
كش���فت صحيفة بريطانية 
عن الثم���ن الباهظ الذي تكبده 
امللياردي���ر الروس���ي روم���ان 
ابرمواڤيتش مالك نادي تشلسي 
اإلجنليزي ج���راء إقالته املدرب 
الشاب أندريه فيالس- بواس من 
منصبه مدربا للبلوز. وأوضحت 
البريطانية أن  صحيفة »صن« 
رحيل بواس عن ملعب ستامفورد 
بريدج س���يكلف خزينة النادي 
اللندني مبلغا ماليا ضخما يقدر 
ب� 50 مليون جنيه إس���ترليني. 
املبلغ  ولفتت الصحيفة أن هذا 
الكبير لي���س للمهاجم  املال���ي 
اإلس���باني فيرنان���دو توريس 
الذي انتقل في يناير 2011 مببلغ 
مشابه إلى صفوف البلوز قادما 
من ليڤربول وإمنا هو حصيلة 
االستغناء عن املدرب البرتغالي 
قبل أن يتم موس���مه األول مع 
الفريق اللندني. ووفقا لصحيفة 
»صنداي ميرور« فإن إبراموڤيتش 
يعتبر مدرب برشلونة جوسيب 
غوارديوال ه���و اخليار األفضل 
بالنس���بة للفري���ق اللندني في 

املستقبل القريب.

قال الس����ويدي سفني جوران 
إريكس����ون أنه س����يقبل منصب 
املدير الفني لنادي تشلس����ي، إذا 
عرض عليه. وأكد إريكسون لشبكة 
»سكاي سبورتس« أنه لم يفاوضه 
أحد من تشلس����ي، ولكنه أكد أنه 
سيقبل منصب املدير الفني للفريق 
دون تفكير إذا عرض عليه.وأوضح 
»لديهم بالفعل مدرب حتى نهاية 
املوسم، ولكني اعتقد أنه حل بديهي، 
مبا إنه كان موجودا بالنادي طوال 
املوسم«. وأشار املدرب السويدي 
»ال يوجد مس����تحيل، ولكن هذه 
املرة أعتقد أن����ه من غير املفهوم 

سبب إقالة بواس«.
وأمل����ح »ال أدافع عن����ه، ولكن 
ميكنني تفهم ذلك، ألن تشلس����ي 
إذا لم يش����ارك في أوروبا املوسم 
املقبل، سيكون ذلك مبثابة كارثة 

بالنسبة له«.

أعلنت جلنة الرقابة في االحتاد 
األملاني لكرة القدم ان البيروڤي 
باولو غيريرو مهاجم هامبورغ 
أوقف 8 مباريات الرتكابه خطأ 
عنيفا ضد حارس الفريق املنافس 
خالل املباراة التي خسرها فريقه 
على أرضه أمام شتوتغارت 0 � 4 
السبت في الدوري احمللي. وقررت 
جلنة الرقابة بعد مشاهدة الصور 
على شريط الڤيديو إنزال عقوبة 
شديدة بغيريرو على »االعتداء 
املقلق« بعد ان انقض على قدمي 
حارس شتوتغارت على مستوى 
الركبت���ني وليس عل���ى الكرة. 
وقدم هامبورغ استئنافا للقرار 
أمام احملكم���ة الرياضة التابعة 

لالحتاد.

لم يش���ارك برش���لونة في 
االجتم���اع الذي عق���ده االحتاد 
االسباني لكرة القدم أمس من أجل 
الذي سيحتضن  امللعب  حتديد 
املباراة النهائية ملسابقة الكأس 
احمللية، وذلك احتجاجا منه على 
األداء التحكيمي خالل املباريات 

التي خاضها هذا املوسم.
ويأت���ي القرار ال���ذي اتخذه 
النادي الكاتالوني بعد ان اضطر 
خلوض الشوط الثاني من مباراته 
مع سبورتينغ خيخون )1-3( 
السبت املاضي في الدوري احمللي 
بعشرة العبني بسبب طرد مدافعه 
جيرار بيكيه الذي قال بعد املباراة 
بان احلك���م كان متربصا له، ما 
دفع برش���لونة الى اس���تئناف 
البطاقة احلمراء التي نالها العبه.
واشار املتحدث باسم برشلونة، 
توني فريكس���ا، الى ان النادي 
الكاتالوني قرر مقاطعة اجتماع 
االحتاد االسباني النه غير راض 
القائم والن االخير  عن الوضع 
لم يأخ���ذ بعني االعتبار احلجج 

املوضوعية التي تقدم بها.

