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أغاسي »قلب من أجل األطفال«
أكد أندريه أغاسي العب التنس األميركي املعتزل أن 

احلياة تعانق اإلنسان إذا أعطى أكثر مما يأخذ.
وقال أغاسي لصحيفة »بيلد آم زونتاغ« األملانية 
الصادرة امس إن نش���اطه في املجال االجتماعي من 
أجل األطفال وحضوره كضيف ش���رف ملبادرة »قلب 
من أجل األطفال« يرجع إلى قناعته بأن معنى احلياة 

هو مساعدة اآلخرين.
وأكد أغاسي أن الدافع وراء تأسيسه مدرسة تسع 
نحو 600 تلميذ وطالب في الس فيغاس هو رغبته في 
ضمان حياة أفضل لهم ولتجنب دخولهم السجن في 
املستقبل بسبب ظروفهم االجتماعية السيئة وحياة 

الفقر التي يعيشون فيها.
وأضاف أغاسي أنه غير نادم على اعترافه بتناول 
املخدرات أثناء احترافه التنس، وقال إن احلياة تعني 
أيض���ا الوقوع ف��ي اخلطأ وانتقد أغاس���ي اجلمهور 
ووسائل اإلعالم التي تص��ر على جعل النجوم »آلهة« 
على الرغم من عدم اس���تحق��اق النجوم لهذا التقدير 

الكبير.

عالمية متفرقات

سجل الروس���ي اركادي فياتش���انني رقما قياسيا 
عامليا جديدا في سباق 100م ظهرا قدره 49.17 ثانية في 
اسطنبول في نصف نهائي السباق ضمن بطولة اوروبا 
للسباحة داخل حوض صغير، والرقم القياسي السابق 
هو 49.20 ثانية وهو مس���جل باسم السباح االسباني 

ارشوين فابر.
أعلن هارول��د ماين نيكولز رئيس االحتاد التش��يلي 
لكرة القدم أن املنتخب الوطني لن يلتقي نظيره األس��ترالي 
في املب��اراة الودية التي كان من املقرر أن جتمع بينهما في 

السادس من يونيو املقبل.
ق���ال االحتاد البوس���ني لكرة القدم قبل اس���تقالة 
ميروس���الف بالزڤيتش واثنني من كبار املسؤولني في 
االحتاد. في بيان »عني املجلس التنفيذي لالحتاد البوسني 
لكرة القدم جلنة س���تقوم بترشيح مدربني جدد لتولي 

املنصب في نهاية االسبوع املقبل«.
قد يواجه الكاميروني بينوا أس��و إكوتو مدافع فريق 
توتنهام اإلجنليزي لكرة القدم حتقيقات من قبل الش��رطة 

بعد ادعاءات حول تشاجره مع مشجع.

»NBA« يوتا يضع حداً النتصارات ليكرز في الـ
أوقف يوتا جاز سلس���لة انتص���ارات لوس 
اجنيليس ليكرز حامل اللق���ب املتتالية وتغلب 
عليه 102- 94 ضمن الدوري االميركي للمحترفي 

في كرة السلة.
اخلسارة هي الرابعة لليكرز متصدر مجموعة 
الهادئ في 22 مباراة ففقد بالتالي افضل س���جل 
هذا املوس���م حتى اآلن الذي انتقل الى بوس���طن 
سلتيكس متصدر مجموعة االطلسي بعد ان حقق 
فوزه العاشر على التوالي والتاسع عشر في 23 

مباراة.
وخاض كوبي براينت جنم ليكرز املباراة رغم 
تأثره بكس���ر في ابهام يده اليمنى تعرض له في 
نهاية الربع االول من املباراة السابقة ضد مينيسوتا 

متبروولفز )92-104(.
واكتفى براينت بتسجيل 16 نقطة، وجنح في 6 
متابعات و5 متريرات حاسمة، وسجل سبع رميات 
حرة فقط من 24 محاولة، كما انه لم يس���جل في 
الشوط الثاني حتى الدقائق اخلمس االخيرة حني 

كان يوتا متقدما بفارق 16 نقطة.
يوتا بقي ثانيا في مجموعة الشمال الغربي رافعا 
رصيده ال���ى 13 فوزا مقابل 9 هزائم، خلف دنفر 

ناغتس الذي حقق فوه السادس عشر في 23 مباراة 
وكان على حساب فينيكس صنز 99-105.

