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السويدي زالتان إبراهيموڤيتش سقط
مع برشلونة في اختبار أتلتيكو مدريد )أ.پ(

أعلن املدير العام لقناة اجلزيرة الرياضية 
ناصر اخلليفي، أن القناة ستبث بطولة كأس 
العالم لكرة القدم التي تستضيفها جنوب 
أفريقيا صيف العام احلالي، في الفترة املمتدة 
من 11 يونيو الى 11 يوليو املقبلني، بالتقنية 
ثالثية األبعاد )3D( بالتعاون إنتاجيا مع 

.FIFA االحتاد الدولي لكرة القدم

ويعتب����ر الب����ث ثالثي األبع����اد ثورة 
تكنولوجي����ة، بحيث س����يتيح هذا النظام 
املتطور ملش����اهد اجلزيرة الرياضية رؤية 
صور مجسمة ثالثية األبعاد بجودة فائقة، 
تضعه على متاس مباشر مع احلدث املنقول، 

ليشعر وكأنه موجود داخل امللعب.
وستبث اجلزيرة الرياضية أيضا مباريات 

كأس العالم، بالنظام املعتاد املتبع حاليا، 
 HD – High( »ونظ����ام »الفائ����ق اجل����ودة

.)Definition
وأض����اف اخلليفي »س����يكون بإمكان 
املشاهدين، متابعة كأس العالم، فقط عبر 
بطاقات اجلزيرة الرياضية بقيمة إضافية 

رمزية«.

الخليفي: المونديال على الجزيرة الرياضية بتقنية ثالثية األبعاد

)أ.پ( العب بورتو خورخي فوسيل وماريانو غونزاليز في حصة تدريبية  

ويغان يواجه بولتون في مباراة مؤجلة

جوردان لشراء بوبكاتس

سويسرا إلى قمة أولمبياد فانكوڤر

تغلب تينيريفي عل���ى مايوركا 1-0 في خت���ام املرحلة الثانية 
والعشرين من الدوري االسباني لكرة القدم. وسجل نينيو هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة 14. وفشل مايوركا في استعادة املركز الرابع في 

الترتيب الذي صعد اليه اشبيلية اثر تغلبه على اوساسونا 0-1.
وفي اجنلترا، يلعب اليوم ويغان مع بولتون في مباراة مؤجلة 
من املرحلة ال� 18. وفي فرنسا، يلتقي لنس مع بريست، بينما يلعب 

في كأس الرابطة الفرنسية لوريان مع بوردو.

يسعى أسطورة كرة السلة االميركية مايكل جوردان لشراء احلصة 
الكبرى في نادي تشارلوت بوبكاتس من املالك بوب جونسون، بحسب 
ما ذكر املدرب الري براون. وقال براون: »قال جوردان انه سيقوم بكل 

ما في وسعه كي يتوصل الى امتالك الفريق. يريده بإحلاح«.
كما اختير العب ارتكاز نادي لوس اجنيليس ليكرز االسباني بو 
غازول افضل العب في اوروبا عام 2009 بحس���ب استفتاء خلبراء 

اللعبة وعشاقها اجراه االحتاد االوروبي لكرة السلة.

سيطر املتزجلون السويسريون على اليوم الثالث من دورة االلعاب 
الشتوية املقامة في مدينة فانكوڤر الكندية، فأحرز ديدييه ديفاغو ذهبية 
سباق االنحدار الشهير ومواطنه داريو كولونيا ذهبية مسابقة العمق 
ملسافة 15 كلم. وتصدرت سويسرا ترتيب امليداليات بثالث ذهبيات، بفارق 

ذهبية عن الواليات املتحدة االميركية وكوريا اجلنوبية وفرنسا.
وفوز ديفاغو في املسابقة األهم في األلعاب الشتوية هو االول ملتزلج 
سويسري منذ ألعاب كالغاري عام 1988، عندما أحرز بيرمني زوربريغن 

الذهبية وكان ديفاغو آنذاك في سن العاشرة.
وتقدم ديفاغو )1.54.31 دقيقة( على النرويجي أكسل لوند سفيندال 

)1.54.38( واملخضرم االميركي بوده ميلر )1.54.40(.
وبفوزه، أصبح ديفاغو أكبر رياضي يحرز ذهبية االنحدار وهو بعمر 
32 عاما و4 أشهر و13 يوما، متخطيا الفرنسي جان � لوك كريتييه )31 
عاما و9 أش����هر و15 يوما( في اوملبياد 1998 في ناغانو، عندما تعرض 
النمسوي هرمان ماير لسقطة استعراضية. وكانت السويدية شارلوت 
كاال أحرزت صباحا سباق التزلج في العمق ملسافة 10 كلم حرة بتوقيت 
24.58.4 دقيقة، متقدمة على االس����تونية كريستينا سميغون � فايهي 

)25.05.0( والنرويجية ماريت بيورغن )25.14.3(.