50 مليون 
إسترليني تكلفة 

إقالة بواس

إريكسون يغازل 
تشلسي

إيقاف غيريرو
8 مباريات

برشلونة يقاطع 
اجتماع نهائي الكأس

ابويل ملواصلة احللم على حساب ليون في دوري األبطال

أحد مستشاري الرئيسة روسيف يصف سكرتير فيفا بـ »التافه«

برشلونة يستعرض عضالته أمام ليڤركوزن في الطريق لربع النهائي

فالكه يعتذر للحكومة البرازيلية عن تصريحاته املسيئة

ستكون الطريق مفتوحة 
أمام برشلونة االسباني ملواصلة 
حملة الدفاع عن لقبه وبلوغ 
الدور ربع النهائي من مسابقة 
دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، 
وذلك عندما يستضيف باير 
ليڤركوزن األملاني اليوم على 
ملعب »كامب ن���و« في إياب 

الدور الثاني.
وكان برشلونة قد قطع أكثر 
من نصف الطريق نحو بلوغ 
الدور ربع النهائي للموس���م 
التوالي، بعد  اخلامس عل���ى 
عودته م���ن ملعب ليڤركوزن 
بف���وز ثمني 3 � 1 ف���ي مباراة 
الذهاب، وذلك بفضل ثنائية من 
اليكسيس سانشيز  التشيلي 
وهدف جديد لنجمه االرجنتيني 
ليونيل ميسي، ما منح النادي 
الكاتالون���ي افضلية واضحة 
وعقد من مهمة ليڤركوزن في 
بلوغ ربع النهائي ألول مرة منذ 
موسم 2001 � 2002 عندما خسر 

النهائي أمام ريال مدريد.
وهذه ليست املواجهة االولى 
بني الفريقني، إذ تواجها سابقا 
في رب���ع نهائي كأس االحتاد 
األوروبي ع���ام 1988 فتعادال 
سلبا على ارض ليڤركوزن وفاز 
األخير 1 � 0 في برشلونة، وفي 

بطرس���برغ الروسي وبورتو 
البرتغالي وشاختار دانييتسك 
االوكراني. ومازال بإمكان فريق 
القبرصية مواصلة  العاصمة 
احللم ألن بإمكانه تعويض فارق 
الهدف الذي خسر به في مباراة 
الذهاب أمام منافسه الفرنسي 
الثاني  ال���دور  الذي يخوض 
للموسم التاسع على التوالي 
النهائي  والطامح لبلوغ ربع 
للمرة الثانية في املواس���م ال� 
3 االخي���رة. ولن تكون املهمة 
سهلة أمام فريق املدرب رميي 
غارد ألن ابويل اثبت انه فريق 
عنيد جدا في ملعبه حيث لم 
يذق طعم الهزمية في 9 مباريات 
متتالية قبل ان يخس���ر أمام 
شاختار دانييتسك )0 � 2( في 
اجلولة السادسة االخيرة من 
دور املجموعات لكنه كان ضمن 
تأهله وصدارته للمجموعة. 
وس���تكون االج���واء صاخبة 
في ملع���ب »جي اس بي« في 
العاصمة القبرصية خصوصا 
ان جمهور ابويل متعصب جدا 
لفريقه وسيحتشد حوالي 23 
ألف مش���جع من اجل مؤازرة 
صاحب األرض وتش���جيعه 
ملواصلة احللم في املس���ابقة 

األوروبية األعرق.

منذ حينها(.
ويدخل الفريقان الى مواجهة 
إذ  اليوم مبعنويات مرتفعة، 
متكن برشلونة من الفوز على 
س���بورتينغ خيخون السبت 
املاض���ي في ال���دوري احمللي 
3 � 1 رغ���م خوضه الش���وط 
الثان���ي ب� 10 العبني بس���بب 
طرد جيرار بيكيه، فيما متكن 
ليڤركوزن من حسم مواجهته 
الناري���ة مع بايرن ميونيخ 2 
� 0. وإذا كان صاحب األرض 
في مواجهة »كامب نو« اعتاد 
على التواجد في ربع النهائي 
ال بل في النهائي خالل العقد 
األخير من الزمن، فهناك فريق 
يبحث عن االستفادة من عاملي 
األرض واجلمه���ور من أصل 
مواصلة حلمه األوروبي وهو 
ابويل نيقوسيا القبرصي الذي 
يستضيف ليون الفرنسي الذي 
كان حس���م لقاء الذهاب على 
أرضه 1 � 0. وميكن القول ان 
باب التأه���ل الى ربع النهائي 
بقي مفتوحا بني ليون وابويل 
نيقوسيا الذي اصبح اول فريق 
الدور األول  قبرصي يتجاوز 
من املس���ابقة األوروبية األم 
بعدما فاجأ اجلميع بتصدره 
مجموعته أمام زينيت س���ان 

