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51 فاز قائد نادي روما اإليطالي فرانشيسكو توتي بجائزة أفضل العب إيطالي 
حسب استفتاء أجرته صحيفة ال غازيتا ديلال سبورت اإليطالية، وتصدر توتي 
)33س����نة( القائمة متفوقا على كل من زميله دانيل دي روسي والعب ميالن 
أندريا بيرلو الذي كان ف����ي املركز الثالث. وبهذه اجلائزة يزداد الضغط على 
الالعب توتي حتى يعود من اعتزاله الدولي للمشاركة مع املنتخب اإليطالي في 
كأس العالم »جنوب أفريقيا 2010«، وقال توتي للصحيفة االيطالية: »قراءتي 

لنتائج التصويت جعلتني سعيدا جدا وأسعى للتألق في الفترة املقبلة«.

توتي يفوز بجائزة أفضل العب إيطالي
البرتغالي كريستيانو رونالدو  يرى 
مهاجم ريال مدريد االسباني أن مباراة فريقه 
أمام برشلونة في الدوري اإلسباني في 11 
إبريل املقبل، ستكون طريق الفريق امللكي 
نحو احلصول على اللقب. وقال رونالدو: 
»مباراة برشلونة على ملعبنا ستكون أحد 
مفاتيح فوزن����ا بالدوري، لكننا نفكر في 

كل مباراة على حدة ونحاول التحسن مع 
األيام«. وأضاف: »مؤمنون بفرصتنا في 
احلصول على اللقب، علينا فقط القلق على 
أنفسنا وأن نحاول االستمرار على أدائنا 
كما هو اآلن«. واختتم الالعب الذي أحرز 
13 هدفا في الدوري »واثق أننا سنحصل 

على الدوري اإلسباني هذا املوسم«.

رونالدو: مباراة برشلونة طريقنا نحو اللقب

عالميةمتفرقات

أكد الكاميروني صامويل إيتو مهاجم إنتر 
مي���الن االيطالي أنه يثق بقدرات زميله ماريو 
بالوتيلي ليكون جنما كبيرا في املستقبل، وقال 
إيتو أن الالع���ب اإليطالي ذي األصول الغانية 
بحاجة فقط ليبدع في املباريات ليؤكد قيمته.

اعلن نادي اش��بيلية االس��باني ان مدافعه 
الدولي الفرنسي سيباس��تيان سكيالتشي عاود 
التمارين مع زمالئه بعد غياب اس��تمر منذ مطلع 
العام احلالي، وقد يش��ارك سكيالتش��ي السبت 

املقبل أمام ريال مدريد.
أصدر قاض رياضي في إيطاليا قرارا بفرض 
عقوبة اإليقاف مباراة واحدة بحق دومينيكو 
دي كارلو، املدير الفني لفريق كييڤو، ودافيدي 
النزافيم، العب بارما، بسبب ما صدر عنهما من 
ألفاظ نابية، بحس����ب ما أعلنته رابطة العبي 

كرة القدم احملترفني.
ضاع��ف فري��ق ناس��يونال مادي��را محنة 
بالينينس��يس وتغلب عليه 1-0 في ختام املرحلة 
الواحدة والعش��رين من الدوري البرتغالي لكرة 
القدم، ورفع ناس��يونال مادي��را رصيده إلى 29 

نقطة في املركز السابع.
عبر الع����ب التن����س األرجنتيني ديڤيد 
نالبانديان عن تضمانه مع ضحايا زلزال تشيلي 
بتبرعه مببلغ من أموال مؤسس����ته اخليرية 

إلى الضحاي����ا، باإلضافة إلى إعالنه عن إقامة 
س����باق للراليات في بوينس آيرس س����يذهب 

ريعه للضحايا أيضا. 
اعل��ن ن��ادي فيدزيف ل��ودز الپولندي من 
الدرج��ة الثاني��ة انه تعاقد م��ع املداف��ع الدولي 
التونس��ي س��هيل بن راضية للدف��اع عن الوان 
فريقه ملدة عامني ونصف العام من دون الكشف 