تألق كارميلو انطوني وتشاونسي بيالبس في 
صفوف دنفر فسجل االول 32 نقطة مع 8 متابعات 
والثاني 24 نقطة مع 8 متريرات حاس���مة، وكان 
ستيف ناش االبرز لدى فينيكس برصيد 28 نقطة 

مع 7 متابعات.
وفي مباراة بوسطن وشيكاغو، لم يواجه االول 
صعوبة كبيرة في حتقيق فوزه التاسع عشر حيث 
توزع العبوه االدوار فسجل راجون روندو 16 نقطة 
مع 7 متابعات و14 متريرة حاسمة ورشيد واالس 

15 نقطة وادي هاوس 15 وبول بيرس 14.
وفي مباراة مثيرة بني فريقني يحتالن مركزين 
متأخرين في مجموعتيهما، خطف انديانا بيسرز 
فوزا صعبا على واشنطن ويزادرز بنقطة واحدة 
114- 113. وفي املباريات االخرى، فاز ميلووكي باكس 
على بورتالند ترايل باليزرز 108-101 بعد التمديد 
مرتني، وديترويت بيستونز على غولدن ستايت 
ووريرز 104-95، وداالس مافريكس على تشارلوت 
بوبكاتس 98-97 بعد التمديد، وساكرامنتو كينغز 

على مينيسوتا متبروولفرز 100-120.

»دربي« كاتالونيا لبرشلونة وريال مدريد أعلى كعباً من ڤالنسيا
حقق برشلونة حامل اللقب االهم عندما حسم »دربي« 
كاتالونيا امام جاره اسبانيول 1 � 0، وخسر ڤالنسيا 
الثالث القمة امام ضيفه ريال مدريد الثاني ووصيف 
البطل 2 � 3 في افتتاح املرحلة الرابعة عشرة من الدوري 
االسباني. في املباراة االولى على ملعب نوكامب وامام 
91 الف متفرج، سجل املهاجم الدولي السويدي زالتان 

ابراهيموڤيتش ه����دف املباراة الوحيد في الدقيقة 39 
م����ن ركلة جزاء رافعا رصيده الى 11 هدفا، والفوز هو 
السادس على التوالي لبرشلونة في مختلف املسابقات 
)4 في الدوري و2 في دوري ابطال اوروبا التي يحمل 
لقبها ايضا وبلغ دورها الثاني هذا املوس����م(، وانهى 
بالتالي العام احلالي في القمة في مختلف املسابقات. 
ولم ترق املباراة الى املس����توى املعهود وغابت 
الفرص اخلطيرة على املرميني اال ما ندر 
التي حصل  الفرصة  منها خصوصا 
خاللها برشلونة على ركلة اجلزاء 
املثي����رة للجدل اثر س����قوط 
تشافي هرنانديز داخل 
املنطقة بعد احتكاك 
مع خوسيه راوول 
باينا اوردياليس 
له����ا  فانب����رى 
ابراهيموڤيتش 
بنج����������اح 

.)39(

وخاض برشلونة املباراة في غياب جنمه االرجنتيني 
ليونيل ميسي بسبب االصابة، علما بان االخير احتفل 
قبل املباراة مع جماهير النادي بجائزة الكرة الذهبية 
التي متنحها مجلة فرانس فوتبول الرياضية الفرنسية 
سنويا الفضل العب في العالم. وعلى ملعب ميستايا 
وامام 55 الف متفرج، سقط ڤالنسيا بعد ان كان قدم 
اداء قويا في الش����وط االول قبل ان يهبط املس����توى 

واللياقة البدنية عند العبيه في الثاني.
وخ����اض النادي امللكي املباراة ف����ي غياب جنميه 
البرازيلي ريكاردو كاكا بس����بب االصابة والبرتغالي 
كريس����تيانو رونالدو بس����بب االيقاف. وأنقذ سيزار 
سانشيز مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية 

