رانييري يرى أن فريقه لم يكن يستحق 
الهزمية امام نابولي، وقال رانييري «واقعة ضربة اجلزاء أحتاج 
إلـــى مراجعتها مرة أخرى ولكن نابولي كان متفوقا، هذه الهزمية 
ال تلغي جميع األشـــياء اجليدة التي فعلناها في املوسم احلالي»، 
وأضاف «تقبلنا النتيجة ويجب أن نركز على املباراة أمام شاختار 

دونيتسك في دوري أبطال أوروبا».

 أعرب الهولندي كالرنس ســـيدورف، مهاجم ميالن اإليطالي، 
عن رضـــاه بالفوز الرائع بأربعة أهداف نظيفـــة على بارما على 
ملعب سان سيرو.وقال سيدورف: «سعيد بأن األمور سارت على 
ما يرام، من املهم للفريق أننا حققنا فوزا مقنعا، وبتســـجيل عدد 
وافـــر من األهداف فإن األجواء كانت مثالية، مما منحنا جرعة من 

الثقة ملواصلة مشوارنا في الدوري».

 انقذ داڤيد ڤيا برشلونة حامل 
اللقب من تلقي هزميته الثانية 
هذا املوسم، بعد تلك التي مني 
بها في املرحلة الثانية امام ضيفه 
هيركوليس (٠-٢)، وذلك بعدما 
ادرك له التعـــادل امام مضيفه 
سبورتينغ خيخون ١-١ قبل ١٠ 

دقائق على النهاية
  على ملعب «ال مولينيون» 
في املرحلة الثالثة والعشـــرين 
مـــن الـــدوري االســـباني لكرة 
القدم.وعلى ملعب «فيســـنتي 
كالديرون»، قاد خواكني سانشيز 
فريقه ڤالنسيا لتحويل تخلفه 
امام مضيفه اتلتيكو مدريد الى 

فوز ثمني ٢-١.
  وفي مباراة ثالثة، فاز راسينغ 
سانتاندر على اشبيلية بثالثة 
اهداف لكريستيان فرنانديز (١٢) 
وراكيتيتش (١٩ خطأ في مرمى 
فريقه) وارانا (٩٠) مقابل هدفني 
لفاتسيو (٤٠) ولويس فابيانو 
(٨٣ من ركلة جـــزاء)، الى ذلك 
اليـــوم املرحلة مبباراة  تختتم 

جتمع مايوركا مع بلباو.

   ايطاليا

  استعاد ميالن املتصدر نغمة 
االنتصـــارات التـــي غابت عنه 
في املرحلتني الســـابقتني وذلك 
بفوزه الكبير على ضيفه بارما 
٤-٠، فيما احلق نابولي الثاني 
الهزمية االولى مبضيفه روما في 
امللعب االوملبي هذا املوسم بالفوز 
عليه ٢-٠ في املرحلة اخلامسة 
والعشرين من الدوري االيطالي. 
وسجل مليالن كالرنس سيدورف 
وانطونيو كاسانو والبرازيلي 
روبينيـــو هدفني.ورفـــع فريق 
اليغري  املدرب ماســـيميليانو 
رصيده الى ٥٢ نقطة في الصدارة 
بفارق ثالث نقاط عن نابولي الذي 
حقق فوزه األول في «اوملبيكو» 

منذ ١٦ عاما.
  وعلـــى امللعـــب االوملبي في 
العاصمة، بقـــي نابولي احلالم 
باستعادة أمجاد أواخر الثمانينيات 
مع األسطورة األرجنتيني دييغو 

وولتر شتاديون»، فشل دورمتوند 
في اخلروج فائزا للمرحلة الثانية 
على التوالي وتعادل مع مضيفه 
اكتفى  كايزرســـلوترن بعد ان 
بنقطة واحدة االسبوع املاضي 
امام ضيفه شالكه (٠-٠). واعتقد 
اجلميع ان فريق املدرب يورغن 
كلوب في طريقه لتحقيق فوزه 
السابع عشر هذا املوسم بعدما 
وضعه الوافد اجلديد الى املنتخب 
األملاني سفني بندنر في املقدمة 
قبل تســـع دقائق على النهاية، 
لكنه تعرض لضربة في الدقيقة 
٨٥ بطرد مدافعه الصربي نيفني 
سوبوتيتش، ما سمح للتشيكي 
يان مورفاك في ادراك التعادل في 

الوقت بدل الضائع.