عن قيمة الصفقة.
أوقف بوسطن سيلتكس سلسلة هزائمه 
القصيرة التي امتدت ملباراتني متتاليتني بفوزه 
105-100 عل����ى مضيفه ديترويت بيس����تونز 
ضمن منافس����ات دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني.
م��ن املنتظر أن تنضم املستش��ارة األملانية 
أجنيال ميركل لعضوية اللجن��ة الفخرية لبطولة 
العال��م لهوكي اجللي��د املقرر أن تق��ام في أملانيا 
في وق��ت الحق العام احلالي. وقال أوفا هارونز، 
رئيس االحت��اد األملاني لهوك��ي اجلليد ورئيس 
اللجن��ة املنظمة لبطولة العال��م لهوكي اجلليد إنه 
تلقى خطابا من دار املستش��ارية يؤكد ذلك.وقال 
هارونز: »دعم املستش��ارة املتمثل في انضمامها 
للجنة الفخرية لبطولة العالم لهوكي اجلليد يجعل 
م��ن هذه البطول��ة أهم بطولة رياضي��ة تقام في 

املانيا خالل العام احلالي«.

مهاجم بوكا جونيورز مارتن باليرمو يسجل في مرمى سارسفيلد  )أ.پ(

مهاجم البرازيل روبينيو تألق أمام جمهورية إيرلندا وسجل الهدف الثاني  )رويترز(

أنشيلوتي ومورينيو وجها لوجه في مباراة انتر وتشلسي السابقة

الشك يساور مشجعي برشلونة  
بشأن مستقبل البورتا السياسي

يوڤنتوس يسعى للتعاقد مع كوراني

كابيللو: الثراء »الفاحش« أفسد أخالق
اإلنجليز.. والباب مفتوح لعودة بريدج

غوارديوال فقد األمل في هنري

تجديد عقد ڤان مارڤيك حتى 2012

بعد سنوات طويلة شغل فيها منصب رئيس نادي برشلونة االسباني، 
أكد خوان البورتا أنه سيبدأ مسيرته في العمل السياسي مبجرد انتهاء 
فترة رئاسته للنادي االسباني في يونيو املقبل. واكد البورتا على موقعه 
اجلديد على اإلنترنت والذي يحمل الش����عار الوطني »اآلن حان الوقت 
خلدمة البلد. وقدم البورت����ا املوقع باللغة الكاتالونية فقط وهي اللغة 
التي روج لها خالل س����بع سنوات قضاها في رئاسة النادي الكاتالوني 
ويساور مشجعي برشلونة الشك بشأن مس����تقبل البورتا السياسي. 
وذكر البورتا: »س����أواصل تكريس أفضل سنوات حياتي خلدمة البلد 

الذي أحبه. حان الوقت لنعمل جميعا من أجل كاتالونيا«.

أفادت تقارير إعالمي����ة بأن نادي يوڤنت����وس االيطالي لكرة القدم 
يسعى للتعاقد مع كيفن كوراني مهاجم نادي شالكه األملاني اعتبارا من 
صيف العام احلالي.وذكرت محطة »س����كاي سبورت 24« التلفزيونية 
أن يوڤنتوس س����يتعاقد مع الالعب الذي أمت عامه الثامن والعش����رين 
هذا األسبوع، بينما رفض الالعب وفيليكس ماجات املدير الفني لنادي 
ش����الكة التعليق على التقرير. وفي االطار نفسه قالت صحيفة »توتو 
سبورت« ان مدير أعمال الالعب التقى مسؤولي نادي يوڤنتوس واتفق 
معهم على تفاصيل العقد الذي سيمتد لثالث سنوات وسيحصل كوراني 
مبوجبه على 3 ماليني يورو سنويا.ومن جانبه أكد الالعب أنه سينتظر 
حتى نهاية عقده مع شالكة في آخر املوسم اجلاري ليتفاوض أول األمر 

مع ناديه األملاني.

شدد اإليطالي فابيو كابيللو املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي على 
ض����رورة التزام الالعبني بواجباتهم جتاه منتخب بالدهم وأن يتحملوا 
املس����ؤولية ويتصرفوا بش����كل الئق في حياتهم الشخصية وذلك قبل 
خوض نهائيات كأس العالم 2010. وقال كابيللو في تصريحات نقلتها 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية الشهيرة أن املبالغ الطائلة التي يحصل 
عليه����ا العبو كرة القدم ليس فقط في إجنلترا بل في إس����بانيا وأملانيا 
أيضا هي السبب الرئيسي في انحراف سلوكياتهم وتورطهم في فضائح 

