
متفرقات عاملية
٭ أعلن نادي روما سادس الدوري االيطالي ان العب 

وسطه الدولي البوسني ميراليم بيانيتش سيغيب عن 
صفوف فريقه 3 أسابيع إلصابته بتمزق عضلي في فخذه.
٭ ذكر االحتاد البرتغالي لكرة القدم ان منتخب بالده سيالقي 

نظيريه املقدوني والتركي وديا ضمن استعداداته لـ »يورو 
2012«. وتستضيف البرتغال مقدونيا في 26 مايو في ليريا 

مبدئيا ثم تواجه تركيا في 2 يونيو.
٭ أقال نادي نوفارا االيطالي مدربه اميليانو موندونيكو 
الذي بات يحمل الرقم 14 بني املدربني اللذين متت إقالتهم 

هذا املوسم في الدوري احمللي.واستدعى نوفارا مجددا 
املدرب اتيليو تيسيه بدال من موندونيكو.

٭ أفاد نادي ريال مدريد االسباني عن وفاة األسطورة 
ماركيتوس الذي كان جنم دفاع الفريق في اخلمسينيات من 
القرن املاضي. وتوفي ماركيتوس في مسقط رأسه سانتاندر 

عن عمر يناهز 79 عاما.
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بالتر يعتذر من البرازيلالرياضية
تقدم رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« السويسري جوزيف بالتر باعتذاره الى البرازيل 
بعد التصريح الذي ادلى به امينه العام الفرنسي جيروم فالكه بشأن تأخر االخيرة في حتضيراتها 
الستضافة مونديال 2014.وقال بالتر في رسالة الى وزير الرياضة الدو ريبيلو ونشرتها احلكومة 
البرازيلية: »تعليقي الوحيد على هذا املوضوع هو تقدمي االعتذارات الى جميع من جرح شرفه وكرامته 
خصوصا احلكومة البرازيلية ورئيسة البالد ديلما روسيف«. وكان فالكه تقدم باعتذاره حيث كشف 
وزير الرياضة البرازيلي ان فالكه اعتذر في رسالة وجهها اليه وقال فيها: »اريد ان اقدم اعتذاري الى كل 
من شعر باالهانة جراء تصريحاتي«.

ميالن وبنفيكا أول املتأهلني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

»معجزة« أرسنال لم تكتمل في »ملحمة« كروية على ستاد »اإلمارات«
بات ميالن االيطالي وبنفيكا 
البرتغال���ي اول املتأهلني الى 
ال���دور ربع النهائي ملس���ابقة 
ابط���ال اوروب���ا لكرة  دوري 
القدم رغم خس���ارة االول امام 
ارسنال االجنليزي 0-3، فيما 
فاز الثاني على زينيت س���ان 
بطرسبورغ الروسي 2-0 اول 
من امس ف���ي اياب الدور ثمن 
النهائي.في املباراة االولى على 
ستاد »االمارات« وامام 59 الف 
متفرج، أفل���ت ميالن صاحب 
املركز الثاني في عدد االلقب في 
املسابقة )7 مرات مقابل 9 لريال 
مدريد االسباني صاحب الرقم 
القياسي( من معجزة ارسنال 
الذي كان قريب���ا من حتقيق 
املس���تحيل وحتويل خسارته 
0-4 ذهابا الى فوز بالنتيجة 
ذاتها على االقل ان لم يكن اكثر 
وحجز بطاقته الى الدور ربع 
النهائي. وكان ارسنال صاحب 
االفضلية منذ البداية وضغط 
بقوة بحثا عن التسجيل وجنح 
في مسعاه 3 مرات في الشوط 
االول من أخطاء دفاعية للفريق 
اللومباردي وكان بإمكانه زيادة 
الغلة في اكثر من مناسبة، فيما 
ل���م يهدد الضي���وف اصحاب 
االرض س���وى مرة واحدة في 

