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الرياضة الدولية
حقق كل من بايرن ميونيخ االملاني ومانشستر يونايتد االنكليزي
املطلوب منهما بعد فوزهما في مواجاهاتهما ضمن منافسات كأس
أملانيا وإنكلترا على التوالي ،في وقت استطاع فيها ريال مورسيا أن
يوقف املاكينة الهجومية لريال مدريد بعد تعادلهما سلبًا

بايرن يقصي بريمن
وريال يتعادل سلبًا
اس �ت �ط��اع ن ��ادي م��ان�ش�س�ت��ر يونايتد
أن ي �ت �خ �ط��ى ض �ي �ف��ه ولفرهامبتون
بصعوبة  ،2-3ضمن منافسات الدور
الرابع من مسابقة كأس رابطة األندية
اإلنكليزية املحترفة لكرة القدم .وبعد
�ال من األه��داف استطاع
شوط أول خ� ٍ
مانشستر أن يفتتح التسجيل عبر
البرتغالي بيبي الذي استقبل كرة على
الجانب االيمن من االعب ويس براون
اس �ك �ن �ه��ا ف ��ي م ��رم ��ى ولفرهامبتون
( .)56وجاء هدف التعادل سريعًا عبر
الكاميروني الكوبيه ال��ذي ح��ول كرة
عرضية برأسه (.)60
اال أن مانشستر استطاع أن يستعيد
التقدم عبر الكوري جي سونغ بارك
الذي قام بمجهود فردي من منتصف
امل �ل �ع��ب وس ��دده ��ا ق��وي��ة ع �ل��ى يسار
الحارس واين هانيسي (.)70
وع � � ��ادل ول �ف��ره��ام �ب �ت��ون ع ��ن طريق
كيفني فلوي الذي استقبل كرة بينية
من الجانب االيمن ،ولف حول نفسه
وسدد كرة أرضيه على يسار حارس
بن أموس ( .)76وفي الدقيقة األخيرة
من الوقت األصلي استطاع املكسيكي
خافيير هيرنانديز أن ينقل مانشستر
الى الدور املقبل بعد تسجيله الهدف
األخير لفريقه.
وهنا باقي النتائج:
ل�ي�س�ت��ر س �ي�ت��ي × وس ��ت بروميتش
ألبيون 4-1
إي �ب �س��وي �ت��ش ت � ��اون × نورثامبتون
تاون 1-3
ويغان أثلتيك × سوانسي 0-1

سيغيب عن قمة السبت

كراسيتش أوقف لتحايله
قرار الفت اتخذه االتحاد اإليطالي لكرة القدم ،أمس،
ع�ن��دم��ا ع��اق��ب ج �ن��اح ي��وف�ن�ت��وس ال��دول��ي الصربي
ميلوش كراسيتش بالوقف مباراتني لتحايله على
ال�ح�ك��م ،وح�ص��ول��ه ع�ل��ى رك�ل��ة ج ��زاء وه�م�ي��ة خالل
مباراة فريقه ضد بولونيا في الدوري املحلي األحد
املاضي.
وكان حكم املباراة املذكورة قد منح يوفنتوس ركلة
ج ��زاء ق�ب��ل أن ي�ت�ص��دى ح ��ارس ب��ول��ون�ي��ا إميليانو
فيفيانو لتسديدة املهاجم فينتشنزو ياكوينتا.
وه ��ذا ه��و ث��ان��ي ق ��رار م��ن ن��وع��ه ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ّ
للحد
م��ن تحايل الالعبني على الحكام ،إذ ك��ان االتحاد
اإلي �ط��ال��ي ق��د أوق� ��ف ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي مهاجم
فيورنتينا ألبرتو جيالردينو مباراتني أيضًا بعدما
سجل هدفًا بيده.
واستند ّ
القيمون إلى تسجيل املباراة قبل إصدار
ق ��راره ��م ،ال� ��ذي س �ي �ح��رم أف �ض��ل الع �ب��ي «السيدة
خوض القمة املنتظرة ضد ميالن السبت
العجوز»
ّ
املقبل ،م��ا يمثل ضربة للفريق ال��ذي يفتقد أيضًا
خ��دم��ات ي��اك��وي�ن�ت��ا وام� � ��اوري امل �ص��اب�ي�ن ،ع�ل�م��ًا أن
ي��وف�ن�ت��وس أش ��ار ف��ي م��وق�ع��ه اإلل �ك �ت��رون��ي إل ��ى أنه
سيستأنف القرار بواسطة محاميه اليوم.