غير أخالقية من شأنها اإلساءة إلى سمعتهم. 
وأضاف: »من الضروري خالل هذه الفترة القصيرة قبل انطالق كأس 
العالم أن يلتزم الالعبون ويكونوا أكثر حرصا في حياتهم الشخصية 
وفي كل دقيقة متر عليهم«. وتابع: »البد أن يكون الالعبون قدوة لألطفال 
وللجماهير وهذا األمر سيأتي من خالل التزامهم بالتصرفات الالئقة في 
حياتهم الشخصية وجتنب الوقوع في األخطاء«.  وجاءت تصريحات 
املدرب اإليطالي مبثابة حتذيرات شديدة اللهجة وجهها لالعبني خاصة 
بعد واقعة واين بريدج وجون تيري غير األخالقية والتي ترتب عليها 
انس����حاب األول من صفوف املنتخب اإلجنليزي وس����حب شارة قيادة 
الفريق من الثاني. ومن جانب آخر فتح كابيللو الباب أمام بريدج للعودة 
لصفوف املنتخب حيث قال لشبكة سكاي سبورتس: »إذا تراجع بريدج 

عن قراره، وأراد االنضمام للمنتخب فالباب مفتوح أمامه«.

سئم مدرب نادي برشلونة اإلسباني جوسيب غوارديوال من املستوى 
املتواضع الذي يقدمه النجم الفرنسي تييري هنري في املباريات التي 
خاضها كالعب أساسي مع الفريق منذ بداية املوسم احلالي، وذلك على 
حس����اب جلوس بعض الالعبني األكثر فاعلية على دكة البدالء.وذكرت 
صحيفة سبورت الكاتالونية من خالل إحصائياتها بأن معدل تسجيل 
بيدرو افضل من معدل تسجيل تييري هنري في املباريات.وقال غوارديوال 
ان هنري كان من أفضل الالعبني في الفريق خالل املوسم املاضي حيث 
ش����ارك ب� 24 مباراة في الليغا وكان له 26 هدفا في البطوالت املختلفة، 
لكن املوسم احلالي بدا األمر مختلفا متاما فهناك كل من بيدرو وإنييستا 

يقومان بعمل رائع في صفوف البلوغرانا.

أعلن االحتاد الهولندي لكرة القدم رسميا عن جتديد عقد مدرب 
املنتخ���ب األول بيرت ڤان مارڤيك حتى عام 2012. وكان عقد املدرب 
الذي أعاد تكوين اجلماعية الهولندية ينتهي مع نهاية كأس العالم، 
لكن هذا التجديد سيعني له الدعم الكامل والثقة بقدرته على قيادة 

املنتخب ألبعد ما ميكن.

 سحر »السامبا« يقهر العناد اإليرلندي بهدفين على ستاد اإلمارات
تغلب املنتخب البرازيلي على نظيره االيرلندي اجلنوبي 0-2 
ف���ي املباراة التي أقيمت بينهما مس���اء أول من امس على س���تاد 
االم���ارات في لندن ضمن اطار اس���تعدادات األول لنهائيات كأس 
العالم املقبلة، وس���جل كيث اندروز )44 خطأ في مرمى فريقه(، 

وروبينيو )76( هدفي البرازيل.
 وغاب عن صفوف املنتخب البرازيلي مهاجم اشبيلية لويس 
فابيانو بداعي االصابة فش���ارك أساسيا مكانه ادريانو، في حني 
استمر دونغا في اس���تبعاد ثنائي ميالن االيطالي الكسندر باتو 

ورونالدينيو عن التشكيلة.
 في املقابل، شارك قائد جمهورية ايرلندا روب���ي كني أساسي���ا 
بعد ان حام الش���ك ح���ول إصابة تع���رض له���ا خ���الل درب���ي 
غالسك���و بني فريقه سلتيك وغرميه التقلي���دي رينج��رز السب���ت 

املاض���ي.
 وعموما بدأ املنتخب االيرلندي املباراة بسرعة وشكل ثنائي خط 
الهجوم كني وكيفن دويل خطورة على مرمى احلارس البرازيلي 
جوليو سيزار الذي تصدى حملاولة خطيرة لألخير بكرة رأسية 

وابعدها بصعوبة )17(.
 ولم يستغل املنتخب االيرلندي أفضليته فدفع الثم��ن قب���ل 
دقيقة واحدة من انتهاء الش���وط األول، عندما كس���ر روبيني����و 
مصيدة التسلل اثر متريرة بينية من مايكون فأرسلها عرضي���ة 
داخ���ل املنطقة وأمام باب املرمى ليتابعه���ا مدافع ايرلن����دا كيث 