والهولندي كالرنس سيدورف 
وجينارو غاتوزو واليساندرو 

نيستا.
وفي املب���اراة الثانية على 
ستاد »ال لوش« وامام 46 الف 
متفرج، استغل بنفيكا عاملي 
االرض واجلمهور وتغلب على 
ضيفه زينيت سان بطرسبورغ 
الروسي 2-0. وانتظر بنفيكا 
الدقيقة االولى من الوقت بدل 
الضائع للشوط االول لترجمة 
افضليت���ه الى هدف س���جله 
االوروغوياني ماكسيميليانو 
بيريرا من مسافة قريبة اثر تلقيه 
كرة من الدول���ي البارغوياني 
اوسكار كاردوزو، قبل ان يضيف 
نيلسون اوليفيرا الهدف الثاني 
الثالثة من الوقت  الدقيقة  في 
بدل الضائع من الشوط الثاني 
الروسي  انفراد باحلارس  اثر 
فياتشيسالف ماالفييف. وتابع 
البرتغالي بطل عامي  الفريق 
1961 و1962 سجله الرائع على 
ملعبه ف���ي مباريات���ه ال� 20 
االخيرة في املسابقات االوروبية 
حيث حقق فوزه ال� 16 مقابل 
3 تعادالت وخس���ارة واحدة. 
وهي املرة االول���ى التي يبلغ 
فيها بنفي���كا ربع النهائي منذ 

عام 2006.

ارس���نال على ركلة جزاء اثر 
عرقلة والكوث داخل املنطقة 
من قبل املدافع اجلزائري جمال 
مصباح ونوتشيرينو فانبرى 

لها فان بيرسي بنجاح )43(.
وحتس���ن اداء مي���الن في 
الش���وط الثاني وس���نحت له 
اكثر من فرصة لتقليص الفارق 
دون جدوى خصوصا السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش وانطونيو 
نوتشيرينو، فيما واصل الفريق 
اللندني افضليته واهدر له قائده 
الهولن���دي روبن فان  الدولي 
بيرس���ي فرصة الهدف الرابع 

وفرض التعادل والتمديد.
وعموما خرج رجال املدرب 
الفرنسي ارسني فينغر برأس 
مرفوعة وكانوا قاب قوسني او 
ادنى من حتقيق املعجزة التي 
حققتها 3 اندية فقط سابقا في 
الك���ؤوس االوروبية. وخاض 
ميالن، الذي حسم نتيجة الذهاب 
في صاحله برباعية نظيفة على 
ملعب سان سيرو وأحلق اقسى 
خس���ارة بالفريق اللندني في 
املسابقة القارية العريقة، املباراة 
في غياب اكثر من العب اساسي 
الكسندر  البرازيلي  خصوصا 
باتو والغان���ي كيفن برينس 
امبروزيني  بواتنغ وماسيمو 

الدقيقة االخيرة من الشوط. 
افتتاح  جنح ارس���نال في 
التسجيل عبر املدافع الفرنسي 
كوسييلني بضربة رأسية اثر 
ركلة ركنية انبرى لها اليكس 
اوكسالده تشمبرالين اسكنها 
على ميني احلارس كريستيان 
ابيات���ي )7(. واضاف الدولي 
التش���يكي توم���اس روزيكي 
اله���دف الثاني مس���تغال كرة 
خاطئة من ثياغو سيلفا داخل 
املنطقة فسددها بيمناه زاحفة 
على يسار ابياتي )26(. وحصل 

مهاجم ارسنال روبن ڤان بيرسي يهدر فرصة محققة للتهديف امام حارس ميالن ابياتي  )أ.ف.پ(

سباليتي: بنفيكا يستحق التأهل
اعترف اإليطالي لوسيانو سباليتي املدير الفني لنادي زينيت سان 
بطرسبرج بأن فريق بنفيكا استحق التأهل إلى ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.ولم يتذمر سباليتي من نتيجة املباراة، ولكنه اعترف 
بأن فريقه فشل في الظهور باملستوى املطلوب، في أكبر مباراة في 

تاريخه، على حد قوله.وقال: »استحق بنفيكا الفو.. لعبنا بشكل 
أضعف كثيرا من املستوى الذي اعتدناه.. لم نتعود على خوض 
مثل هذه املباريات الهامة«. واعترف بأن »بنفيكا كان األفضل.. 

