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43 اكد مدرب انتر ميالن بطل الدوري االيطالي 
لكرة القدم البرتغالي جوزيه مورينو انه رفض 
تدريب املنتخب االجنليزي ألنه يحب التدريب كل 
يوم، وأوضح مورينو في مؤمتر صحافي عشية 
مواجهة فريقه السابق تشلسي االجنليزي في 
ذهاب الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري ابطال 
اوروبا: كنت على وشك ان اصبح مدربا للمنتخب 

اإلجنليزي، عندما عرض علي املنصب شعرت 
بفخر كبير، من جهة، كنت ارغب في القيام بذلك، 
لكنني احب التدريب يوميا وبالتالي رفضت 
املنصب، واضاف: احسنت اجنلترا باختيارها 
ملدربها احلالي االيطالي فابيو كابيللو، ويشرف 
مورينو على تدريب انتر ميالن منذ 2008، وهو 

درب تشلسي من 2004 الى 2007.

مورينيو رفض تدريب المنتخب اإلنجليزي

العب بنفيكا أوسكار كاردوزو يحتفل بهدفه في مرمى هرتا برلني  )أ.ف.پ(

مهاجم شتوتغارت كاكاو في طريقه لتسجيل 
هدف فريقه في مرمى برشلونة  )أ.ف.پ(

مهاجم مان يونايتد واين روني يسجل هدفه الثاني في مرمى وست هام  )أ.پ(

دل بوسكي يطالب 
فابريغاس بالتركيز

توتي: األطفال العاجزون 
هم مثل أطفالي

راموس: بيلليغريني 
يوڤنتوس يفكر في إبقاء مدرب جيد

زاكيروني كمدرب دائم

الفني للمنتخب  املدير  ش���دد 
االسباني لكرة القدم فيسنتي دل 
بوس���كي على ضرورة اال يشتت 
سيسك فابريغاس تركيزه خالل 
كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا 
ب���أي محاوالت م���ن جانب فريق 
برش���لونة لضمه، تردد ان هناك 
اتصاالت من جانب برشلونة مع 
فابريغاس الستعادة الالعب الذي 
رحل عن صفوف الفريق عام 2003، 
وقال دل بوس���كي نريده ان يركز 
على اللع���ب فقط، وعدم الرحيل، 
خالل كأس العالم، من ناحية اخرى، 
عانى املهاجم االس���باني فرناندو 
توريس من موسم مليء باالصابات، 
وتساءل رافاييل بينيتز، املدير الفني 
لليڤربول االجنليزي، بشأن اسباب 
تعرض الالعب لالصابة دائما بعد 

مشاركته مع منتخب بالده.

يس����تمر قائد روم����ا االيطالي 
فرانشيسكو توتي في دعمه لألطفال 
العاجزين وجعله����م ينخرطون 
بش����كل أكبر في عالم كرة القدم، 
محاوال إخ����راج التمييز من عالم 
كرة القدم اإليطالية. ويقود توتي 
حاليا حملة بالتعاون مع صحيفة 
ال غازيتا ديللو سبورت ملساعدة 
األطف����ال العاجزين عن لعب كرة 
القدم في مختلف مدارس العاصمة 
اإليطالية روم����ا والذين يعانون 
التميي����ز بينهم وب����ن بقية  من 
األطفال. حي����ث نقلت صحيفة ال 
غازيتا ديللو سبورت تصريحاته 
للصحافة ووس����ائل اإلعالم قائال 
»األطفال العاج����زون هم أطفالي 
الذين لم أجنبهم«. »عندما أتدرب 
معهم أشعر بالكثير من العواطف، 
وأحيانا حتتاج كرة القدم للتغلب 

على بعض العوائق. 