الدور االول من دوري االبطال 
2001 فاز ليڤركوزن 2 � 1 على 
أرضه ورد برشلونة بالنتيجة 
عينه���ا، وفي دور املجموعات 
الثان���ي ملوس���م 2003 ف���از 
برشلونة على ارض ليڤركوزن 

2 � 1 و2 � 0 على أرضه.
وتصب جميع اإلحصائيات 
ف���ي مصلحة فري���ق املدرب 
جوس���يب غواردي���وال الن 
»بلوغران���ا« خرجوا فائزين 
من املواجه���ات ال� 9 االخيرة 
التي جمعتهم بفريق أملاني على 
ملعب »كامب نو«، اولها كان 
في هذه املرحلة من املسابقة 
أمام شتوتغارت )4 � 0( خالل 
موسم 2009 � 2010، كما انهم لم 
يهزموا في املباريات األوروبية 
ال� 13 االخيرة التي خاضوها بني 
جمهورهم )11 فوزا وتعادالن 
منذ اكتوبر 2009(. وفي اجلهة 
املقابلة، لم يذق ليڤركوزن طعم 
الفوز على الصعيد األوروبي 
خارج قواعده منذ تغلبه على 
ماكابي حيفا )2 � 0( في اكتوبر 
2002 )9 هزائ���م و3 تعادالت 

مهاجم برشلونة ليونيل ميسي تألق في مباراة الذهاب أمام باير ليڤركوزن وسجل هدفا رائعا

العام لالحتاد  تقدم األمني 
الدول���ي لكرة الق���دم )فيفا( 
جيروم فالكه باعتذار لوزير 
الرياضة البرازيلي الدو ريبيلو 
عن تصريحاته االخيرة التي 
كان ينتق���د فيه���ا بعب���ارات 
قبيحة تأخر استعدادات البلد 
الالتيني الستضافة مونديال 
2014، وقال فالكه في رس���الة 
لريبيلو نشرها موقع احلكومة 
البرازيلية الرسمي انه يعرب 
عن اعتذاره العميق للتفسير 
غي���ر الصحي���ح للعب���ارات 
التي اثارت اس���تياء ش���ديدا 
البرازيلية، كان  في االوساط 
فالكه قد انتقد اجلمعة املاضية 
في لندن تأخ���ر اعمال البنى 
التحتية اخلاصة باملونديال في 
البرازيل، وفي مقطع خلطابه 
الذي القاه باللغة الفرنس���ية 
وترجم للبرتغالية ان البرازيل 
حتت���اج »لركلة في املؤخرة« 
لكي تستفيق وتنجز االعمال 
املطلوب���ة منها، وهي العبارة 
التي اثارت ردود افعال قوية من 
جانب حكومة الرئيسة ديلما 
روس���يف، وبرر االمني العام 
للفيفا »لالس���ف هذا التعبير 

اخلاصة مبونديال 2014، وقال 
غارس����يا في تصريحات في 
مدينة هانوڤر االملانية حيث 
كانت الرئيسة روسيف تقوم 
بزيارة رسمية ونقلتها صحيفة 
»اوغلوبلو« البرازيلية، ان فالكه 
»استبعد« كمحاور للحكومة 
البرازيلي����ة الن����ه »ش����خص 
تافه ومتشدق كبير«، وتأتي 
تصريحات غارس����يا ردا على 
انه  ما قال����ه فالك����ه اجلمعة 
يتعني على البرازيل ان »حتث 
اخلطى«، معبرا بذلك عن ضيق 
الفيفا من التأخير احلاصل في 
اعمال البنى التحتية خصوصا 
املطارات والفنادق قبل عامني 
من انط����الق املونديال، وردت 
البرازيل رسميا السبت معلنة 
انها ال تعتبر فالكه محاور في 
العالم،  موضوع تنظيم كأس 
الرد  من جانبه، وصف فالكه 
البرازيلي بانه »صبياني«، وقال 
غارسيا »الرئيسة لديها مواضيع 
مثيرة للغضب اهم بكثير من 
التعليق على متشدق كبير«، 
مشيرا الى ان كالم فالكه غير 
مناسب »وهذه ليست مشكلتنا 

وامنا مشكلة فيفا«.