عانينا من عائق ذهني.. وهو ما جعلنا نعجز عن إظهار إمكانياتنا«.
وأضاف »حاولنا السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني.. 

وصنعنا العديد من الفرص.. ولكن بنفيكا كان األفضل«.

اختبارات صعبة لقطبي مانشستر وڤالنسيا في »يوروبا ليغ«
يخوض قطبا مدينة مان 
االجنليزية يونايتد وسيتي 
وڤالنسيا االسباني اختبارات 
صعبة اليوم في ذهاب الدور 
ثم����ن النهائي من مس����ابقة 
ال����دوري األوروبي »يوروبا 
ليغ« لكرة القدم. ويستضيف 
مان يونايتد الساعي الى اللقب 
الوحيد الذي ينقص خزائنه، 
اتلتي����ك بلباو االس����باني، 
فيما يحل مان سيتي ضيفا 
على س����بورتينغ لش����بونة 
البرتغالي، ويلتقي ڤالنسيا مع 
الهولندي.  ايندهوفن  ضيفه 
الى  الثالثة  وتسعى األندية 
حتقيق نتيج����ة ايجابية في 
اليوم لقطع شوط  مباريات 
كبير في التأهل الى الدور ربع 
النهائي ومواصلة املش����وار 
في املسابقة حملو خيبة أمل 
اخلروج من مس����ابقة دوري 

أبطال أوروبا.
املب����اراة األولى على  في 
ستاد اولدترافورد، يأمل مان 
يونايتد في استغالل عاملي 
األرض واجلمهور حلسم تأهله 
اتلتي����ك بلباو.  أمام ضيفه 
ويدخ����ل الش����ياطني احلمر 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجلزيرة الرياضية +94سبورتينغ لشبونة � مان سيتي

اجلزيرة الرياضية +95تونتي انشكيده � شالكه
اجلزيرة الرياضية +92اتلتيكو مدريد � بشيكتاش

اجلزيرة الرياضية +96ميتاليست خاركيف � اوملبياكوس
اجلزيرة الرياضية +11:055ستاندر لياج � هانوڤر
اجلزيرة الرياضية +11:052ڤالنسيا � ايندهوڤن

اجلزيرة الرياضية +11:054مان يونايتد � اتلتيكو بلباو
اجلزيرة الرياضية +11:051الكمار � اودينيزي

ف���ي ال���دوري احملل���ي الذي 
أمام  يتصدره بفارق نقطتني 
غرميه التقليدي مان يونايتد، 
عندما يح���ل ضيفا على رابع 
الدوري احملل���ي. وميلك مان 
سيتي االسلحة الالزمة للعودة 
بفوز ثمني من لشبونة واضافة 
فريق برتغالي آخر الى قائمة 
ضحاياه بعدما أطاح ببورتو 
حامل اللقب في الدور السابق، 
خصوصا هدافه االرجنتيني 
سيرجيو اغويرو والبوسني 
ادين دزيكو وااليطالي ماريو 
بالوتيل���ي وصان���ع االلعاب 

االسباني دافيد سيلفا.
الثالث���ة، ينتظ���ر  وف���ي 
ڤالنس���يا اختبار صعب أمام 
ضيف���ه ايندهوف���ن. ويدخل 
تونتي انشكيده ثاني الدوري 
الس���اخنة  الهولندي مباراته 
أمام شالكه االملاني مبعنويات 
عالية اثر ف���وزه الكبير على 
ايندهوف���ن، بي���د ان الفريق 
االملاني ميلك من االسلحة ما 
يكفي للعودة بنتيجة ايجابية 
من انشكيده خصوصا الهداف 
الدول���ي الهولندي يان كالس 