إسبانيا
اف�ت�ت��ح ري� ��ال م��دري��د ال� ��دور ال � �ـ 32من
مسابقة كأس إسبانيا بتعادل سلبي
م �خ �ي��ب ل�ل��آم� ��ال م� ��ع م �ض �ي �ف��ه ريال
مورسيا .فبرغم ضغط الفريق امللكي
على م��دار امل�ب��اراة لم يستطع أن يهز
الفريق امللكي شباك خصمه في ظل
تألق دف��اع ري��ال مورسيا ومن ورائه

ً
شفاينستايغر محتفال مع مدربه لويس فان غال بعد تسجيله هدفه الثاني في مرمى بريمن (كريستوف ستاش ــ أ ف ب)
حارس املرمى داني هيرنانديز.
وف� � ��ي ال � � � ��دور ع �ي �ن ��ه ف� � ��از برشلونة
ع �ل��ى م�ض�ي�ف��ه س�ب�ت��ة  .0-2سجلهما
ال �ب��رازي �ل��ي م��اك�س��وي��ل ( )15وبيدرو
(.)25

أملانيا
قلب ب��اي��رن ميونيخ ت��أخ��ره ال��ى فوز
ف ��ي «ال �ن �ه ��ائ ��ي امل �ب �ك ��ر» ض ��د فيردر
بريمن في ال��دور الثاني من مسابقة
كأس أملانيا ،بفوزه .1-2
وب � ��دأ ب��ري �م��ن س��ري �ع��ًا ب� �ه ��دف مبكر
وم �ب��اغ��ت ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال �ث��ان �ي��ة ،عن
طريق كرة عرضية من الجهة اليسرى
تصل الى البيروفي كالوديو بيتزارو

ال ��ذي ح� ّ�ول�ه��ا ال��ى ال �ش �ب��اك .وج ��اء رد
ال�ب��اي��رن ،ال��ذي يملك ال��رق��م القياسي
م��ن ح�ي��ث ع ��دد األل �ق��اب ف��ي مسابقة
الكأس برصيد  23لقبًا ،آخرها العام
املاضي على حساب بريمن بنتيجة
 ،0-4ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  28ع�ب��ر باستيان
ش�ف��اي�ن�س�ت��اي�غ��ر ال ��ذي ك�س��ر مصيدة
التسلل وحول تسديدة زميله توماس
م ��ول ��ر ال� ��ى داخ � ��ل ال �ش �ب ��اك ،لينتهي
الشوط االول على هذه النتيجة.
وف� ��ي ال� �ش ��وط ال �ث��ان��ي رف� ��ع البايرن
ال� �ن� �ت� �ي� �ج ��ة ف� � ��ي ال� ��دق � �ي � �ق� ��ة  74عبر
ت�س��دي��دة رائ �ع��ة لشفاينستايغر من
خ� ��ارج م�ن�ط�ق��ة ال� �ج ��زاء اس �ت �ق��رت في
املقص األيمن لحارس مرمى بريمن

سيبستيان ميليتز.
وهنا باقي النتائج:
أف سي فرانكفورت × شالكه 1-0
كولن × ميونيخ 0-3 1860
فيورث × أوغسبورغ 4-2
فيكتوريا × فولسبورغ 3-1
كوبلينز × هيرتا برلني 1-2
إينرجي كوتبوس × فرايبورغ 1-2
ك��اي��زرس�لاوت��رن × أرمينيا بيليفيلد
0-3

فرنسا
أط � ��اح س ��ان ��ت ات� �ي ��ان ض �ي �ف��ه بوردو
وصيف بطل النسخة االخيرة عندما
ت�غ�ل��ب ع�ل�ي��ه  ،0-1ف��ي دور ال� � �ـ 16من