في اجناز االعمال.
وم����ن جانب آخ����ر وصف 
ماركو اوريليو غارس����يا احد 
مستشاري الرئيسة البرازيلية 
ديلما روسيف سكرتير )فيفا( 
فالكه ب� »التافه« بسبب انتقاداته 
احلادة للتأخير في التحضيرات 

اسيء تفسيره لدى ترجمته 
للبرتغالية حيث استخدمت 
كلم���ات اكثر عنفا«، مش���ددا 
»البرازي���ل كانت وس���تكون 
اخلي���ار الوحيد الس���تضافة 
موندي���ال العالم 2014«، رغم 
اعترافه بوجود قلق من تأخرها 

سكرتير »فيفا« جيروم فالكه مع بالتر وتيكسيرا وعرض الستعداد البرازيل الستضافة املونديال

ليڤانتي إلى املركز الرابع مجددًا

العالقة سيئة بني أم رونالدو وصديقته

»NBA« شيكاغو يعزز صدارته في الـ

نيمار: ميسي األفضل
وبرشلونة األعظم

عاد ليڤانتي الى املركز الرابع من جديد اثر فوزه على ضيفه 
ريال بيتي����س 3 � 1 أول من امس في ختام املرحلة السادس����ة 
والعشرين من الدوري االسباني لكرة القدم. على ملعب سيوداد 
دي ڤالنسيا، حقق ليڤانتي ما كان يصبو إليه وهو الفوز واستعادة 
املركز الرابع املؤهل الى دوري أبطال اوروبا، وافتتح التسجيل 
خوسيه باركيرو )34(. وعزز تشافي توريس تقدم فريقه )42(. 
وأعاد خورخي مولينا األمل للضيوف بتقليصه الفارق )44(. 
وحملت بداية الشوط الثاني الهدف الثالث ألصحاب األرض بعدما 
قاد اجلزائري عبدالقادر غزال هجمة مرتدة وأرس����ل الكرة الى 
داخل املنطقة عاجلها العاجي بكاري كونيه بيسراه في الشباك 

)51( مصعبا مهمة الفريق الزائر الذي فشل في التعويض.
ورفع ليڤانتي، مفاجأة املوسم، رصيده الى 38 نقطة متقدما 

بفارق نقطة واحدة على كل من اتلتيك بلباو وملقة.
وفي مباريات مؤجلة بالدوري االيطالي يلتقي اليوم يوفنتوس 

مع بولونيا، وتشيزينا مع كاتانيا وبارما مع فيورنتينا.

إذا كان البرتغالي كريس���تيانو رونال���دو جنم ريال مدريد 
اإلس���باني يعيش صراعا كبيرا مع األرجنتيني ليونيل ميسي 
في الليغا اإلس���باني، فيبدو أن البرتغالي يعيش صراعا كبيرا 
بعيدا عن املستطيل األخضر، يتمثل في صديقته  الروسية إرينا 
شايك ووالدته دولوريس أفيرو. الصور التي التقطتها عدسات 
املصورين في مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري اإلسباني؛ 
فضحت سوء العالقة بني صديقة رونالدو ووالدته، بعدما رفضت 
كل منهما اجللوس بجوار األخرى في مدرجات ملعب سانتياغو 
برنابيو. ورغم أن الطفل الصغير ابن رونالدو الذي ُتعتَبر والدته 
غير معروفة، وكان ثمرة عالقة غامضة بني رونالدو وفتاة تردد 
أنها رمبا تكون خادمته، يجلس بني املقعدين اللذين جتلس���ان 
عليه إيرينا شايك وجدته؛ فإن كال من االثنتني رفضت االقتراب 
من األخرى. يذكر أن تقارير برتغالية أكدت من قبل أن رونالدو 
طرد والدته من منزله عل���ى خلفية خالف بني صديقته إيرينا 

شايك التي يرتبط معها بعالقة عاطفية منذ عامني.

عزز شيكاغو بولز صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام 
وذلك بفوزه على انديانا بيسرز 92 � 72، فيما واصل اوكالهوما 
سيتي ثاندر متصدر املنطقة الغربية تألقه في ملعبه بفوزه على 
داالس مافريكس حامل اللقب 95 � 91 ضمن منافس����ات الدوري 
االميركي للمحترفني في كرة السلة،  »NBA« فعلى ملعب »يونايتد 
سنتر« وامام 22106 متفرجني، لم يجد شيكاغو صعوبة تذكر في 
تخطي عقبة ضيفه انديانا وحتقيق فوزه السابع على التوالي 
والثاني والثالثني في اربعني مباراة حتى االن، معززا صدارته 

للمنطقة الشرقية والترتيب العام للدوري.