هونتيالر.
وتب����رز أيض����ا مباريات 
اتلتيك����و مدريد االس����باني 
م����ع بش����يكتاش الترك����ي، 
خاركي����ف  وميتاليس����ت 
االوكراني م����ع اوملبياكوس 
اليونان����ي، وس����تاندر لياج 
البلجيكي مع هانوڤر االملاني، 
حيث احلظوظ متكافئة بني 
الفرق الستة. تقام مباريات 
االياب في 15 مارس احلالي.

واي����ن روني واش����لي يونغ 
والبرتغال����ي لوي����س ناني 
واملكسيكي خافيير هرنانديز، 
للمصاحلة مع جماهيره عقب 
اخلسارة أمام ضيفه اياكس 
امستردام 1-2 في اياب الدور 
ال� 16 والتي وضعت حدا ل� 11 

مباراة دون خسارة قاريا.
الثاني���ة، ميني مان  وفي 
س���يتي النف���س باس���تغالل 
معنويات العبيه العالية بعد 
املتتالية  االنتصارات األربعة 

املباراة مبعنويات عالية عقب 
الكبير على مضيفه  فوزهم 
توتنه����ام 3-1 االحد املاضي 
في الدوري احمللي، هو الثالث 
على التوالي لهم. ويعول مان 
يونايتد الساعي الن يكون رابع 
الثالثة  فريق يحرز األلقاب 
الكبرى قاريا بعد يوڤنتوس 
االيطالي واياكس امستردام 
الهولن����دي وبايرن ميونيخ 
االملاني، على قوته الضاربة 
في خط الهجوم بقيادة جنمه 

)رويترز( جنم مان يونايتد ناني تألق في املباراة السابقة أمام أياكس  

يبدو ان الفرنسي ارسني فينغر 
املدير الفني لنادي ارسنال 

االجنليزي لم يكن راضيا من 
اداء احلكام في مباراة فريقه امام 
ميالن على الرغم من فوز ارسنال.

وكشفت تقارير ان فينغر حلق 
حكم املباراة دامير سكومينا الى 
النفق املؤدي لغرف خلع املالبس 
عقب نهاية اللقاء ليوجه اهانات 

للحكم ويصرخ في وجهه بسبب 
أدائه غير الكفؤ. وكان حكم اللقاء 

قد احتسب 21 خطأ ملصلحة 
ميالن، فيما احتسب 8 أخطاء 

فقط ملصلحة ارسنال. ولم يكن 
ڤينغر راٍض عن اداء احلكم، 

مشيرا الى أنه شعر بأنه أعطى 
الكثير من الركاالت احلرة مليالن، 
مضيفا ان كل مرة يقع العب من 
»الروسونيري« كان حكم اللقاء 

يعطيه ركلة حرة. وجتدر اإلشارة 
الى أنه اذا ثبت ما قيل عن حلاق 

ڤينغر حكم املباراة الى النفق 
املؤدي الى غرف خلع املالبس، قد 

يواجه الفرنسي عقوبات دولية 
قاصية بسبب تعرضه حلكم اللقاء 

وتوجيه االهانات له. من جانب 
اخر أشاد فينغر مبهاجمه الصاعد 

اليكس اوكسالد تشيمبرلني. 

اعترف املدير الفني لنادي ميالن 
ماسيميليانو اليغري بأنه ارتكب 

بعض األخطاء امام ارسنال 
لكنه جنح في التأهل للدور ربع 
النهائي في دوري أبطال أوروبا 
رغم الهزمية. وأكد: »إنها هزمية 

مخزية.. ولكن هدفنا كان التأهل.. 
واآلن لدينا وقت كاف لعودة 

بعض الالعبني من اإلصابة.. لم 
أحلظ اخلوف في عيون الالعبني.. 