أكد العب ريال مدريد االسباني 
س���يرجيو رام���وس أن مدربه 
التش���يلي مانويل بيلليغريني 
مدرب عظي���م ويحظى بعالقة 
طيبة جدا مع الالعبن في غرفة 
امللكي. واعترف  النادي  مالبس 
رام���وس في تصريح للصحافة 
اإلسبانية قائال »بيلليغريني؟ 
إنه مدرب كبير ويحب دائما أن 
يكون قريبا ج���دا من الالعبن. 
إنه بقوم بعمل ممتاز بتحقيقه 
نتائج جيدة حيث متكن من نقل 
أفكاره إلينا...«. وأضاف متحدثا 
عن مباراة العودة أمام ليون في 
دوري األبط���ال »الفريق يقوم 
بالنقد الذات���ي. نحن نركز اآلن 
إننا على  في حتسن مستوانا، 
علم أن هذا هو احلل. س���تكون 

لدينا فرصة كبيرة للنجاح.

ذكرت صحيفة »توتو سبورت« 
أن يوڤنت���وس االيطال���ي يفكر 
في اإلبق���اء على مدربه ألبيرتو 
زاكيروني في حال متكن من التأهل 
إل���ى دوري األبطال وحقق لقب 
الدوري األوروبي، وهو ما يعني 
التخلي عن فكرة التعاقد مع مدرب 
ليڤربول رافاييل بنيتيز أو مدرب 
فيورنتينا تشيزاري برانديلي 
بعد انتهاء عق���د زاكيروني في 
يونيو. وقد أوضحت الصحيفة 
الصادرة من تورينو أن مديري 
البيانكونيري سيمنحونه الفرصة 
لتمديد عقده عبر قيادة اليوفي 
إل���ى النجاحات، وذل���ك بعدما 
ش���اهدوا التغير اجلذري الذي 
أحدثه على الفريق منذ وصوله 

الشهر املاضي.

يوڤنتوس ومرسيليا األقرب للتأهل ومهمة صعبة لليڤربول وروما

بلغ بنفيكا البرتغالي الدور ثمن النهائي في بطولة »يوروبا ليغ« 
لكرة القدم بفوزه الساحق على هرتا برلن األملاني 4 � 0 أول من امس 
على ستاد »اللوش« في لشبونة وأمام 30 ألف متفرج في إياب دور ال� 
16. وسجل األرجنتيني بابلو اميار )25( والپارغوياني اوسكار كاردوزو 
)48 و62( واإلس����باني خافي غارس����يا )59( األهداف. وكان الفريقان 
تعادال 1 � 1 ذهابا اخلميس املاضي. ويلتقي بنفيكا في الدور املقبل مع 
مرسيليا الفرنسي او اف سي كوبنهاغن اللذين يلتقيان ايابا اليوم في 
مرسيليا علما بان الفريق الفرنسي فاز 3 � 1 ذهابا في كوبنهاغن. وفي 
حال جنح مرسيليا في بلوغ الدور ثمن النهائي فان مواجهته لبنفيكا 
س����تكون ثأرية لالول عندما خسر امام الفريق البرتغالي بهدف وحيد 

في الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا عام 1990.

مواجهات قوية

يبدو يوڤنتوس االيطالي ومرسيليا األقرب الى الدور ثمن النهائي 
عندم����ا يخوضان إياب دور ال����� 16 اليوم، فيما تب����دو مهمة ليڤربول 
االجنليزي صعبة. وكان يوڤنتوس ومرسيليا قطعا شوطا كبيرا نحو 
الدور املقبل بفوز األول على مضيفه اياكس امستردام الهولندي 2 � 1 
واف سي كوبنهاغن الدمناركي 3 � 1 على التوالي، وبالتالي فهما مرشحان 
بقوة لتجديد تفوقهما مستفيدين من عاملي األرض واجلمهور. ولن يجد 
روبن كازان الروس����ي أيضا صعوبة في التأهل الى الدور ثمن النهائي 
عندما يحل ضيفا على هابويل تل أبيب ألنه سحقه بثالثية نظيفة في 
كازان. ف����ي املقابل، تبدو مهمة ليڤربول صعبة عندما يحل ضيفا على 