موندياليات

ال مزيد من «التنبؤات الكروية» :األخطبوط بول مات!
ب�ي�ن امل �ت �س��ائ �ل�ي�ن ع ��ن آخ � ��ر أخباره
واآلم �ل�ي�ن ع��ودت��ه ل�ل�ت�ن� ّ�ب��ؤ ف��ي كأس
أوروب � ��ا  ،2012ج ��اء ال �ن �ب��أ املفاجئ
بوفاة األخطبوط «بول» ،الذي نافس
اسمه أبرز نجوم كرة القدم في كأس
ال�ع��ال��م األخ �ي��رة ،بفعل
ت� ��وق � �ع� ��ات� ��ه الناجحة
لنتائج املباريات.
م�ن�ت�ص��ف ل �ي��ل االثنني
ـــــ الثالثاء ،أف��اد حوض
األس � � �م � ��اك ف � ��ي مدينة
ّأوب � ��ره � ��اوزن األملانية
أن ب� ��ول ن �ف��ق «بهدوء
خ �ل��ال ال �ل �ي ��ل ألسباب
طبيعية».
ويبدو أن ميتة بول كانت منتظرة،
ّ
ألن ��ه ت �ق��دم ف��ي ال �س��ن ب��ال�ن�س�ب��ة إلى
جنسه (عمره عامان ونصف عام)،
ّ
رغم أن البعض رأى فيه «أسطورة»

سؤال عن
قيمة تقديم
بول مطبوخًا
مع كوب جعة

بول متوقعًا فوز إسبانيا على هولندا في نهائي مونديال ( 2010أ ف ب)

بالنظر إل��ى توقعاته الصائبة من
�لال اختياره علبة من بني اثنتني
خ ّ
م�ص��ن�ع�ت�ين م��ن «البليكسيغالس»
تحمالن أل��وان املنتخبني املشاركني
في مباراة ما ،وهو توقع من دون أي
خطأ جميع النتائج ال�ت��ي أحرزها
املنتخب األملاني خالل كأس العالم،
كما ّ
تنبأ بفوز إسبانيا باللقب على
حساب هولندا.
وال�لاف��ت أن ب��ول ك��ان بصحة جيدة
قبل وفاته ،بحسب تأكيدات ّ
القيمني
ع�ل��ى امل��رك��ز ،ال��ذي��ن ق� ��رروا دف �ن��ه في
األرض ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��م .ون�ق�ل��ت وكالة
«أسوشييتد برس» عن أحدهم قوله:
«ماذ سيفعلون به؟ هل سيطبخونه
على ّالطريقة اإلسبانية؟ أتساءل كم
سيكلف طبق يحوي ب��ول م��ع كوب
جعة!».
ك� ��ذل� ��ك ب� � ��رز ت �ع �ل �ي��ق أح� � ��د الطالب

ف� ��ي أح � ��د امل� �ن� �ت ��دي ��ات ع� �ل ��ى شبكة
«اإلن � � �ت� � ��رن� � ��ت»« :ع � �ل� ��ى م� � � ��دار شهر
س ��أذه ��ب إل� ��ى ال �ص��ف وأن � ��ا أرتدي
ّ
الزي األسود حدادًا».
وقد ولد بول عام  2008في ويموث
ف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ق �ب��ل أن ُي �ن �ق��ل إلى
أمل��ان�ي� ً�ا ،وق��د منحته بعثة إسبانية
تمثاال برونزيًا .كما حصل على لقب
«مواطن فخري» من بلدة كارباينيو
(شمال ـــــ شرق إسبانيا).
ّ
وعبرت إدارة مركز الحياة البحرية
«أوب ��ره ��اوزن» وف��ري��ق ال�ع�م��ل هناك
ح��زن �ه �م��ا وأس ��اه � �م ��ا ،لكنهما
ع ��ن ّ
أك��دا أن ب��ول «تمتع بحياة جيدة».
وك � � ��ان ح � ��وض األس� � �م � ��اك ق� ��د حقق
أرباحًا كبيرة عندما ّ
سوق ً«ماركة»
األخطبوط عبر األلبسة مثال ،وازداد
عدد زوار املركز بطريقة هائلة.
(أ ف ب ،أ ب)

