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حتدث املدرب السابق لروما لوتشيانو سباليتي بكل صراحة 46
عن وضع النادي اإليطالي بوجود الالعب فرانشيسكو توتي، 
حيث أكد أن وج����ود الالعب رقم 10 امللقب مبلك روما يخلق 
الكثي����ر من الصعوبات في إدارة الفريق. وقال مدرب زينيت 
بطرسبرغ احلالي ل� »سكاي سبورت إيطاليا«: »لقد كنت أنا 
وتوتي منلك نفس اله����دف وهو فائدة روما، لكن توتي كان 
ميتلك طريقة خاصة لهذا وأنا كان لي طريقتي اخلاصة املختلفة 

عن����ه«. وأضاف: »على من يذهب لروم����ا أن يعرف أن هناك 
وضع صعب جدا، فتوتي دوما يتدخل في كل شيء«. وعلق 
سباليتي بوضوح بأن الالعب اإليطالي كان يتدخل كثيرا في 
سوق االنتقاالت، بل إنه كان يتصل ببعض الالعبني ليقنعهم 
بالقدوم إلى روما دون رأي سباليتي.وعن هذا قال سباليتي: 
»لقد أبلغته أنني غير راض عن تدخله في س����وق االنتقاالت 

فهو العب كرة قدم وهذا األمر ليس من اختصاصه«.

سباليتي: توتي يتدّخل في قرارات روما

جنم كليڤالند ليبرون جيمس يتطاول للتسجيل في سلة كليبرز  )أ.پ(

انطالق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم
هينغيز ال تستبعد العودة

تتس����ع دائرة املنافسة في بطولة استراليا 
املفتوحة للتنس، اولى البطوالت ال� 4 الكبرى، 
التي تنطلق اليوم على مالعب ملبورن بشكل 
ملح����وظ في فئتي الرجال والس����يدات اللتني 
تش����هدان نصابا مكتمال الفض����ل الالعبني في 
العالم. وارتفعت اجلوائز املالية للبطولة نحو 
4% لتصل الى 21.3 مليون دوالر، على ان ينال 

كل من البطل والبطلة 1.86 مليون دوالر.
لدى الرجال، فقد السويسري روجيه فيدرر 
واالسباني رافايل نادال املصنفان اول وثانيا 
على التوالي سطوتهما وباتت الفرصة متاحة 
لكثيرين غيرهما لس����حب البس����اط من حتت 

أقدامهما.
ولن تقل اإلثارة في منافسات السيدات شأنا 
ايضا بوجود الشقيقتني األميركيتني سيرينا 
وفينوس وليامز وعودة البلجيكيتني جوستني 
هينان وكيم كاليسترز، ومشاركة ابرز الالعبات 
األخريات كالروس����يات دينارا ساڤينا وماريا 

شارابوڤا وايلينا دمينتييڤا.
وتعود هينان التي تش����ارك ببطاقة دعوة 
من اللجنة املنظمة، بعد اعتزال دام 20 ش����هرا 
ويبدو انها ماتزال حتافظ على مستواها السابق 
الذي خولها احتكار صدارة التصنيف العاملي 
لالعبات احملترفات 117 أسبوعا على التوالي، 
اذ وصلت الى نهائي دورة بريزباين االسترالية 

قبل ان تخسر امام كاليسترز.
من جهة أخرى لم تس���تبعد السويسرية 
املعتزلة مارتينا هينغيز املصنفة االولى في 
العالم بالتنس سابقا في تصريحات اوردتها 
الصح���ف االملانية امس فك���رة العودة الى 
املالعب، وانتقدت املستوى احلالي في منافسات 
السيدات. ونقلت صحيفة »برلينر كورير« 
التي تصدر في العاصمة عن هينغيز قولها 
بعد مباراة استعراضية مع االميركية ليندساي 
دافنبورت بالقرب من برلني »ال استطيع ان 

اتخيل حياتي من دون التنس«.

 مرسيليا لن يضم 
مانسيني 

 سول  إلى بوهانغ

أعلن مرس����يليا الفرنسي 
ام����س انه تخل����ى نهائيا عن 
فكرة ضم العب الوسط املهاجم 
البرازيلي اليساندرو مانسيني 
من انتر مي����الن بطل ايطاليا 
في املواس����م االربعة االخيرة 

ومتصدر الترتيب احلالي.

ذكرت وسائل اعالم محلية 
ام���س ان الالع���ب الكوري 
اجلنوبي س���ول كي هيون 
انض���م الى فري���ق بوهانغ 
س���تيلرز بطل دوري أبطال 
آسيا في محاولة لزيادة فرص 
التش���كيلة  اختياره ضمن 
الت���ي س���تخوض نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم التي 
س���تقام في جنوب افريقيا 

هذا العام.