إنهم العبون اصحاب خبرة.. 
ولكني اخبرتهم بني شوطي 
املباراة بأن علينا أن نحذف 

الشوط األول من ذاكرتنا، لنبدأ 
مجددا من نقطة الصفر«.

من جانبه أعرب العب الوسط 
الهولندي املخضرم مارك فان 

بوميل عن ارتياحه لنجاح فريقه 
ميالن في التأهل.وقال فان بوميل 

»أعتقد أننا ارتكبنا خطأ ألننا 
أعدنا اليهم الثقة«. وأشار: »في 

الشوط األول فرض ارسنال علينا 
سيطرته متاما.. ولكني اعتقد أننا 
لعبنا بشكل أفضل بعض الشيء 
في الشوط الثاني«. ويرى جنم 
ميالن انطونيو نوتشيرينو أن 

فريقه لم يكن جيدا بشكل كاف 
في الشوط األول.

نغم����ة  تشلس����ي  اس����تعاد 
إقال����ة مدربه  االنتص����ارات بعد 
البرتغالي ان����دري فيالس بواس 
وحج����ز بطاقته الى ال����دور ربع 
النهائي ملسابقة كأس اجنلترا لكرة 
القدم بفوزه على مضيفه برمنغهام 
سيتي من الدرجة األولى  2 � 0 في 
مباراة معادة من الدور ثمن النهائي. 
وخاض تشلس����ي املباراة بقيادة 
املدرب املساعد االيطالي روبرتو 
دي ماتيو. ويلتقي تشلس����ي في 
الدور املقبل مع ضيفه ليستر سيتي 
من الدرجة األولى ايضا االسبوع 
املقبل. من جانب آخر، عمق ايفيان 
الصاعد حديثا الى دوري األضواء 
جراح مرسيليا بطل املوسم قبل 
املاضي عندما تغلب عليه 2 � 0 على 

ملعب »بارك دي سبور«.

كشفت تقارير اسبانية ان نادي 
ريال مدريد يسعى الى التعاقد مع 
حارس مرمى جديد من اجل خالفة 
ايكر كاسياس، والذي سيصبح في 
عامه ال� 31 في مايو املقبل. ويبحث 
الن���ادي امللكي عن حارس ش���اب 
لتأمني عرينه في املستقبل وأيضا 
لزيادة التنافسية مع كاسياس، قائد 
الفريق، لذل���ك تفكر إدارة الفريق 
البلجيكي تيبوت  التعاقد مع  في 

كورتوا 20 عاما.

ڤينغر يخرج عن 
عاداته ويالحق احلكم

اليغري: هزمية 
مخزية ولكننا تأهلنا

تشلسي يطيح 
ببرمنغهام

الريال يبحث عن 
خليفة كاسياس

»فيسنتي كالديرون« يستضيف 
نهائي كأس إسبانيا 25 مايو

مجلس النواب البرازيلي
ميرر قانون كأس العالم

لوف: هدفي هو لقب »يورو 2012«

دي ماتيو: مورينيو سيظل دومًا 
في قلوب جماهير تشلسي

»قطر لالستثمارات« تستحوذ 
على كامل أسهم سان جرمان

زامر يسعى إللزام العبي أملانيا 
بترديد النشيد الوطني

أعلن االحتاد االس���باني لكرة الق���دم أن املباراة النهائية 
لبطولة كأس ملك اسبانيا ستقام في 25 مايو بستاد »فيسنتي 
كالديرون« معقل نادي أتلتيكو مدريد، واتخذ االحتاد االسباني 
القرار بشأن موعد ومكان اقامة املباراة النهائية، بعدما تعذر 
وصول ناديي برش���لونة وأتلتيك بيلباو املتأهلني للنهائي 
الى اتفاق بهذا الشأن، وكان بلباو يرغب في خوض املباراة 
بستاد »ال كارتوخا« في 20 مايو بينما يرغب برشلونة في 

خوضها بستاد كالديرون في 25 مايو.

