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سواريز: ال دليل على إهانتي إليڤرا
نفى العب برشلونة لويس سواريز تعديه بألفاظ عنصرية على العب مان يونايتد السابق 
باتريس إيڤرا عندما كان يلعب مع الريدز. وذكر موقع »اكسبريس« أن لويس سواريز مازال 
ينفي أنه تعدى على باتريس إيفرا بألفاظ عنصرية في مباراة بالدوري اإلجنليزي. وقال 
سواريز عبر املوقع الرسمي للبرسا: »عندما أقول أنا اسف فأكون قد ندمت على أمر ما، ولكن 
في بعض األحيان يتم احلكم علي في أمور غير صحيحة مثل اإلهانة العنصرية إليفرا، إنهم 
ليس لديهم أي دليل كي يقدموه ضدي وهذا أكثر ما يحزنني«. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
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الرياضية

مان سيتي ادين دزيكو، ولكن رجال املدرب مارك 
فيلموتس، انقذوا نقطة بفضل هدف من العب 

وسط روما االيطالي راديا ناينغوالن)51(.
وفشلت البوسنة بالتالي في حتقيق فوزها 
االول وحصل���ت على نقطته���ا الثانية فقط، 
فيم���ا رفعت بلجيكا رصيدها الى 4 نقاط من 

مباراتني.
وفازت ويلز على ضيفتها قبرص 1-2.

وسجل ديڤيد كوتيريل )13( وهال روبسون-
كانو )23( هدفي ويلز التي أكملت اللقاء بعشرة 
العبني بعد طرد ان���دي كينغ في الدقيقة 47، 

وفنسان البان )36( هدف قبرص.
ورفعت ويلز رصيده���ا الى 7 نقاط، فيما 

جتمد رصيد قبرص عند 3 نقاط.

المجموعة الثامنة

واصل املنتخب االيطالي وصيف بطل النسخة 
املاضية انتصاراته بفوز هزيل على مضيفه 
املالطي املتواضع 1-0 في اجلولة الثالثة من 

منافسات املجموعة الثامنة.
وكان املنتخب االيطالي الذي لم يذق طعم 
الهزمية للمباراة الثالثة واألربعني على التوالي 
في التصفيات، استهل مشواره الرسمي مع مدرب 
يوڤنتوس السابق انطونيو كونتي بالفوز على 
مضيفه النرويجي )2-0( وضيفه االذربيجاني 
)2-1(، ثم أض���اف فوزه الثالث بقيادة العب 
الوسط السابق غراتس���يانو بيليه الذي بدأ 
مشواره بفوز ودي مهم جدا على هولندا ثالثة 

مونديال البرازيل 2014 )0-2(.
ورف���ع »االزوري« رصيده الى 9 نقاط في 
املركز الثالث بفارق االهداف خلف كرواتيا التي 
اكتسحت اذربيجان بسداسية نظيفة سجلها 
اندري كراماريتش )11( وايفان بيريس���يتش 
)34 و45( ومارسيلو بروزوفيتش )45( ولوكا 
مودريتش )56 من ركلة جزاء( ورشاد ساديغوف 
)61 خطأ في مرمى فريقه(، وثالث نقاط امام 
النرويج التي تغلبت على ضيفتها بلغاريا 
بهدفني للمغربي االصل طارق اليونسي 
)13( وهافارد نيلسن )71(، مقابل هدف 

لنيكوالي بودوروف )43(.

وردت التفيا بالتعادل بعد ان حصل اليكسيس 
فيسناكوفس على ركلة جزاء اثر مخاشنته من 
اوزان توفان نفذها فاليرييس ساباال بنجاح 

.)54(

المجموعة الثانية

فرطت البوسنة في فرصة تكريس نفسها 
عقدة لضيفتها بلجيكا بعد تقدمها عليها 0-1 
واكتفت بالتعادل معها 1-1 في اجلولة 
الثالثة من منافس���ات املجموعة 
الثانية. وبدت البوس���نة في 
طريقها السقاط بلجيكا للمرة 
التوالي  الرابعة على 
فوزها  وحتقي���ق 
الرابع على التوالي 
ت  را النتص���ا ا (
السابقة  الثالثة 
تصفيات  ف���ي 
 2006 مونديالي 
و2010 مقاب���ل هزمي���ة في 
مباراتهم���ا االول���ى ف���ي 
تصفيات مونديال 2006(، 
وذلك بعدما تقدمت في 
الدقيقة 28 عبر مهاجم 

