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وجه رئيس نادي أودينيزي االيطالي جيامباولو 34
ب����وزو انتقادات الذعة ملدرب انت����ر ميالن البرتغالي 
جوزيه مورينيو خاصة مبا يتعلق بالشكوى الكثيرة 
لألخي����ر من التحكيم، وذلك عقب مباراة الفريقني في 
اجلولة األخيرة من الدوري االيطالي والتي يرى بوزو 
أن احلكم تساهل مع العبي مورينيو خاللها كنوع من 

التعويض عن مباراة النيراتزوري أمام سمبدوريا.

قال رئيس نادي برشلونة االسباني خوان البورتا 
أن املباراة التي سيخوضها فريقه في ملعب سانتياغو 
برنابيو امام »امللكي« ريال مدريد في الدوري لن تكون 
نهائية، مشيرا إلى أن التنافس على اللقب أصبح قويا 
جدا لتألق الفريقني خالل املباريات األخيرة. وأضاف: 
»الدوري أصبح تنافسيا جدا كما أن أداء الفريقني على 

مستوى عال واملنافسة هي حقا مسلية«.

اعلنت وكالة االنباء اجلزائرية ان الرئيس اجلزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة استقبل قائد املنتخب الفرنسي السابق زين الدين زيدان. 
وكان زيدان اجلزائري األصل وصل الى اجلزائر العاصمة وشارك 
مع منتخب بالده احلائز على لقب بطل مونديال فرنسا 1998 في 
دورة الصداقة اجلزائرية � الفرنسية داخل الصالة أمام منتخبات 
اجلزائر ألعوام 1982 و1986 و1990. وهي املرة الثانية التي يزور 

فيها زيدان بلده األم منذ اعتزاله دوليا عام 2006.

رئيس أودينيزي ينتقد مورينيو بوتفليقة يستقبل زيدان  البورتا: مواجهة »الملكي« ليست نهائية

مارادونا: قادرون على إحراز كأس العالم.. ولوف: افتقدنا الشجاعة والمبادرة 

تباينت ردود االفعال بعد 
اليوم الكروي املثير استعدادا 
خلوض نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم 2010.
وأول املباريات املهمة لقاء 
أملانيا واالرجنتني، حيث اعتبر مدرب االرجنتني 
دييغو مارادونا ان منتخب بالده قادر على إحراز 
كأس العالم املقبلة في جنوب افريقيا بعد فوزه 
الالفت على أملانيا 1-0، وس����جل مهاجم ريال 
مدريد غونزالو هيغوين هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة 45.
وقال مارادونا الذي تعرض النتقادات الذعة 
خالل تصفيات كأس العالم التي عانى فيها فريقه 
كثيرا ولم يحسم بطاقة التأهل اال في مباراته 
االخيرة ضد االوروغواي: »أنا سعيد جدا ألن 
العبي فريقي برهنوا على تصميم كبير خالل 

املباراة، لقد حققوا تطلعاتي«.
واضاف »بعد 24 عاما من االنتظار، االرجنتني 
في حاجة الى احراز اللقب العاملي، واذا لعبنا 
كما فعلنا ضد أملانيا فنحن قادرون على الظفر 

باللقب املرموق«.
وكشف »كانت املباراة صعبة، لكننا أثبتنا 
اننا فريق كبير، واحد افضل املنتخبات في العالم، 
أنا واثق من قدرتنا على تقدمي كأس عالم رائعة 

بالنسبة الى عشاق الكرة االرجنتينية«.
من جانبه، أكد يواكي����م لوف املدير الفني 

ملنتخ����ب أملانيا أن افتق����اد الالعبني للمبادرة 
والشجاعة أدى إلى الهزمية أمام األرجنتني.

وقال لوف إنها الهزمية األولى ملنتخب أملانيا 
من����ذ أكثر من عام وان انطالق االس����تعدادات 
احلقيقية للمونديال سيكون مع بداية معسكر 

التدريب خالل مايو املقبل.
وأوضح لوف أن بقاء الالعبني مع بعضهم ملدة 
أربعة أسابيع من شأنه تصحيح األخطاء ووضع 

اللمسات األخيرة مع تصحيح األخطاء.
واعترف لوف بفشل أملانيا في الضغط على 
العبي األرجنتني وأكد أن االداء التكتيكي غلب 
على معظم فترات املباراة وأشاد باألداء الطيب 
نسبيا لدفاع منتخب أملانيا وعاب على فريقه 
ع����دم خلقه الفرص للتهدي����ف. وقال لوف إن 
منتخب املاكينات افتقد القدرة على اجبار العبي 
األرجنتني على ارتكاب أخطاء دفاعية ولم يفعل 
الكثير من أجل الهجوم على الرغم من التشكيلة 
الهجومية التي لعب بها ونزول املهاجم كاكاو 