اونيريا اورزيتشيني الروماني. وكان الفريق االجنليزي عانى األمرين 
ذهابا وحقق فوزا بشق النفس بهدف وحيد، وهو يعول على مهاجمه 
الدولي االسباني فرناندو توريس العائد من اإلصابة. وال تختلف حال 
روما االيطالي عن ليڤربول عندما يستضيف باناثينايكوس اليوناني. 
ويأمل روما في استغالل معنويات العبيه العالية بعد نتائجه الرائعة 
ف����ي الدوري حيث يحتل املركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف انتر ميالن 
املتص����در، وذلك لتعويض خس����ارته 2 � 3 ذهابا. من جهته، يس����عى 
شاختار دانييتس����ك االوكراني الى استغالل عاملي االرض واجلمهور 
عندما يستضيف فوالم اإلجنليزي وذلك لضمان استمراره في الدفاع 
عن اللقب الذي أحرزه املوسم املاضي على حساب ڤيردر برمين االملاني. 
وكان شاختار دانييتسك خسر 1 � 2 ذهابا وهو بحاجة الى الفوز بهدف 

وحيد للتأهل الى ثمن النهائي. 
ويأمل ڤيردر برمين تعويض خسارته امام تونتي انشكيده الهولندي 
0 � 1 ذهابا لضمان بقائه في املس����ابقة التي كان قاب قوس����ن او ادنى 
من نيل لقبها العام املاضي. ويلتقي ايندهوڤن الهولندي مع هامبورغ 
االملاني في قمة مثيرة )ذهابا 0 � 1(، واألمر ذاته بالنس����بة الى ڤالنسيا 
االس����باني مع كلوب بروج البلجيكي )0 � 1(، وس����بورتينغ لشبونة 
البرتغالي مع ايڤرتون االجنليزي )1 � 2(، وڤولفس����بورغ االملاني مع 
ڤياري����ال االس����باني )2 � 2(، واندرخلت البلجيكي م����ع اتلتيك بلباو 
االس����باني )1 � 1(، وغلطة س����راي التركي مع اتلتيكو مدريد االسباني 
)1 � 1(، وس����الزبورغ النمسوي مع س����تاندار لياج البلجيكي )2 � 3(، 

وفنربعشة التركي مع ليل الفرنسي )1 � 2(.

بنفيكا يسحق هرتا برلين برباعية نظيفة ويبلغ ثمن نهائي »يوروبا ليغ«

مان يونايتد يكتسح وست هام بثالثية
استعاد مان يونايتد حامل اللقب 
توازنه بفوز كبير على ضيفه وست 
هام 3-0 اول من امس في مباراة 
مقدمة من املرحلة الثامنة والعشرين 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم. 
وكان مان يونايتد مني بخسارة امام 
مضيفه ايڤرتون 1-3 في املرحلة 
املاضية، لكنه عاد اليوم الى سكة 
االنتص����ارات مؤكدا اصراره على 
الدفاع عن اللقب، وعزز مان يونايتد 
موقعه في املركز الثاني برصيد 60 
نقطة بف����ارق نقطة واحدة خلف 
تشلسي املتصدر والذي تنتظره 
مواجهة قوية السبت املقبل امام 
ضيفه مانشستر سيتي اخلامس. 
وتاب����ع النجم الدولي واين روني 
تألقه هذا املوسم وسجل ثنائية في 
الدقيقتن 38 و55 رافعا رصيده الى 
23 هدفا في صدارة الئحة الهدافن. 

وختم مايكل اوين املهرجان بهدف 
ثالث في الدقيقة 80.ومن جانب آخر 
أكد السير اليكس فيرغسون مدرب 
مان يونايتد ان مدافع فريقه الدولي 
ريو فرديناند سيغيب عن نهائي 
كأس رابط����ة االندية االجنليزية 
لكرة القدم أمام استون ڤيال يوم 
االحد املقب����ل الصابته في ظهره. 
ولم يش����ارك فرديناند في مباراة 
وست هام ما عزز فرضية غيابه 
عن لقاء استون ڤيال، وباالضافة 
لغيابه عن مان يونايتد سيفتقد 
املنتخب االجنليزي خدمات قائده 
في املباراة الودية أمام مصر في 3 
مارس املقبل قبل اختيار االيطالي 
املبدئية  التشكيلة  فابيو كابيللو 
التي ستخوض غمار نهائيات كاس 
العالم في جنوب افريقيا الصيف 

املقبل.