خسارة سان أنطونيو 
»NBA« وفينيكس  في الـ

خسر سان انطونيو س���بيرز بطل 2007 امام 
مضيفه ممفيس غريزليز 86-92، وفينيكس صنز 
امام مضيفه تشارلوت بوبكاتس 99-125 ضمن 

دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
وحقق كليفالن���د كافالييرز متصدر املجموعة 
الوس���طى الشرقية )31 انتصارا مقابل 11 هزمية( 
فوزا صعبا على مضيفه لوس اجنيليس كليبرز 
بفارق نصف سلة 102-101 )الشوط االول 56-47 

والثاني 45-55(.
وكان »امللك« ليبرون جيمس ملكا بالفعل )32 
نقطة( وساعده مو وليامس )18 نقطة( واالحتياطي 
ديڤيد وست )14 نقطة(، واكتفى العمالق شاكيل 
اونيل بتسجيل 11 نقطة، بينما سجل راسوال باتلر 
)33 نقطة( واريك غ���وردون )28 نقطة( وكريغ 

سميث )16 نقطة( معظم نقاط اخلاسر.
وفاز نيو اورليانز هورنتس على مضيفه انديانا 
بيسرز الوحيد الذي سقط على ارضه مع كليبرز 
في مباريات االمس، 101-96، واوكالهوما سيتي 
ثان���در على ميامي هيت 98-80، ويوتا جاز على 
ميلووكي باكس 112-95، وواشنطن ويزاردز على 
ساكرامنتو كينغز 96-86، وديترويت بيستونز 

على نيويورك نيكس 90-94.

نقطة نقلته الى وسط الترتيب في 
املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 

االملاني.
وافتت����ح روبرت����و هيلب����رت 
التسجيل بعد ان استثمر متريرة 
رأسية من سامي خضيرة )28(، 
وعزز الروسي بافل بوغربنياك تقدم 
اصحاب االرض بالهدف الثاني بعد 
هجمة مرتدة ومتريرة رأسية من 
التركي االصل سردار تاسجي تابعها 
بيسراه في شباك احلارس اندريه 
لينتس )58(، وقلص البوسني ادين 
دزيكو الفارق بتسديدة يسارية من 
كرة وصلته من مارس����يل شايفر 
)65(، واعاد تيمو غيبهارت االمور 
الهدف  ال����ى نصابها بتس����جيله 
الثالث للمضيف بعد متريرة من 

بوغربنياك )87(.

فرنسا

رفع ليون رأسه عاليا بفوزه 
على مضيفه نانسي 2-0، واذل 
باريس سان جرمان على ملعب 
لي���ل 1-3 في افتت���اح املرحلة 
العشرين من الدوري الفرنسي، 
وارتضى اوكسير بتعادل سلبي 
مع ضيفه بولونيي، فيما يدين 
موناكو بفوزه املتأخر على ضيفه 
سوشو بهدفني نظيفني للبرازيلي 
لندرسون لويز دي كارفاليو نيني 
)84 و90(، وعزز مونبلييه موقعه 
في املركز الثال���ث بتغلبه على 
ضيفه نيس 1-0.وسقط لومان 
امام ضيفه لوريان 0 -3، وخسر 
غرونوبل امام ضيفه سانت اتيان 
1-2، وسقط ڤالنسيان في عقر 
داره ام���ام تولوز 1-3، وتعادل 

رين مع لنس 1-1.

وضع الكرة اسفل الزاوية اليسرى 
للحارس الفرنسي جان فرانسوا 
جيليه مدركا التعادل )74(، ورفع 
انتر ميالن الذي يغرد وحيدا في 
ال����ى 46 نقطة  الصدارة رصيده 
وابتعد 9 نقاط عن اقرب منافسيه 
جاره مي����الن. وفي مباراة ثانية، 
حق����ق كالياري فوزا كبيرا ومهما 
على ضيفه ليفورنو بثالثية نظيفة 
سجلها االرجنتيني خواكني الريفاي 
)3 و50( والبرازيل����ي نيفي����س 

كابوتشو جيدا )64(.