لهيغواين الى ركنية )42(.
وفي الش����وط الثاني، استمر الهجوم من اجلانبني 
دون فرص حقيقية وتهديد مباش����ر الي منها بسبب 
التكت����ل الدفاعي في املنطقتني، الى ان جنح هيغواين 
في افتتاح التس����جيل بعد ان تبادل الكرة مع بنزمية 
الذي هرب في اجلهة اليسرى من برونو واعادها خلفية 
الى االرجنتيني الذي ابتعد عن الرقابة فتابعها برأسه 
بعيدا عن متناول س����يزار في الزاوية اليسرى )54(، 
وس����جل لڤالنس����يا دافيد فيا من متابعة رأسية لكرة 
رفعها الفرنس����ي جيرميي ماتيو من اجلهة اليسرى 
واخطأ كاس����ياس في خروجه لها )59( رافعا رصيده 
الش����خصي الى 12 هدفا في ص����دارة ترتيب الهدافني. 
وضغط ريال مدري����د، وهرب بنزمية مرة جديدة في 
اجلهة اليسرى وعكس كرة منوذجية لم يستفد 
منه����ا هيغواين هذه امل����رة، لكنه عوض بعد 
متريرة من البرازيلي مارس����يلو فهرب من 
انخ����ل ايبانييز ودافيد البليدا وتابعها 
الشباك هدفا  مباشرة بيمناه في 
ثامنا له هذا املوس����م )65(، 
وادرك ڤالنس����يا التعادل 
بعد ثوان م����ن نزول 
االحتياطي خواكني 
ال����ذي تلق����ى 
كرة من 

صانع االلعاب ماتيو على حافة املنطقة في اجلهة اليمنى 
واطلقها بيمناه ارتطمت بالقدم اليس����رى لكاسياس 

واستقرت على يساره )80(.
ولم يهنأ ڤالنس����يا بالتعادل اكثر من 3 دقائق بعد 
ان رفع تشابي الونسو كرة عرضية من اجلهة اليمنى 
تابعه����ا االرجنتيني ايزيكييل غاراي بديل البرتغالي 
بيبي املصاب برأس����ه في قلب الش����بكة )83(، وصار 
رصيد ريال مدريد 34 نقطة وبقي على بعد 5 نقاط من 
املتصدر في حني وقف رصيد ڤالنس����يا عند 27 نقطة 
وب����ات مهددا من اش����بيلية )27 نقطة( في حال فوزه 
على مضيفه س����بورتينغ خيخون، وفي مباراة ثالثة 
عم����ق اتلتيك بلباو جراح مضيفه سرقس����طة عندما 
تغلب عليه بهدفني مليكلسان خوسيه )60( وماركيل 
سوس����ايتا )81( مقابل هدف لالوروغوياني كارلوس 
ديوغو )90(، وصعد اتلتيك بلباو الى املركز السابع 
برصيد 23 نقطة، فيما جتمد رصيد سرقسطة عند 12 

نقطة في املركز السابع عشر.

إنجلترا

عمق ارسنال جراح مضيفه ليڤربول بالفوز عليه 1-2 
مساء امس على ملعب »انفيلد« امام 43853 متفرجا في 
ختام املرحلة السادسة عشرة من الدوري االجنليزي، 
ليستعيد بالتالي املركز الثالث من استون ڤيال. وزاد 
ارسنال من محن ليڤربول الذي مير بفترة صعبة للغاية 
خصوصا بعدما ودع مسابقة دوري ابطال اوروبا. وال 
يبدو وضع »احلمر« في الدوري احمللي افضل منه على 
الصعيد القاري اذ فقدوا االمل منطقيا في املنافسة على 
اللق����ب االول لهم منذ عام 1990 النهم يتخلفون حاليا 
بفارق 10 نقاط عن تشلسي املتصدر الذي سقط اول من 
امس في فخ التعادل مع ضيفه ايڤرتون 3-3. وضيق 
ارسنال اخلناق على مان يونايتد حامل اللقب والثاني 
النه اصبح على بعد ثالث نقاط من فريق »الشياطني 
احلمر« الذي سقط اول من امس على ارضه امام استون 
ڤيال 0-1، علما بأن الفريق اللندني ميلك ايضا مباراة 
مؤجلة.افتتح ليڤربول التس����جيل في الدقيقة 41 عبر 
الهولندي ديرك كويت.ومع بداية الشوط الثاني جنح 
ارسنال في اطالق املباراة من نقطة الصفر بهدية من 
مدافع ليڤربول غلني جونسون الذي وضع الكرة 
عن طريق اخلطأ في مرمى حارسه رينا 
عندما حاول اعتراض عرضية من 
نصري )50(. وسجل اندري 
ارشاڤني هدف 
الف����وز 