عالميةمتفرقاتفرديناند يغيب عن نهائي كأس الرابطة أمام أستون ڤيال

أكد املدرب الهولندي جوس هيدينك تلقيه 
عرضا لتدريب منتخب ساحل العاج لكرة القدم 
خالل مونديال كأس العالم 2010 املقرر إقامته 
صيف العام احلالي في جنوب افريقيا. واتسم 
رد فعل املدرب الشهير )63 عاما( على العرض 

املقدم من منتخب األفيال بالتحفظ.
أعلن االحت��اد الپارغوياني لك��رة القدم ان 
منتخ��ب بالده س��يخوض 4 مباري��ات ودية في 
الفترة بني مارس ومايو املقبلني استعدادا لنهائيات 
كأس العال��م املقررة في جن��وب افريقيا الصيف 
املقب��ل. وأوضح االحت��اد ان پارغواي س��تالقي 
فريق اتلتيك بلباو االسباني في الباسك في الثالث 
من مارس، ثم تلعب مع ايرلندا وس��احل العاج في 
25 و28 مايو على التوالي قبل مواجهة اليونان في 

الثاني من يونيو في زيوريخ.
تأهل االسباني فرناندو فيرداسكو املصنف 
اول الى الدور الثاني من دورة اكابولكو املكسيكية 
الدولي����ة للتنس بفوزه عل����ى االيطالي فابيو 
فوغنيني. وفي فئة السيدات، تأهلت األميركية 
فينوس وليامس املصنفة اولى الى الدور الثاني 

بفوزها على الفرنسية ماتيلد يوهانسون.

ضرب النجم كوبي براينت بقوة بعد عودته 
م��ن االصابة وأنق��ذ لوس اجنيلي��س ليكرز من 
اخلسارة عندما سجل سلة الفوز حلامل اللقب في 
الثواني االخيرة أمام مضيفه ممفيس غريزليز 99-
98 ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني 
اول من أمس.وأنهى كليفالند كافالييرز سلس��لة 
م��ن 3 خس��ارات، عندما تغلب عل��ى ضيفه نيو 
اورليان��ز هورنتس 105-95 عل��ى ملعبه »كويكن 

لونز أرينا« أمام 20.562 متفرجا.
جرد الهولندي س���فن كرامر من ميداليته  

الذهبية في التزحلق الس���ريع على اجلليد اثر 
س���لوكه املمر الداخلي في سباق 10 آالف متر، 
مانح���ا خصمه الكوري اجلنوبي لي س���ونغ � 
ه���و اللقب، في اليوم احلادي عش���ر من دورة 
األلع���اب األوملبية الش���توية املقامة في مدينة 

فانكوفر الكندية.
أكد عم��دة مدينة مدريد االس��بانية البرتو 
رويز غاياردون ان مدينته س��تجدد ترش��يحها 
الس��تضافة دورة األلعاب األوملبية عام 2020 او 
2024 بعد فشلها في احلصول على شرف تنظيم 

اوملبيادي 2012 و2016.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية + 94ايندهوڤن � هامبورغ

اجلزيرة الرياضية + 95يونيريا � ليڤربول

اجلزيرة الرياضية + 91روما � باناثيناكوس

اجلزيرة الرياضية + 96شاختار � فوالم

اجلزيرة الرياضية + 1 11:05ڤالنسيا � كلوب بروج

اجلزيرة الرياضية + 11:053سبورتينغ � ايڤرتون 

اجلزيرة الرياضية + 11:054يوڤنتوس � اياكس 

اجلزيرة الرياضية + 11:055فنربخشة � ليل 

اجلزيرة الرياضية + 11:056ڤيردر برمين � تڤينتي

برشلونة »السيئ« يتعادل بصعوبة مع شتوتغارت »المجتهد«  
بوردو يقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أولمبياكوس 

املهاج��م  أنق����ذ 
ال��دول�����������������������ي 
ي  ي������������د لسو ا
ن  زالت������������������ا
برشلونة  فريقه  ابراهيموڤيتش 
االسباني حامل اللقب من اخلسارة 
االملاني  شتوتغارت  مضيفه  أمام 
التعادل 1-1 أول من امس  بإدراكه 
في ذهاب الدور ثمن النهائي ملسابقة 
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، فيما 
خطا بوردو الفرنسي خطوة كبيرة 
نحو الدور ربع النهائي بفوزه الثمن 
على مضيفه اوملبياكوس اليوناني 
1-0 في أثينا. وتقام مبارتا االياب 