وفي ريغا، تعادلت التفيا مع تركيا 1-1.
وتقدم الضيوف في 
مستهل الشوط الثاني 
عن���د طري���ق بالل 
كيشا)47(، 

قبل ان يعيده توماس نتشيد الى سابق عهده 
اثر كرة من ليمبرسكي )88(.

وقل���ص لوغفيننك���و الفارق مرة 
جديدة في الوق���ت بدل الضائع من 

ضربة رأس )1+90(.
والفوز هو الثالث على التوالي 
لتشيكيا، في حني منيت كازخستان 

الثاني���ة مقابل  بهزميته���ا 
تعادل.

أذل منتخب ايس���لندا لك���رة القدم ضيفه 
الهولندي ثالث موندي���ال 2014 في البرازيل 
بفوزه عليه 2-0 في اجلولة الثالثة من منافسات 
املجموعة االولى للتصفيات املؤهلة الى نهائيات 

كأس اوروبا 2016 في فرنسا.
على ملع���ب لوغاردال س���فولور، افتتح 
أصحاب األرض التسجيل في وقت مبكر من 
ركلة جزاء احتسبها احلكم االسباني كارلوس 
فيالسكو كاربايو اثر خطأ ارتكبه ستيفان دي 
فريي ضد بيركير بياماسون ونفذها بنجاح 
سيغوردسون)10(، وعزز سيغوردسون تقدم 
أصحاب االرض قبيل نهاية الشوط االول بالهدف 

الثاني)42(.
ودف�ع امل�درب غ���وس هيدينك )67( الذي 
خل���ف ل�ويس ف�ان غال في ه���ذه املهمة بعد 
مونديال 2014 وانتقال االخير لالشراف على 
مان يونايتد، مبهاجم شالكه االملاني كالس يان 
ه�ونتيالر ف�ي بداية الش���وط الثاني بدال من 
ويس�لي ش�نايدر على غرار ما فعل في اجلولة 
السابقة ضد ضيفته كازخستان التي تقدمت 
في الشوط االول 1-0، فأمن له التعادل الذي 
كان فاحتة للفوز 3-1 بعد ان نقصت صفوف 

الضيوف.
لكن أمور أبطال أوروبا عام 1988 لم تتحسن 
وحالهم لم تتبدل، وتلقوا اخلسارة الثانية بعد 

االولى امام تشيكيا 1-2. 
وتشبثت ايسلندا بصدارة املجموعة برصيد 
9 نقاط بفارق االهداف امام تشيكيا التي حققت 
فوزه���ا الثالث ايضا على حس���اب مضيقتها 

كازاخستان 2-4. 
ف�ي آس�تانا، ح�ققت تش���يكيا فوزا كبيرا 
افتت�ح���ه ب�وريك دوك�ال )13( يتس���ديدة من 
نح�و 25 مترا، وأضاف دافيد الفاتا الثاني بعد 
ان وصلته كرة من بافل كاديرابيك عند نقط�ة 
ال�جزاء تابعه�ا ف�ي الشب�اك )44(، وفي الش�وط 
باله�دف  ال�ثاني، ع�زز الديس�الف كرييتشي 
الثالث بعد ان اس���تثمر مت�ريرة عرضية من 

دافيد ليمبرسكي )56(.
وقل�ص ي�وري لوغفيننكو الفارق بعد كرة 
وصل�ته م���ن رأس ايليا فوروتنيكوف )84(، 

هولندا »تائهة« مع هيدينك.. وإيطاليا بخير مع كونتي

أفاد أنطونيو كونتي املدير الفني للمنتخب 
اإليطالي بأن خط هجومه بحاجة إلى 

التحسن، عقب الفوز على مالطا.
أنطونيو كونتي صرح ملوقع غول 
العاملي قائال: »النتيجة جيدة، علينا 
أن نعمل بشكل أفضل على اخلط 

الهجومي، ولكننا ضربنا العارضة أربع 
مرات«.