 ألمانيا

تغلب شتوتغارت على ضيفه 
ڤولفس����بورغ حام����ل اللقب 1-3 
وحقق قفزة كبيرة ابعدته عن شبح 
الهبوط بعدما رفع رصيده الى 19 

احتسبت االولى بعد ملسة يد على 
املدافع الدولي االرجنتيني السابق 
والتر صامويل )60(، والثانية بعد 
خطأ عنيف ارتكبه املدافع الدولي 
البرازيلي لوسيو ضد اليساندرو 

باريزي )63(.
وأفل����ت البطل م����ن الهزمية، 
وقل����ص املقدوني غوران بانديف 
املنتقل من التسيو الفارق بتسديدة 
من داخل املنطقة مس����جال هدفه 
الثاني ف����ي 3 مباريات مع فريقه 

اجلديد )69(.
ولم تكن حال العبي باري افضل 
من منافسيهم وارتكب ليوناردو 
بانوتش����ي خطأ ضد بانديف في 
املنطقة احملرمة فاحتسبت ركلة 
جزاء ج����اء منه����ا الف����رج بقدم 
الذي  االرجنتيني دييغو ميليتو 

من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه 
بعد ان سحبه ميكا ريتشاردز من 
قميصه داخل املنطقة )45(، وسقط 
ولفرهامبتون امام ضيفه ويغان 
بهدفني نظيفني جليمس ماكارثي 
)60( والفرنس����ي شارل نزوغبيا 

.)73(

إيطاليا

تابع باري اصطياد الكبار على 
ارضه وتعادل مع انتر ميالن حامل 
اللقب في املواسم االربعة املاضية 
ومتصدر الترتيب احلالي 2-2 في 
افتتاح املرحلة العشرين من الدوري 
االيطالي، وبعد شوط اول سلبي 
النتيجة، تقدم باري بهدفني نظيفني 
وكان البرازيلي باولو ڤيتو باريتو 
اجلالد جنح في تنفيذ ركلتي جزاء 

طويلة من املدافع الفرنسي اريك 
ابيدال )91(، وتغلب اوساسونا على 
ضيفه اسبانيول بهدفني نظيفني 
في مباراة ش����هدت طرد العب من 

كل فريق.

إنجلترا

مني مانشستر سيتي بخسارته 
االولى باش����راف مدرب����ه اجلديد 
االيطالي روبرتو مانش����يني بعد 
4 انتصارات متتالية حني س����قط 
ايڤرت����ون بهدفني  ام����ام مضيفه 
نظيفني ف����ي اول اختبار حقيقي 
في املرحلة الثانية والعشرين من 
الدوري االجنليزي، وسجل اجلنوب 
افريقي ستيفن بينار الهدف االول 
من ركلة حرة )36(، وجاء الثاني 
عن طريق الفرنسي لويس ساها 

املدافع  بيكي����ه فارتطمت بق����دم 
الفرنسي جوليان اسكوديه ودخلت 

مرمى فريقه خطأ.
واهت����زت معنوي����ات العبي 
اش����بيلية واس����تقبلت شباكهم 
الهدف الثاني بواسطة البديل بدرو 
الذي دخل محل اندريس انييستا 
برشلونة، اثر متريرة من تشافي 
هرنانديز تابعها بيمناه على يسار 

بالوب )70(.
واستسلم اشبيلية امام محاوالت 
ميسي، افضل العب في العالم لعام 
2009، حيث سجل هدفيه رقم 100 
و101 في 188 مباراة مع برشلونة 
وفتح شوارع في دفاعات الضيوف 
فأضاف الهدف����ني االخيرين االول 
بعد عرضية من البرازيلي دانيال 
الفيش )85(، والثاني بعد مناولة 

مقابل 46 لبرشلونة الذي لم يعرف 
طعم الهزمية بعد والذي ثأر على 
ملعبه نوكامب خلروجه من ثمن 
نهائي مسابقة كأس اسبانيا وفقدانه 
اللقب على يد اشبيلية )1-2 في 

برشلونة و1-0 في اشبيلية(.
ولم ينجح برشلونة، صاحب 
سداسية نادرة من االلقاب في املوسم 
املاضي، رغم سيطرته املطلقة على 
املجريات في الشوط االول، في هز 
ش����باك احلارس اندريس بالوب، 
وانتظر حتى الدقيقة الرابعة من 
زمن الش����وط الثاني لفك العقدة 
بعد لعبة مشتركة بني االرجنتيني 
الكرة  الذي ارسل  ليونيل ميسي 
داخل املنطقة ف����ي اجلهة اليمنى 
الى الفرنسي تييري هنري فأعادها 
عرضية امام املرمى تابعها جيرارد 

ف����از اتلتيك بلباو على ضيفه 
ريال مدريد الثاني ووصيف البطل 
1-0 وقدم خدمة جليلة لبرشلونة 
املتصدر وحامل اللقب الذي ثأر من 
افتتاح  اشبيلية وهزمه 4-0 في 
املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
في املباراة االولى على ملعب 
سان ماميس وامام 40 الف متفرج، 
فوجىء جنوم ريال مدريد كالعادة 
بشباكهم تهتز اوال وفي وقت مبكر 
بعد ركنية نفذت من مسافة قريبة 
من املرمى تابعها فرناندو لورنتي 
برأسه في شباك احلارس الدولي 
الذي لم  ايكر كاسياس  االسباني 
يستطع فعل اي شيء ملنعها من 