في 17 مارس املقبل.
في املباراة االول���ى على ملعب 
»مرس���يدس � بن���ز ارين���ا« ف���ي 
شتوتغارت، قدم برشلونة أحد أسوأ 
مبارياته هذا املوس���م أقله الشوط 
االول الذي شهد س���يطرة ميدانية 
لشتوتغارت وسنحت ملهاجميه أكثر 
من فرصة حقيقية للتهديف، لكنهم 
اكتفوا بهدف وحي���د ودفعوا ثمن 
الفرص الضائعة في الشوط الثاني 
عندما اس���تعاد الفريق الكاتالوني 

توازنه وجنح في إدراك التعادل.

وخاض برشلونة املباراة في غياب 
مدافعيه البرازيل���ي دانيال الفيش 
والفرنسي اريك ابيدال والعب الوسط 
املالي سيدو كيتا بسبب االصابة، فيما 
جلس الدولي الفرنسي تييري هنري 
على مقاعد االحتياط قبل ان يدفع به 
غوارديوال في الشوط الثاني مكان 
العاجي يايا توريه لتنش���يط خط 

الهجوم.  وكان شتوتغارت الطرف 
االفض���ل في بداية املب���اراة بفضل 
حتركات العب وس���طه وبرشلونة 
السابق الدولي البيالروسي الكسندر 
هليب والبرازيلي جيرونيمو كاكاو 
والروسي بافل بوغريبنياك وااليطالي 
كريس���تيان مولينارو، وجنح في 
افتتاح التس���جيل عندما مرر تيمو 

غيبهارت ك���رة عرضية من اجلهة 
اليمنى فتابعها كاكاو برأس���ه من 
مس���افة قريبة في الزاوية اليسرى 
البعيدة للح���ارس فيكتور فالديز.  
وحتسن أداء برشلونة في الشوط 
الثاني لك���ن دون احلد من خطورة 
هجمات أصحاب االرض الذين تابعوا 
بحثهم عن التعزيز لكن دون جدوى. 
وجنح برشلونة في إدراك التعادل 
ابراهيموڤيتش كرة  عندما استغل 
رأس���ية من مس���افة قريبة لبيكيه 
فس���ددها بيمناه في الوهلة االولى 
ارتدت من ليمان وتهيأت امام املهاجم 
السويدي مرة ثانية وتابعها بسهولة 
داخل املرمى )52(.  وفي الثانية على 
ملعب »كاريسكاكي استاديوم« في 
أثينا وأمام 30 أل���ف متفرج، تابع 
بوردو نتائجه الرائعة في املسابقة 
وخط���ا خطوة كبي���رة نحو الدور 
النهائي بف���وزه على مضيفه  ربع 
اوملبياك���وس 1-0. ويدين بوردو 
بفوزه الى مدافعه ميكايل س���ياني 
الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع اثر 
تلقيه كرة من ركلة حرة انبرى لها 

يوهان غوركوف.

غوارديوال: يجب االجتهاد أكثر 
للمحافظة على اللقب

أعرب مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال عن سعادته 
بالتع����ادل 1-1 مع مضيفه ش����توتغارت. وأكد املدير الفني 
الش����اب في املؤمتر الصحافي الذي أعقب املباراة »لم نكن 
جيدين عندما خس����رنا االس����تحواذ. بوسكيتس وتشافي 
كانا تائهن بعض الشيء. حتسنا عقب االستراحة وهدف 
إبراهيموڤيتش منحنا الهدوء لكننا دائما كنا نحاول«. وأنهى 
غوارديوال حديثه قائال »النتيجة جيدة، لكن الطريقة التي 
حققناه����ا بها لم تكن كذلك. م����ن الواضح أنه يتعن علينا 

التحسن واالجتهاد إذا كنا نريد الفوز باأللقاب«.