قال النجم البرازيلي نيمار إنه غير نادم على احلياة الصاخبة 
التي يعيشها، وقال إنه اليزال في مقتبل العمر ومن الطبيعي أن 
يتصرف على هذا النحو. وأضاف وقد بات محط أنظار العديد 
م����ن الفرق العاملية بعد نيله جائ����زة »أجمل هدف« من »فيفا« 
لعام 2011، أنه ال يواجه مشاكل جراء الصور العديدة التي تظهر 
احتفاالته الصاخبة خالل مهرجان رقص السامبا السنوي.وعن 
احتمال انتقاله لالحتراف في برشلونة أو ريال مدريد، أو تشلسي، 
قال نيمار: »ال أعلم ماذا سيحمل معه املستقبل..برشلونة فريق 
عظيم وقد يكون أحد أفضل الفرق العاملية، إن لم يكن أفضلها«. 
وأشاد نيمار باألرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اعتبر أنه العب 

عظيم، وقال: »بالنسبة لي هو أفضل العب«.

أم رونالدو جتلس في جانب وصديقته في مكان آخر

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
اجلزيرة الرياضية +10:455ابويل نيقوسيا � ليون )0 � 1(

اجلزيرة الرياضية +10:454برشلونة � باير ليڤركوزن )3 � 1(

متفرقات عاملية
٭ أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عن إحراز »تقدم 
كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي« في خالفه مع االحتاد 
األوروب����ي للعبة )يويفا( ورابطة األندية األوروبية )إيكا(، 

اللذين يطالبان بعدم إقامة مباريات دولية في أغسطس.
٭ قال رئيس األمن باالحتاد الدولي لكرة القدم كريس إياتون 

إن »فيفا« يحقق في أربع مباريات خاضها منتخب جنوب 
أفريقيا قبل استضافة بالده مونديال 2010، لالشتباه في 

وقوع تالعب في نتائجها.
٭ يغي����ب مدافع روما االيطال����ي واملنتخب البرازيلي لكرة 
القدم جوان عن املالعب ملدة شهر ونصف الشهر على االقل 

بعد إصابته بتمزق في أربطة الركبة اليمنى.

110 أعوام على تأسيس ريال مدريد
أكمل نادي ريال مدريد اإلس����باني أمس مرور 110 أعوام على 
تأس����يس هذا الصرح العمالق الذي اختاره االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( كنادي القرن العش����رين. وأنشئ النادي في يوم 6 
من مارس من عام 1902 ومنذ هذا التاريخ وبعد مرور 110 أعوام 
أصبح امللكي أفضل نادي كرة قدم في العالم. ويضم تاريخ بطوالت 
النادي العريق تسعة ألقاب لكأس أوروبا )رقم قياسي(، و3 ألقاب 
كأس إنتركونتيننتال، ولقبي لكأس )يويفا(، ولقب كأس السوبر 
األوروبي، و31 لقب للدوري احمللي )رقم قياسي( و18 لقبا لكأس 

امللك، و8 ألقاب لكأس السوبر اإلسباني، ولقب كأس الليغا.
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تغرمي ماكيدا 15 ألف إسترليني »إلهانة املثليني«الرياضية
أعلن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه إسترليني على اإليطالي فيدريكو 
ماكيدا مهاجم مان يونايتد، بسبب كتابة تعليقات مناهضة للمثليني عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل 
االجتماعي »تويتر«. وأدان احتاد الكرة اإلجنليزي ماكيد، املعار حاليا إلى كوينز بارك رينجرز، الستخدام 
»كلمات عدائية أو مهينة تتضمن إشارة إلى التوجه اجلنسي لشخص«. وكان احتاد الكرة اإلجنليزي اتهم 
الشهر املاضي ماكيدا ونيل راجنر العب نيوكاسل وماني سميث العب والسال بالتصرف بطريقة غير الئقة، 
أو أساءوا لسمعة اللعبة. ومت تغرمي العب وست هام رافيل موريسون 7 آالف جنيه استرليني الستخدامه 
ألفاظا بذيئة أو مهينة على »تويتر«، مبا في ذلك اإلشارة إلى النزعة اجلنسية لشخص.