اإلعالم اإلسباني يرشح ريال مدريد للقب الدوري

كرويف: غياب العبي الوسط والدفاع سبب تراجع برشلونة
رغم برودة اجلو في مدريد، اشتعلت روح 
التوقعات والتكهنات في أجواء العاصمة اإلسبانية 
بشأن الصراع الدائر بني القطبني الكبيرين ريال 
مدريد وبرشلونة على لقب الدوري اإلسباني بعد 
نتائج املرحلة ال� 22 من مباريات البطولة  وجنح 
ريال مدريد في حتسني مستواه ونتائجه خارج 
ملعبه من خالل الفوز الكبير 3 � 0 على خيريز 
بعدما ظهر االنسجام أخيرا بني الالعبني البرازيلي 

كاكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ونال الفريق ومشجعوه مكافأة أخرى أمس 
األول األحد عندما خس���ر برش���لونة 2 � 1 أمام 
مضيف���ه أتليتكو مدري���د ليتقلص الفارق بني 
برشلونة حامل اللقب ومتصدر جدول املسابقة 
ومنافس���ه التقليدي العنيد ري���ال مدريد عند 
نقطتني فحس���ب علما بأن الفريقني سيلتقيان 

على س���تاد »س���انتياغو برنابيو« مبدريد في 
العاشر من أبريل املقبل.

ويرى اجلزء األكبر من وس���ائل اإلعالم في 
مدريد أن فريق العاصمة أصبح املرشح األقوى 

للفوز باللقب في املوسم احلالي.
وذك���رت إذاعة »كادينا كوبي« »ريال مدريد 
مستعد بشكل جيد للغاية حاليا من أجل التقدم 
أمام برشلونة.. برش���لونة سيواجه مباريات 
أكثر صعوبة من ريال مدريد كما أن ثقته تبدو 

هزيلة للغاية في الوقت احلالي«.
أما إذاعة »م���اركا« فأوضحت »رمبا يكون 
الوضع مثلما كان في ع���ام 2007« عندما قفز 
ريال مدريد إلى الصدارة وتوج باللقب مستغال 

اهتزاز برشلونة في نهاية املوسم.
وأثنت صحيفتا »آس« و»ماركا« األسبانيتان 

الرياضيتان بش���دة على أتليتكو لتغلبه على 
برشلونة.

ورغ���م ذلك، أظهر اس���تطالع للرأي أجرته 
صحيفة »ماركا« على موقعه���ا باالنترنت أن 
العديد من مشجعي ريال مدريد ال يتفقون متاما 
مع حماس الصحيفة وترشيحا للفريق من أجل 

الفوز باللقب.
وسألت »ماركا« قارئيها عن مدى اعتقادهم 
بشأن كون ريال مدريد هو املرشح األقوى بعد 

هزمية برشلونة أمام أتليتكو.
ومن بني 18 ألفا و563 قارئا سجلوا أسماءهم 

في االستطالع، أجاب 51% منهم بالنفي.
وعلقت صحيفة »سبورت« قائلة »إنهم بشر 
واجلميع ميكنهم أن يواجه���وا يوما عصيبا« 
بينما جلأت صحيفة »موندو ديبورتيفو« إلى 

إلقاء اللوم على كثرة اإلصابات واإليقافات التي 
مزقت دفاع وخط وسط برشلونة بقيادة مديره 

الفني جوسيب غوارديوال.
كما أخذ الهولندي الشهير يوهان كرويف، 
جنم وقائد ومدرب برشلونة السابق، نفس اخلط 
في تعليقه على الهزمية خالل مقاله األسبوعي 

بصحيفة »إل بيريوديكو«.
وقال كرويف الذي يتولى حاليا تدريب منتخب 
إقليم كاتالونيا »الفريق تراجع مستواه في الدفاع 
والوسط حيث يغيب عنه العديد من الالعبني 

في هذين اخلطني«.
وأضاف »فقد الفريق الكرة كثيرا كما سيطر 
البطء على أدائه.. وس���اعد ذلك فريق أتليتكو 
كثيرا خاصة وأن أتليتكو يجيد الهجمات املرتدة 

السريعة للغاية«.