وأضاف: »أنا مقتنع بأن حصولنا 
على تسع نقاط في املجموعة، من شأنه 
ان يعطينا الثقة الالزمة، الالعبون بذلوا 

قصارى جهدهم، لقد كانت املباراة الثانية في 
ثالث أيام، لقد ظهرت مالمح التعب عليهم«.

كونتي يرفض االنتقادات
أشار غاريث بيل العب املنتخب الويلزي إلى أن منتخبه 

متعطش للمشاركة في يورو 2016، عقب الفوز بشق األنفس 
على قبرص بنتيجة 1-2.

وصرح جنم ريال مدريد قائال: »لقد كانت بداية جيدة، 
لقد خرجنا من مرمى النيران، كما كنا نريد، لقد قدمنا 

مباراة جيدة، كان من الواضح أن هناك بعض األخطاء في 
التمركز، ولكن اعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة بشكل عام«.
وأضاف: »الشعور مختلف داخل الفريق، اجلميع يقاتل 

من أجل االخر، روح الفريق رائعة، واجلماهير ال تصدق 
بالفعل«. وأنهى حديثه قائال: »منذ أن مت طرد آندي كينج، 
عملنا بشكل جيد كفريق، لقد غطينا كل قطعة في امللعب، 

وأظهرنا ما كنا نريد أن نقدمه، واآلن أمامنا مباراة كبيرة أمام 
بلجيكا، ونحن واثقون من أنفسنا«.

بيل: »متعطشون« ليورو 2016
صرح اريني روبن العب املنتخب الهولندي لوسائل اإلعالم قائال: 

»املنتخب ال يستحق منا ذلك، نحن فعلنا ذلك بأنفسنا، علينا 
مراجعة وضعنا، لقد جعلنا األمور صعبة على أنفسنا بدون أي 

داع«.
وأضاف: »علي اآلن احلذر أثناء التحدث، ألنني غاضب للغاية، 

علينا أال نشير بأصابع االتهام جتاه أنفسنا، ولكن ما حدث 
لم يكن باملستوى، إذا لعبت بتلك الطريقة، لن تفوز باملباريات، 

األمور ال تسير على ما يرام، باإلضافة إلى استقبالنا هدفني في 
مرمانا، نحن ال نلعب كرة قدم حكيمة«.

وأكمل حديثه قائال: علينا النظر إلى أنفسنا في املرآة، والبدء من 
جديد، يجب أال نعتقد أننا جيدون، ألننا لسنا كذلك.

وأنهى حديثه: ما زلنا ضمن املنتخبات األفضل في العالم، علينا القتال من أجل 
حتقيق النتائج اجليدة، يورو 2016 على بعد سنتني من اآلن، ونحن نريد املشاركة.

روبن: نحن في مأزق

أوزيل باق يا عشاق »الغانرز«أنشيلوتي يكشف احلقائق

أوزيل ينفي الرحيل.. ووالكوت يعودكارلو يحذر بيريز.. ويثق بـ »القديس«
نش����رت صحيفة »ماركا« 
حوار املدير الفني لنادي ريال 
الذي  مدريد كارلو أنشيلوتي 
حتدث فيه عن العديد من األمور 
الذي لم يتحدث عنها منذ بداية 

املوسم.
وقال: في البداية أود أن أشيد 
مبيسي إذا جتاوز زارا ألنه العب 
كبير ويقدم مستوى عال في كرة 
الق����دم، ورونالدو أود أن أقول 
انه أفضل العب في العالم في 
الوقت احلالي ولكن من الصعب 
املقارنة م����ع مارادونا وبيليه 
فاألمور تتغير مع الوقت. وعن 
الالعبني الراحلني عن الفريق: 
دي ماريا طلب الكثير من األموال 
وأراد الذهاب لكسب مادي أكبر 
وأنا متوافق مع رأي النادي في 
بيعه، وحالة ألونسو تختلف ، 
فهو طلب الرحيل كونه متعب 
ومع االحترام له نحن تركناه 
يذهب لوجود بدائل مثل كروس. 
وعن صفقات خيمس ورحيل 
لوبيز: لقد دفعن����ا 80 مليون 
يورو ألن النادي طلب مننا هذا 
املبلغ، ودييغو لوبيز رحل ألنه 
أراد ذل����ك ولم يطلب منه أحدا 