ألرسنال من تسديدة صاروخية )58(.

إيطاليا

ف����رط انتر ميالن حامل اللقب بفرصة االبتعاد في 
الصدارة مجددا بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه اتاالنتا 
1-1 في الوقت الذي سقط مالحقه وجاره ميالن في عقر 
داره امام باليرمو 0-2 امس في املرحلة السادسة عشرة 
من الدوري االيطالي. وعلى ملعب »ازوري ديطاليا«، 
كان انت����ر ميالن في طريقه لتعويض خس����ارته في 
املرحلة السابقة امام غرميه يوڤنتوس 1-2 بعدما تقدم 
على مضيف����ه اجلريح اتاالنتا عن طريق االرجنتيني 
دييغ����و ميليتو )15( قب����ل ان يتعرض لضربة بطرد 
الهولندي ويسلي ش����نايدر ما سمح لصاحب االرض 
بخطف التعادل في الدقائق العشر االخيرة عن طريق 
سيموني تريبوكي)81(. ورغم اكتفائه بنقطة واحدة، 
ابتعد االنتر عن مالحقيه ميالن ويوڤنتوس ألن االخير 
س����قط اول من امس امام باري 1-3. ورفع انتر ميالن 
رصي����ده الى 36 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن 
جاره ميالن و6 عن يوڤنتوس. وعلى ملعب »س����ان 
س����يرو«، اوقف باليرمو مسلسل انتصارات مضيفه 
ميالن بالفوز عليه 2-0.سجل هدفا باليرمو فابريتسيو 
ميكولي )4(و بريشيانو )62(. وفاز بارما على ضيفه 
بولونيا2-1.وسقط فيورنتينا امام مضيفه كييڤو2-1. 
وابتعد التسيو عن منطقة اخلطر بعد فوزه على ضيفه 
القوي جنوى بهدف للصربي الكسندر كوالروف )39(.
وواصل سيينا اجلريح صحوته وحقق فوزه الثاني 
على التوالي والثالث هذا املوسم بعد تغلبه على ضيفه 
اودينيزي 2-1.وحس����م ليفورن����و مواجهة القاع مع 

مضيفه كاتانيا بالفوز عليه0-1.

ألمانيا

فاز ش����الكه على مضيفه ڤي����ردر برمين 2 � 0، في 
املرحلة السادسة عش����رة من الدوري االملاني وفض 
ش����راكته مع ڤيردر برمين في املرك����ز الثاني فانفرد 
ب����ه برصيد 31 نقطة بفارق نقط����ة واحدة خلف باير 
ليڤركوزن، ويدين شالكه بفوزه الى مهاجمه العمالق 
كيفن كورانيي الذي سجل الهدف االول في الدقيقة 47 
رافعا رصيده الى 101 هدف في البوندسليغه )40 مع 
شتوتغارت و61 مع شالكه( والى 8 اهداف هذا املوسم 
ف����ي املركز الثاني على الئحة الهدافني بفارق 4 اهداف 
خلف مهاجم باير ليڤركوزن ستيفان كيسلينغ املتصدر، 
وصنع كورانيي الهدف الثان����ي عندما مرر كرة على 
طبق من ذهب الى التشيكي يان مورافيك الذي توغل 
داخل املنطقة وتابعها داخل مرمى احلارس تيم فيسه 