»أليانتس آرينا« على موعد مع النصر في مواجهة بايرن ميونيخ وفيورنتينا
يطمح بايرن ميونيخ األملاني 
الى تخطي فيورنتينا االيطالي 
واستغالل انتفاضته على ملعب 
»اليانتس ارين���ا« في ميونيخ، 
وحتدي���دا منذ س���قوطه في فخ 
التعادل امام باير ليڤركوزن 1-1 
في الدوري احمللي في 22 نوفمبر 
املاضي حي���ث حقق 12 انتصارا 
متتاليا بينها 9 في الدوري احمللي 
و2 في مسابقة دوري ابطال اوروبا 
على ماكابي حيفا 1-0 ويوڤنتوس 
االيطالي 4-1، وواحد في الكأس 
احمللي���ة على حس���اب فيورث 

.2-6
وتبدو حظوظ الفريق الباڤاري 
كبيرة لتخطي فيورنتينا العقبة 
االيطالية الثانية بفضل املعنويات 
العالي���ة لالعبي���ه خصوص���ا 
الهولندي اري���ني روبن وماريو 
غوميز وباستيان شفاينشتايغر، 
فيما يعاني فيورنتينا االمرين في 
الفترة احلالية كونه لم يذق طعم 
الفوز في مبارياته اخلمس االخيرة 
حيث تعادل في واحدة وخسر 4 
آخرها امام روما وسمبدوريا 1-0 

و0-2 على التوالي.
العاب فيورنتينا  قال صانع 
ريكاردو مونتيليفو صانع ألعاب 
الفريق إن املباراة مع بايرن تأتي 

في الوقت املناسب.
وأوضح »إنه���ا مباراة يجب 

أال نفش���ل فيها. إنها أهم مباراة 
لنا في خمس سنوات قضيناها 
حتت قيادة )املدرب س���يزاري( 

برانديللي«.
وأضاف »أخشى في فريق بايرن 
كل من فرانك ريبيري وآريني روبن. 
إنهما العبان قويان بالفعل ولكن 
علينا أن نركز مع الفريق بأكمله. 
أثق في أننا سنقدم مباراة جيدة. 
أحلم بتقدمي مباراتني رائعتني في 

دوري أبطال أوروبا«.
ويحل ارسنال وصيف بطل 
2006 واملنتشي بفوزه الثمني على 
ليڤربول 1-0 في الدوري احمللي، 
ضيفا على بورتو البرتغالي حامل 

اللقب عامي 1987 و2004.
وميلك ارسنال االسلحة الالزمة 
للعودة بنتيجة ايجابية من بورتو 
في مقدمتهم خط الهجوم املكون 
اندري ارش���اڤني  الروس���ي  من 
العم���الق نيكالس  والدمناركي 
بندتن���ر والتش���يكي توم���اس 

روزيتسكي وثيو والكوت وصانع 
األلعاب االس���باني فرانسيسك 

فابريغاس.
وم���ا يزيد حظ���وظ الفريق 
الع���ودة بنتيجة  ف���ي  اللندني 
ايجابية تراجع مستوى بورتو في 
املوسم احلالي حيث يحتل املركز 
الثالث في الدوري احمللي بفارق 
9 نقاط خل���ف غرميه التقليدي 

بنفيكا املتصدر.
وقال املدرب الفرنسي آرسني 
ڤينغر املدير الفن���ي للفريق إن 
الالعب يستعيد مستواه املعهود 
ببطء بعد اإلصابة التي تعرض لها 

قبل موسمني بكسر في قدمه.
وأضاف ڤينغر »إدواردو أظهر 
في التدريبات أن مستواه يتحسن 
مجددا، األمر يتطلب وقتا طويال 
للتعافي عندما تتعرض إلصابة 
الت���ي تعرض لها  مثل اإلصابة 
ولكن���ه يصبح أقوى وأقوى في 

الفترة احلالية«.

بورتو إلخماد »مدافع أرسنال« في ذهاب دور الـ  16 ألبطال أوروبا

غامبريني يغيب شهرين ونصفاً
قال نادي فيورنتينا ف���ي بيان امس ان 
اليساندرو غامبريني مدافع منتخب  العبه 
ايطاليا لكرة القدم س���يغيب عن املباريات 
لشهرين ونصف الشهر بعد خضوعه لعملية 
جراحي���ة في الكتف. ويعني هذا اإلعالن ان 
غامبريني سيدخل في سباق مع الزمن حلجز 
مكان في تش���كيلة إيطاليا املشاركة بكأس 
العالم ف���ي جنوب افريقيا في يونيو املقبل 

بينما سيمثل غيابه لطمة قوية لفيورنتينا 
الذي تراجع للمركز ال� 11 في دوري الدرجة 
االولى االيطال���ي. وأصيب املدافع بخلع في 
الكتف خالل مباراة خسرها فيورنتينا على 
ارض سمبدوريا بهدفني دون رد يوم السبت 
املاضي واستبعده الفريق من مباراته اليوم 
أمام مضيفه بايرن ميونيخ األملاني في ذهاب 

دور ال� 16 لدوري أبطال أوروبا.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي

اجلزيرة الرياضية +10:454بورتو � أرسنال

اجلزيرة الرياضية +10:455بايرن ميونيخ � فيورنتينا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )مؤجلة من المرحلة 18(

شو سبورت 111ويغان � بولتون

كأس فرنسا
10لنس � بريست

كأس الرابطة الفرنسية
10:45لوريان � بوردو 