تخطى ما يس���مى القانون العام لكأس العالم أول عقبة له 
في مجلس النواب البرازيلي، لتخفيف األعباء، ليس فقط على 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الذي اشتكى من حاالت التأجيل، 
وإمنا أيضا على شركة »بودوايزر« املصنعة للجعة )البيرة(. 
وجرى مترير الوثيقة، التي من شأنها ترسيم الضمانات الالزمة 
لفيفا قبل كأس العالم 2014 التي تقام بالبرازيل، من قبل جلنة 
خاصة في مجلس النواب. وسيجرى التصويت على الوثيقة 

في جلسة عامة تعقد في وقت الحق.

أكد املدير الفني للمنتخب األملاني يواكيم لوف أن هدفه 
في الوقت احلالي هو قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس األمم 
األوروبية )يورو 2012(، وقال انه ال يرغب في التعليق على 
ما رددته وسائل االعالم حول ترشيحه لتولي تدريب فريق 
تشلس���ي، وقال لوف في بيان أصدره االحتاد األملاني لكرة 
القدم »ارتبط بعقد كمدرب للمنتخب األملاني يس���تمر حتى 
عام 2014، وستبدأ البطولة األوروبية في غضون ثالثة أشهر، 
واجلمي���ع يعرفون هدفي، وأض���اف »ولذلك ال أري أي داع 

للتعليق على الشائعات التي ترددها وسائل االعالم«.

يعتقد االيطالي روبرتو دي ماتيو املدير الفني املؤقت لنادي 
تشلسي أن البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لريال مدريد، 
ترك أثرا كبيرا في نفوس جماهير تشلسي، خالل فترة قيادته 
لفريقهم من قبل، كانت جماهير تشلسي رددت اسم مورينيو 
ط���وال املباراة التي فاز فيها الفريق على برمنغهام 2- 0 في 
كأس االحتاد االجنليزي، وتصاعدت التكهنات بشأن اعتزام 
امللياردير الروسي رومان ابراموفيتش مالك تشلسي التفاوض 
مع مورينيو أو جوسيب غوارديوال املدير الفني لبرشلونة، 
في أعقاب اقالة مدرب الفريق بواس األحد املاضي، وقال دي 
ماتيو: »جوزيه جزء من تاريخ النادي، لقد حقق جناحا كبيرا 

لالعبني وللنادي، سيظل دائما في قلوب املشجعني«.

استحوذت شركة »قطر لالستثمارات« على كامل اسهم نادي 
باريس سان جرمان الفرنسي بعد ان اشترت حصة ال� 30 املتبقية 
للمالك السابق شركة »كولوني كابيتال« االميركية حسبما اعلن 
مصدر مقرب من االخيرة، وكانت الش����ركة القطرية اشترت 31 
مايو املاضي حصة 70% من النادي من الشركة االميركية. يقدم 
باريس س����ان جرمان عروضا قوية في الدوري الفرنس����ي هذا 
املوسم، وقد استعاد الصدارة من مونبلييه بفوزه الكبير على 

ضيفه اجاكسيو 4-1 في املرحلة السادسة والعشرين.

يس����عى أسطورة الكرة األملانية ماتياس زامر والذي يشغل 
حاليا منصب املدير الفني لالحتاد األملاني لكرة القدم إلى إلزام 
كل املنتخب����ات األملانية في كل الفئات العمرية لضرورة ترديد 
النش����يد الوطني األملاني حني عزفه قبل بدء املباريات. ونقلت 
صحيفة »بيلد« األملانية أخيرا أن زامر س����يصدر قرارا إلزاميا 
بذلك يبدأ به من العبي املنتخب األول وصوال لكل الفئات العمرية 
األخرى. وقال زامر إن االحتاد األملاني يقدم العبيه الرجال بقمصان 

»املانشافت« لذلك فإن الوطن يريد أصواتهم.