.)72(

أرسنال يعمّق جراح ليڤربول.. وميالن يسقط أمام باليرمو وتعادل إنتر مع أتاالنتا.. وشالكه اقتنص ڤيردر بريمن

العب ريال مدريد الفرنسي كريم 
بنزيمة يسقط فوق العب ڤالنسيا 

جيريمي ماثيو )أ.پ(

بنفيكا يتصدر مؤقتًا 
بتعادله مع اولهاننزي

وخسارة لشبونة
تص���در بنفي���كا ترتيب 
ال���دوري البرتغال���ي مؤقتا 
بتعادله مع مضيفه اولهاننزي 
2-2 في املرحلة الثالثة عشرة.

ورف���ع بنفي���كا رصيده الى 
30 نقط���ة، بفارق نقطة عن 
س���بورتينغ براغا املتصدر 

السابق.
س���جل فرناندي���ز )10( 
وتوي )34( هدفي اولهاننزي، 
وسافيوال )29( ونونو غوميش 

)90( هدفي بنفيكا.
وخسر سبورتينغ لشبونة 
امام يونياو ليريا بهدف لباولو 
فينيشوس )27(، وفاز باكوش 
فيريرا على ناسيونال ماديرا 
بهدفني الرثر )41 و62( مقابل 

هدف المونيكي )54(.

اس���تمرت املطاردة بني تونتي انشكيده 
املتصدر وايندهوڤن مالحقه املباش���ر بفوز 
االول عل���ى ضيفه بريدا 3-1، والثاني على 
ضيف���ه الكمار حامل اللقب 1-0 في املرحلة 

السابعة عشرة من الدوري الهولندي.
ورفع تونتي انش���كيدة رصيده الى 47 

نقطة مقابل 45 اليندهوڤن.
في املباراة االولى، حول تونتي انشكيدة 
تخلفه بهدف الدوين دي غراف )43( الى فوز 
بثالثية تناوب على تس���جيلها السلوڤاكي 
ميروسالف ش���توتش )58 من ركلة جزاء 
و67( والكوستاريكي براين رويز غونزاليز 

.)82(
وفي الثانية، عانى ايندهوڤن للتغلب على 

الكمار وانتظر حتى الدقيقة 86 لتسجيل هدف 
الفوز عبر السويدي اوال تويفونني مستغال 
النقص العددي في صفوف الضيوف اثر طرد 
مهاجمهم الدولي املغربي منير احلمداوي في 

الدقيقة 71 لتلقيه االنذار الثاني.
وعزز فيينورد روتردام موقعه في املركز 
الرابع بعد تغلبه عل���ى مضيفه هيرينفني 
بهدفني نظيفني سجلهما كيفن هوفالند )68( 

والدمناركي يون دال توماسون )82(.
وفي مباراة رابعة، فاز فنلو على فالفييك 
بثالثة اهداف نظيفة تناوب على تسجيلها 
املغربي االصل الهولندي اجلنسية عادل اوصار 
)17( وميكايل تيميس���يال )22( والبلجيكي 

كني ليمانز )79(.

أشاد روبرتو مارتينز 
املدير الفني لويغان بعجرفة 
ماينور فيغيروا بعد أن أحرز 
الظهير األيسر الهندوراسي 
هدفا في املباراة التي تعادل 
فيها امام ستوك سيتي 2-2 
في املرحلة السادسة عشرة 
ال���دوري اإلجنلي��زي  من 

املمتاز.
وق���ال مارتينز »أعتقد 
أن الناحي���ة الفنية للكرة 
لم تدهشني على االطالق 
ألني أعرف كيفية تسديد 
ماينور للكرة كل يوم في 

التدريبات«. وأضاف »ولكن 
عجرفة ك���رة القدم دفعته 
التخاذ هذا القرار من ضربة 
حرة مباشرة ليحرز هدفا 

استثنائيا«.
وأوض���ح »م���ن خالل 
اللع���ب املفتوح ميكنك أن 
تكون ش���جاعا مبثل هذه 
الطريقة ولكن من ضربة 
ح���رة مباش���رة يجب أن 
تك���ون أق���ل عجرفة ألنك 
تظهر كأحمق أمام شاشات 
التلفاز إذا لم تنجح في هز 

الشباك«.