دخول مرماه )3(.
كاكا  البرازيل����ي  وح����اول 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
والفرنسي كرمي بنزمية التعويض 
فلم ينجحوا في مس����عاهم طوال 
الش����وط االول واكثر من نصف 
الثان����ي، فلجأ املدرب التش����يلي 
مانويل بلليغريني الى 3 تغييرات 

لعل وعسى.
وادخل م����درب الفريق امللكي 
صانع االلعاب »احملظوظ« كثيرا 
غوتي بدال من البرازيلي مارسيلو 
)61( فلم يكن محظوظا هذه املرة، 
واستيبان غارنيرو بدال من الفرنسي 
الس����انا ديارا )71(، واخيرا قائد 
الفريق راوول غونزاليز بدال من 
بنزمية )77(، وكاد االخير يسجل 
قبل دقيقتني من النهاية، كما كان 
لورنتي على وشك اضافة الهدف 
الثاني لوال صحوة كاسياس )89(.
وتلقى ري����ال هزميته الثالثة هذا 
املوسم ووقف رصيده عند 41 نقطة 

غوارديوال يقلل من أهمية فارق النقاط مع ريال مدريد

البورتا يطالب غوارديوال بتحديد مستقبله
برشلونة للتعاقد مع »جوهرة روزاريو«

أك����د خ����وان البورتا رئي����س نادي 
برشلونة أن املدرب جوسيب غوارديوال 
يجب أن يحدد مصيره مع الفريق بحلول 
عيد الفصح، وأوضح البورتا انها »رغبة 
جميع مش����جعي برش����لونة« أن يبقى 

غوارديوال مع الفريق »لعدة أعوام«.
ولم يقرر غوارديوال بعد قبول متديد 
عقده مع برشلونة ملدة عامني وفقا لعرض 
البورتا، وس����ط تكهنات ح����ول تلقيه 

عروضا سخية من إجنلترا وإيطاليا.
وأش����ار البورتا إلى أنه »ال يريد أن 
يضغط على غوارديوال« ولكن »ستأتي 
اللحظة التي يجب أن حتس����م فيها كل 

األمور«.
وأضاف البورتا »ان بداية أبريل املقبل 
قد يكون الوقت املناس����ب لسماع قرار 
غوارديوال، ألن هذا س����يمنحنا الوقت 
الكافي للبحث عن البدالء، وهو الشيء 

الذي ال أفكر فيه مطلقا ألن غوارديوال 
لديه مستقبل مذهل في برشلونة«.

وأكد البورتا »أنه بحلول عيد الفصح 
يجب أن نعلم هوية املدرب الذي سيقود 
الفري����ق، حتى نتمكن م����ن التخطيط 

للموسم املقبل«.
بدوره قلل غوارديوال من أهمية تقدم 
فريقه بفارق خمس نقاط على ريال مدريد 

في صدارة الدوري االسباني.

يب��دو أن نادي برش��لونة الذي الي��زال يواصل البحث ع��ن املواهب في 
مختل��ف أنحاء العالم قد وجد ضالته أخيرا ف��ي مدينة روزاريو األرجنتينية 
وهي نفس املدينة التي خرج منها رجال يدعى ليونيل ميسي الذي أبهر العالم 

بأدائه الساحر.
وكشفت صحيفة »أولي« األرجنتينية أن البلوغرانا يسعى للتعاقد مع الالعب 
غويدو فاداال الذي يبلغ 12 عاما فقط والذي قال: »حلمي هو املشاركة في كأس 
العالم إلى جانب ميسي، أعتقد أن االنتقال إلى ناد مثل برشلونة سيكون اختبارا 
صعبا ألن جميع الالعبني في هذا الفريق من الكبار، الشيء الوحيد الذي يهم 

هو أن أكون على أمت االستعداد ومن ثم سأقرر السفر إلى أوروبا«.
جتدر اإلشارة إلى أن هذا الشاب ميلك أرقاما مخيفة، وعلى الرغم من أنه 
ال يبلغ سوى 12 عاما فقط إال أنه قد حصل على 14 لقبا وسجل 330 هدفا مع 

فريقه أتلتيكو بروفينسيال.

باري يجبر إنترميالن على التعادل ..وشتوتغارت »قفز« لترتيب أمن على حساب ڤولفسبورغ

جنم برشلونة األول ليونيل ميسي يحتفل بهدفيه في مرمى اشبيليةالعب ريال مدريد البرازيلي  مارسيلو يواسي سيرجيو راموس   )رويترز(

»تاج الملكي« سقط وبرشلونة اكتسح إشبيلية بـ »ميسي المئوي«