اندروز خطأ داخل شباك احلارس شاي غيفن )44(.
 ودانت السيطرة للمنتخب البرازيلي في الش����وط الثاني وكاد 
البديل دانيال الفيش يضيف الهدف الثاني عندما استغل خطأ دفاعيا 
وانفرد باحلارس وراوغه لكنه سدد في الشباك اخلارجي���ة، ولم 
يحتس���ب احلكم هدفا سجله روبيني���و بداعي التسلل، ثم كانت 
أفضل لعبة في املباراة عندما ت�ب���ادل روبينيو وكاكا الكرة على 
مش���ارف املنطقة ثم وصلت الكرة ال���ى غرافيت���ي فمررها ذكية 
بكعبه باجتاه روبيني���و ليتابعه���ا األخي���ر في الزاوية البعيدة 

ملرمى غيفن مسجال الهدف الثاني.
 واملباراة ضد ايرلندا هي آخر مباراة استعدادية قبل ان يعلن 
مدرب منتخب البرازيل كارل���وس دونغا في مايو املقبل الالئحة 
النهائية لالعبني املشاركني في نهائيات مونديال 2010 في جنوب 

أفريقيا من 11 يونيو الى 11 يوليو.
 وكان املنتخب البرازيلي فاز على اجنلترا 1-0 في الدوحة في 
نوفمبر املاضي، في آخر مباراة دولية خاضها، يذكر ان البرازيل 
ستلعب في النهائيات في مجموعة تضم البرتغال وساحل العاج 

وكوريا الشمالية.

استبعاد رونالدينيو وباتو

وأملح دونغا الى إمكانية استبعاد صانع العاب ميالن االيطالي 
رونالدينيو وزميله املهاجم الكسندر باتو عن مونديال 2010، وجاء 
كالم دونغا عقب الفوز عل���ى ايرلندا بقوله »لقد منحت الفرصة 
لكل العب لكي يظهر لي ماذا يستطيع ان يقدم للمنتخب«، حصل 
كل م���ن رونالدينيو وباتو على هذه الفرصة، واآلن كل األمور قد 

حسمت«..
 وأضاف »أمضينا 3 سنوات ونصف ونحن نبني فريقا للمشاركة 
في احلدث الكبي���ر واآلن أصبحت كل األمور واضحة بالنس���بة 
الينا، لقد توجنا أبطاال في كأس أميركا اجلنوبية )كوبا أم���يركا( 
وتأهلنا الى نهائيات كأس العالم وبالتالي ال أسباب لع���دم الشعور 
بالسعادة في الوقت احلالي«، بيد ان دونغا أشاد بروبيني���و صانع 
الهدف األول الذي جاء عن طريق مدافع جمهورية ايرلن���دا كيث 
اندروز، قب���ل ان يس���جل هدفا جميال بعد لعبة مشتركة رائعة 
مع كاكا وغرافيتي، وقال في هذا الصدد »لطاملا ش���ع��ر روبينيو 
بالفخر عندما يداف���ع ع���ن أل���وان املنتخ��ب الوطني، انه العب 
في حاجة الى ان تكون الكرة بحوزته ك���ي يش���ع��ر بالسع���ادة 

في اللعب«.
 وأض���اف »عودته ال���ى البرازيل )أعاره مانشس���تر س���يتي 
الى س���انتوس( عادت علي���ه بالنف���ع ونس���تطيع رؤي��ة مدى 

سعادته«.
في املقابل، اعت���رف دونغا بانه يتعني على منتخبه ان يرتقي 
مبستواه في نهائيات املونديال إذا ما أراد ان يتوج بالكأس املرموقة 
»عندما نخوض غمار كأس العالم يتعني علينا ان نحس���ن بعض 
األمور وتسريع اإليقاع في بعض األحيان، اجلمي���ع يدرك أنن���ا 
س���نواج���ه منتخب���ات عريقة في املونديال ال يقلون ش���أنا عن 

البرازيل«.