أق���ال مجلس إدارة نادي ريال سرقس���طة 
االس���باني لكرة القدم املدي���ر الفني للفريق 
مارسيلينو غارسيا تورال، إثر خسارة الفريق 
أمام ضيفه أتلتيك بلباو 2 - 1 في املرحلة الرابعة 

عشرة من بطولة الدوري االسباني.
واجتمع أعضاء مجلس إدارة ريال سرقسطة 
ف���ور انتهاء املباراة الت���ي أقيمت على ملعب 
»الروماريدا« معقل الفريق، ثم أبلغت اجلهاز 
الفني بقرارها، قبل أن تعقد مؤمترا صحافيا 

لتوضيح األمر.
وقال رئيس النادي إدواردو باندريس »كل 
شيء في كرة القدم ميكن اجلدل بشأنه، إال أن 
هناك أمرا ال ميك���ن دحضه وهو النتائج. لذا 

قررنا إقالة تورال«.

يستعد ارسنال االجنليزي ملالحقة االحتاد الهولندي 
لكرة القدم قضائيا بعد االصابة التي تعرض لها مهاجمه 
روبن ڤان بيرس���ي في مباراة دولية ودية بني منتخبي 
هولندا وايطاليا حس���ب ما ذكرت الصحف االجنليزية 

امس.
ونقلت الصحف عن مدرب ارسنال، الفرنسي ارسني 
فينغر، قوله »نحن نعمل على امللف مع محامي النادي 

وسنتابعه فعال«.
وتابع »أريد تعويضا ماديا بس���بب االضرار التي قد 
نواجهها في الدوري، انه امر مؤس���ف ان تخسر جهود 
احد الالعبني حتى نهاية املوسم في مباراة ودية«، متهما 

الهولنديني »بالتقليل من أهمية اصابة ڤان بيرسي«.

مدرب ويغان يشيد بعجرفة فيغيرواالمطاردة مستمرة بين تونتي وأيندهوڤن  أرسنال لمقاضاة االتحاد سرقسطة يقيل مدربه
الهولندي بسبب ڤان بيرسي 

اكد الفرنس����ي ارس����ني ڤينغر مدرب 
ارسنال االجنليزي انه ينوي متديد عقد 
الدولي التشيكي توماس  العب الوسط 
روسيكي الذي ينتهي اواخر املوسم احلالي. 
وقال ڤينغر »اريد متديد عقده وهذا االمر 
يظه����ر كم انا صبور معه. انظر قبل كل 
شيء الى مؤهالت الالعب وسلوكه وحسن 

تصرفات����ه. انه مصاب منذ فترة طويلة 
وهذا قد يحص����ل الي العب، وهو ليس 
مس����ؤوال عن ذلك«. وكان روسيكي )29 
عاما( انضم الى ارسنال عام 2006 قادما 
من بوروس����يا دورمتوند االملاني، وقدم 
موسما اول جيدا ثم غاب 18 شهرا بسبب 

اصابة نادرة احلدوث في الفخذ.

أكد االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
م���درب م���ان يونايتد بط���ل الدوري 
النادي سيعرض على  ان  االجنليزي 
اجلناح الدولي الويلزي السابق راين 
غيغز )36 عاما( والعب الوسط الدولي 
االجنليزي الس���ابق بول سكولز )35 
عاما( متديد عقديهما اللذين ينتهيان 

اواخر يونيو املقب���ل، ملدة عام.وقال 
فيرغسون »غيغز سيتلقى عرضا لتمديد 
عقده للموسم املقبل، وهذه اشارة الى 
ما نفكر فيه بخصوص هذا الالعب الذي 
سيبلغ حينها السابعة والثالثني. من 
جهته، يعرف بول اننا سنعرض عليه 

متديد عقده ملدة عام«.

فيرغسون: سنمدد لسكولز وغيغزڤينغر ينوي التجديد لروسيكي