الرحيل.
وعن فلورنتين����و بيريز: 
س����وف أذهب إذا تدخل بيريز 
في تشكيلة الالعبني في الفريق 
وأعتقد أنه ذكي مبا فيه الكفاية 
كي ال يفعل، وأنا أود التجديد 
الفريق ألنني أمضي وقتا  مع 

جيدا داخل »امللكي«.
وحول كاسياس: ال ميكننا أن 

رد مسعود أوزيل العب 
ارس����نال على الشائعات 
املتعلق����ة برحيل����ه عن 
الفريق »املدفعجية« خالل 
سوق االنتقاالت الشتوية 

بطريقة غير مباشرة.
وك�ان����ت الصحاف����ة 
اإلجنليزية واألملانية قد 
ربط�ت مس�عود بالرحيل 
إل����ى باي����رن ميونيخ أو 
م�ان س�يتي خالل سوق 
االنتق�االت الش�توية مقابل 
م�ا يق�ارب 50 مليون يورو، 
وف�ي ظ�ل التزام أرس����ني 
فينغ�ر الصم�ت بخصوص 
مستقب�ل جنمه األملاني، 
فإن أوزيل رد بنفسه على 
هذه الشائعات لكن بطريقة 

غير مباشرة.
ق����ال الع����ب  حي����ث 
ري����ال مدري����د الس����ابق 
على حس����ابه الشخصي 
ف����ي تويت����ر »أش����كركم 
على دعمك����م وتعاطفكم 
بسبب إصابتي، سأحاول 
العودة بأسرع وقت ممكن 
ملساعدة آرسنال، اآلن وفي 

املستقبل«.
ونبق����ى ف����ي »ملعب 
االم����ارات« حي����ث عاود 
مه�اج�م املنتخب االجنليزي 
ثي�����و والك����وت متارينه 
بش����كل كامل م����ع فريقه 
ارس����نال بعد تعافيه من 
عملية جراحية في ركبته 
اليسرى ابعدته عن املالعب 

نهدم تاريخ العب بسبب خطأ 
واحد فهو حارس مرمى كبير 
وما يتع����رض له من انتقادات 
أمر مبالغ فيه، وأنا واثق متاما 
بقدرته على استعاده توازنه.

في سياق آخر، كشف رئيس 
نادي ميالن سيلفيو برلسكوني 
أن مدرب ريال مدريد أنشيلوتي 
هو من أوصى بتعاقدات الفريق 

األخيرة.

9 اشهر، وذلك بحسب ما 
اعلن النادي اللندني. ولم 
يلعب والكوت )25 عاما( 
اي مب����اراة منذ تعرضه 
لتمزق في الرباط الصليبي 
االمامي لركبته اليسرى 
في اوائ����ل يناير املاضي 
خالل املباراة التي فاز فيها 
ارسنال على جاره توتنهام 
)2-0( ف����ي الدور الثالث 

وذك����رت صحيف����ة »أس« 
تصريح����ات برلس����كوني عن 
صحيفة ال غازيت����ا اإليطالية 
حول التعاق����دات التي قام بها 
النادي في الفترة األخيرة وأن 
أنشيلوتي هو من أوصى بها.

وقال برلسكوني: أنشيلوتي 
هو أحد املستشارين الرئيسيني 
للنادي وهو من نصح بالتوقيع 
مع دييغ����و لوبي����ز وأليكس 

من مسابقة كأس اجنلترا. 
وتعتبر عودة والكوت الى 
»الغانرز« أمرا مهما ملدربه 
الفرنس����ي ارسني فينغر 
خصوصا بع����د تعرض 
صانع األلع����اب االملاني 
مس����عود اوزيل لإلصابة 
ب����الده في  م����ع منتخب 
التصفيات املؤهلة لكأس 

أوروبا 2016.

بيل يحاول املرور كالعادة

اكتساح كرواتي.. وانتصار غال لويلز في تصفيات كأس أوروبا