دونغا يلمح إلى إمكانية استبعاد رونالدينيو وباتو عن تشكيلة البرازيل في مونديال »جنوب أفريقيا 2010«

باليرمو أفضل هداف في تاريخ بوكا جونيورز

بات املهاج����م مارتن باليرمو 
افضل هداف ف����ي صفوف بوكا 
جونيورز، صاحب املركز احلادي 
عش����ر )8 نق����اط( ف����ي الدوري 
األرجنتين����ي لكرة الق����دم، بعد 
ان س����جل احد اهداف فريقه في 
مرمى مضيفه فيليز سارسفيلد 
)4-4( اول من امس في افتتاح 
املرحلة السابعة من دور االياب. 
ورفع باليرمو )36 عاما( رصيده 

الى 218 هدفا بعدما سجل الهدف 
الثاني اثر متريرة متقنة من زميله 
خوان رومان ريكيلمي الى داخل 
الش����باك،  املنطقة اودعها االول 
فتخطى رصيد الهداف الس����ابق 
روبرتو تش����يرو الذي دافع عن 
ألوان الفريق من 1926 الى 1938. 
وصار رصيد باليرمو االجمالي 
التي  280 هدفا باضافة االهداف 
سجلها مع استوديانتس وفريقي 

بيتي����س وڤياريال االس����بانيني 
واملنتخب االرجنتيني. وافتتح 
فيليز الذي تصدر مؤقتا برصيد 
12 نقطة، التسجيل عبر فيكتور 
زابات����ا )13(، وعادل لوس����يانو 
مون����زون النتيجة )35( قبل ان 
مين����ح باليرمو الضيوف التقدم 
)39( ويع����زز نيكوالس غاتيان 
هذا التقدم بالهدف الثالث من ركلة 
جزاء اث����ر خطأ ارتكبه احلارس 

مارسيلو باروفيرو ضد باليرمو 
)56(. وكانت ردة فعل فيليز قوية 
وسجل 3 اهداف متتالية اعادته 
الى املقدمة بفضل االوروغوياني 
س����انتياغو س����يلفا )62 و82( 
وخ����وان مانويل مارتينيز )79( 
قبل ان يعيد التشيلي غاري ميدل 
االمور الى نصابها بادراكه التعادل 
للضيف قب����ل دقيقة واحدة من 

نهاية الوقت االصلي )89(.

أنشيلوتي سينفجر في وجه مورينيو
املدير  هدد االيطالي كارلو أنشيلوتي 
الفني لنادي تشلس���ي االجنليزي نظيره 
البرتغالي جوزيه مورينيو بأنه سيضطر 
لالنفج���ار في وجهه إذا فاز بلقب الدوري 
اإلجنليزي فلن يطلق على نفسه حسب قوله 
»الرجل اخلاص« بقدر اهتمامه بالطريقة 
التي سيرد بها على تصريحات مورينيو 
التي يقلل فيها دائما من إمكانياته كمدرب 
ألسود لندن.وال يهتم أنشيلوتي حقا بأي 
أوصاف أكثر من اهتمامه باحلصول على 
لقب الدوري اإلجنليزي الذي لم يحققه 4 
مدربني مروا على قلعة ستامفورد بريدج 
من بعد رحي���ل مورينيو عام 2007 حتى 
اآلن، مؤك���دا أنه س���يخرج عن صمته إذا 
كرر إجن���از مورينيو برفع كأس الدوري 
عاليا.وقال لصحيفة صن البريطانية: »إذا 
فعلتها وفزت بلقب الدوري اإلجنليزي مع 
تشلسي سأقول ما أريده حقا ملورينيو«. 
ويقصد أنه س���ينفجر في وجه مورينيو 
مبا أنه يصبر على اإلهانة املوجهة إليه من 
جانبه وال يريد الرد إال على أرض الواقع 
بتحقيق لقب كبير يجبر املدرب البرتغالي 

مواصلة مش���واري مع تشلسي وقيادته 
إلى املباراة النهائية ببطولة دوري أبطال 

اوروبا«.
يذكر أن تشلسي يستضيف في 16 مارس 

عل���ى التزام الصمت وعدم احلديث كثيرا 
عن تشلسي مرة أخرى.وفي الوقت نفسه 
كرر أنشيلوتي نفيه تدريب منتخب إيطاليا 
قائال: »أنا غير مهتم بتدريب إيطاليا، وأفضل 

اجلاري إنتر في إياب دور ال�16 من بطولة 
دوري أبطال اوروبا، ويحتاج رفاق دروغبا 
هدفا نظيفا للعبور إلى املرحلة التالية حيث 

خسروا في لقاء الذهاب 2-1.

إذا قاد تشلسي للفوز بالدوري اإلنجليزي