مع بودولسكي ومولر وكلوزه.
وأشاد لوف بأداء الالعب اجلديد توماس مولر 
والتزامه الهدوء وإظهاره القدرة على املواجهة 
ضد خصم عنيد وأكد أن فترة االستعداد ستزيد 
التنسيق بني ميكايل باالك قائد الفريق وزميله 
باستيان شفاينشتيغر في خط الوسط املدافع. 
وحول هدف املباراة قال لوف إن فقدان الكرة 
في وس����ط امللعب يجعلك تتوقع بعض ثوان 

حتى يقع الهدف في مرماك وأضاف أن منتخب 
املاكينات ارتكب أخطاء أكثر من األرجنتني وكان 

العقاب هو الهزمية بهدف.
وشدد لوف على حاجة هجوم منتخب أملانيا 
إل����ى املزيد من التدريب والتركيز الس����تغالل 
أنصاف الفرص وأع����رب في النهاية عن ثقته 
في القدرة على حتسني األداء بشكل كبير خالل 
الشهرين املقبلني وقبل انطالق نهائيات كأس 

العالم في جنوب أفريقيا.

إصابة ديميكيليس

الى ذلك، اعلن نادي بايرن ميونيخ االملاني بان 
مدافعه االرجنتيني الدولي مارتن دمييكيليس 
سيغيب عن املالعب ملدة ثالثة اسابيع إلصابته 
بكسور عدة في فكه ووجنته خالل مباراة منتخب 
بالده ضد أملانيا. وتعرض دمييكيليس لالصابة 
اثر صراع على الكرة مع قائد أملانيا ميكايل باالك 
في الدقيقة 54 ولم يتمكن من إكمال املباراة حيث 
خرج على حمالة ونقل مباشرة الى املستشفى 

حيث سيمكث فيه لثالثة ايام اضافية.
وقال اجلهاز الطبي للفريق الباڤاري ان 
دمييكيليس »لن يتمكن من معاودة تدريباته 
قبل ثالثة اس���ابيع«، وسيغيب بالتالي عن 
مباريات فريق���ه املقبلة في الدوري احمللي، 
ولقاء االياب ض���د فيورنتينا االيطالي في 
اياب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال 

اوروبا املقررة االسبوع املقبل.

العبو »التانغو« يشيدون باالنتصار

من جهتهم، أعرب العبو املنتخب األرحنتيني 
»التانغو« عن ثقتهم مبواصلة حتسن أدائهم 
عقب الفوز على أملانيا. وقال غونزالو هيغوين 
محرز هدف الفوز الوحيد »قدمنا مباراة كبيرة 
أمام منتخب كبير«.وأضاف »حلسن احلظ أحرزت 
هدفا، ونتمنى أن تبقى كل األمور كذلك. إن ذلك 
يقدم لي دعما في كأس العالم«. أما العب الوسط 
املخضرم خوان فيرون فقال »ما كنت أنتظره 
وأريده هو أن أرى كيفية متركزنا في امللعب، 

وقد فعلنا ذلك بصورة جيدة«.
وأضاف »لم يخلقوا لنا خطورة، كنا جيدين 
في اخللف وفي الوسط وفي الهجوم، وعندما 

متكنا من اللعب فعلنا ذلك«.
واعت����رف فيرون بأن الفوز على أملانيا في 
ميونيخ »مينح الثقة، إال أنه ال يعني أن ينتابنا 
الغرور إنها مباراة استعدادية ودية. أمامنا الكثير 
لتحسينه. ما نحتاج إليه هو اللعب معا لفترة، 

وهو أمر جوهري في كرة القدم«.
أما قائ����د الفريق والعب وس����طه خافيير 
ماسكيرانو فيرى أن األرجنتني »لعبت بحضور 
وثقة وهو ما الحظه اجلميع. ميكنك أن تفوز 
أو تخس����ر أو تتعادل، لكنك ستالحظ عندما 
يكون الفريق متمركزا بصورة صحيحة داخل 

امللعب، وستشعر بذلك«.
وأضاف أنه على أي حال »تبقى هناك دوما 
أمور البد من تطويرها، لكن الفوز يجعل ذلك 
يتم مبنظور آخر«. واعتبر يوناس غوتيريز 
العب الوسط أن »أملانيا منافس صعب دائما، 
فهي قوية للغاية، لكن األرجنتني قدمت مباراة 

رائعة«.
بدوره، أكد حارس املاني����ا رينيه ادلر أنه 
من خالل مش����اهدة الهدف بعد انتهاء املباراة 
اتضح أنه حت����رك ببعض البطء، مضيفا »لو 
لم أتراجع ام����ام املهاجم االرجنتيني غونزالو 
هيغوين حلصلت على بطاقة حمراء«.وتابع: 
»كان من املمكن أيضا أن أبقى على خط مرماي، 
ولكن دائما ما يكون من الس����هل قول ذلك بعد 

وقوع املشكلة«.
من جهته، قال األملاني ميكايل باالك إنه يشعر 
بأن فريقه خس����ر »ألنه لم يهاجم بشكل كاف، 
رمبا كانت املباراة مملة بعض الشيء بالنسبة 
للجماهير.. أعتقد أنه كان يجب علينا أن نخاطر 

بالهجوم في اللحظات األخيرة«.