   فرنسا

  استفاد مرسيليا حامل اللقب 
من تعثر غرميه باريس ســـان 
اكتفـــى بالتعادل  الذي  جرمان 
مع ضيفه لنـــس ٠-٠، وانتزع 
منه املركـــز الثاني بعدما تغلب 

بدوره على مضيفه سوشو ٢-١ 
في املرحلة الثالثة والعشرين من 

الدوري الفرنسي.
  ولم تكن حال مونبلييه افضل 
من باريس سان جرمان وسانت 
اتيان وســــقط في فخ التعادل 
مع ارل افينيون متذيل الترتيب 
٠-٠، كما سقط بوردو على أرضه 
أمام ضيفه املتعثر كاين بهدف 
النتوني موديست (٤٨)، مقابل 
هدفني للعاجي كانديا تراوري 
(١٠) ورومــــان هامومــــا (٩٠). 
وتغلب نانســــي على لوريان 
بثالثة اهداف جلوليان فيريه 
(٩) والكســــندر كوفييه (١٣) 
واملغربي يوسف حجي (٤٦)، 
مقابل هدف للپولندي ايرينوش 
يلني (٥٤).وفــــاز موناكو على 
ضيفه لوريان بالنتيجة ذاتها 
وسجل األهداف العاجي ايغور 
لولو (٣) وتوماس مانغاني (٥٦) 
والكوري اجلنوبي بارك شو-

يونغ (٩٠ من ركلة جزاء)، مقابل 
هدف لكيفن غاميرو (٢٢).

مارادونا، قريبا من ميالن بعدما 
احلق بروما هزميته االولى في 
ملعبه والسادســـة هذا املوسم 
بفضل االوروغوياني ايدينسون 
كافانـــي الذي ســـجل الهدفني، 
االول في الدقيقـــة ٤٩من ركلة 
جزاء بعد خطأ مـــن البرازيلي 
جوان على الســـلوڤاكي ماريك 
هامســـيك، والثاني في الدقيقة 
٨٣ بتســـديدة من مسافة قريبة 
بعد عرضية من باولو كانافارو، 
معززا صدارته لترتيب الهدافني 

برصيد ٢٠ هدفا.

   انجلترا

  صعـــد توتنهام الـــى املركز 

الرابع مؤقتا بعدما حول تخلفه 
امام مضيفه ســـندرالند بهدف 
للغاني اسامواه جيان (١١)، الى 
فـــوز بفضل هدفني مـــن مايكل 
داوسون (٤٣) والكرواتي نيكو 
كرانيتشار (٥٦) ضمن املرحلة 
السابعة والعشرين.ويلتقي اليوم 

فوالم مع تشلسي.

   ألمانيا

  تعثر بوروســـيا دورمتوند 
املتصـــدر مجددا بعـــد اكتفائه 
مضيفـــه  مـــع  بالتعـــادل 
كايزرسلوترن ١-١، في املرحلة 
الدوري  الثانية والعشرين من 
االملاني. علـــى ملعب «فريتس 

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة الـ ٢٧) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ١١  فوالم ـ تشلسي 

 إسبانيا (المرحلة الـ ٢٣) 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  مايوركا ـ بلباو 

 «السامبا» بطل شباب 
أميركا الجنوبية

 تّوج منتخب البرازيل بطال لكأس أميركا اجلنوبية لكرة القدم للشباب لتحت ٢٠ سنة بفضل 
العبه املتألق ينمار داسيلڤا الذي ينتظره مستقبل واعد في الكرة العاملية. (أ.پ) 

 إيالف: كشفت صحيفة 
ديبورتيڤــــو»  «املونــــدو 
الكاتالونيــــة عــــن قميص 
نادي برشــــلونة اإلسباني 
الذي سيرتديه العبو الفريق 
املوسم املقبل حيث سيشهد 
للمرة األولى تواجد شعار 
مؤسســــة قطر على صدر 

القميص.
  وكان نادي برشــــلونة 
اإلسباني و«مؤسسة قطر» 
قد توصال إلى اتفاق يقضي 

لرعاية الفريق في الســــنوات املقبلة في أكبر اتفاقية رعاية لقميص 
ناد لكرة القدم في العالم.

  واتفقت إدارة برشــــلونة برئاسة ســــاندرو روسيل مع مسؤولي 
املؤسسة القطرية على عقد ميتد خلمس سنوات بقيمة إجمالية تصل 

إلى ١٦٦ مليون يورو.
  وبهذه االتفاقية، سيحصل برشلونة على ٣٣ مليون يورو سنويا 
ليصبح بذلك النادي األكثر كسبا للمال في العالم من الشركة الراعية 

لقمصانه.
  ويتقدم النــــادي الكاتالوني بذلك على غرميــــه ريال مدريد ومان 
يونايتد اإلجنليزي اللذين يتحصالن على ٢٣ مليون يورو في السنة 

الواحدة.
  ويتضمن التصميم اجلديد لقميص النادي بحسب الصحيفة ذاتها 
تسعة خطوط عمودية باللون األحمر ومثلها باألزرق مع تفرد اللون 

األزرق باألكمام، فضال عن اللون األحمر حول العنق.
  ويظهر في اجلزء األمامي من القميص شعار «نايكي» و«مؤسسة 
قطر» باللون األصفر، في حني أن شــــعار «اليونيسيف» سيكون في 

اخللف حتت اسم الالعب ورقمه.
  وذكــــرت الصحيفة الكاتالونية ان التصميــــم اجلديد نال إعجاب 
اإلدارة بعد عدة تصاميم قدمت من «نايكي» لم تنل االستحسان. يذكر 
ان شعاري مؤسسة قطر مع املنظمة العاملية سيظهران في تدريبات 

الفريق قريبا.

 «مؤسسة قطر» طبعت على قميص برشلونة 