كيروش: ساحل العاج األفضل

ب����دوره، وصف مدرب منتخ����ب البرتغال 
كارلوس كيروش منتخب س����احل العاج الذي 
سيواجهه في نهائيات كأس العالم بأنه أفضل 
فريق في افريقيا. وذلك بعد الفوز على الصني 

2- 0 وسجل هوغو أمليدا )36( وجواو موتينيو 
)95( هدفي املباراة.

وقال كيروش »منتخب س����احل العاج يعد 
الفريق االفريقي املرجح أن يحقق نتيجة رائعة 
في نهائيات كأس العالم، وال شك في أنه األفضل 

بني جميع املنتخبات االفريقية«.
واضاف »انه ميتلك العبني جميعهم تقريبا 
يلعبون اس����بوعيا من بداية مباريات انديتهم 

االوروبية«.

الجماهير الفرنسية: دومينيك.. ارحل

»دومينيك، ارحل«. عبارة لهجت بها ألسنة 
اجلماهير الفرنس����ية ضد مديرها الفني بعد 
اخلسارة أمام إسبانيا 0-2 وديا، لتأتي كدليل 
جديد، من أدل����ة ال حتصى، على وجود طالق 

بني املدرب وجماهيره.
وح����ذرت صحيفة »ليكيب« قبل اللقاء من 
»النطحة« في إشارة إلى رياضة مصارعة الثيران 
التي تتمتع بش����عبية كبيرة في إسبانيا، لكن 

التحذير لم ينفع وجاءت النطحة قوية.
فقد أكدت املباراة كل التنبؤات التي سبقتها، 
حيث سيطرت إسبانيا على اللقاء بأريحية كاملة. 
وعاش����ت اجلماهير الفرنسية، التي اشتهرت 
بالفخر بفريقها في أزمنة ماضية، الس����اعات 
السابقة على املباراة في صمت بدا أشبه بصيحة 

رجاء طلبا للرحمة.

ردود أفعال عاصفة بعد يوم كروي ودي.. والجماهير الفرنسية لدومينيك: ارحل 

)أ.ف.پ( الفرنسي تييري هنري يحاول السيطرة على الكرة بني اإلسبانيني سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه  

)أ.ف.پ( حارس مرمى أملانيا رينيه آدلر طائرا فوق بير مرتيساكر ومبضايقة من األرجنتيني خوان ڤيرون  

عالميةمتفرقات

اعلنت رابطة دوري كرة الس����لة األميركي للمحترفني 
ايقاف اندريه نوتش����يوني العب فريق س����كرامنتو كينغز 

ملباراتني بسبب القيادة حتت تأثير الكحول.
أعل��ن احت��اد الك��رة ف��ي پاراغ��واي ان منتخ��ب بالده 
سيس��تضيف منتخب جن��وب افريقيا في مب��اراة ودية في 31 
م��ارس في اطار اس��تعدادات املنتخبني للمش��اركة في نهائيات 

كأس العالم.
قال متحدث باسم احلكومة الفرنسية ان الرئيس نيكوال  

س����اركوزي دعا الى تطبيق قانون جديد ملكافحة العصابات 
على املشاغبني من مش����جعي كرة القدم الذين اشتبكوا مما 

أدى الى دخول أحدهم في غيبوبة تهدد حياته.
قدم األملاني ديرك نوڤيتس��كي بداي��ة بطيئة قبل ان ينقذ 
داالس مافريكس من اخلسارة ويقوده الى فوز جديد على حساب 
مينيسوتا متبروولفز 112-109 ضمن دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفني.وحق��ق كليفالن��د كافلييرز متص��در الدوري فوزا 
سهال على مضيفه نيوجيرزي نيتس اسوأ فرق املوسم 92-111.
وحقق اورالندو ماجيك متصدر مجموعة اجلنوب الشرقي فوزا 
س��هال على غولدن ستايت ووريرز 117-90.وفي باقي املباريات، 
ف��از اتالنتا هوكس على فيالدلفيا س��فنتي سيكس��رز 93-112 
وبوسطن سلتيكس على تشارلوت بوبكاتس 104-80 ونيويورك 
نيكس على ديترويت بيستونز 128-104 وممفيس غريزليز على 
نيو اورلينز هورنتس 104-100 وميلووكي باكس على واشنطن 
وي��زاردز 100-87 وس��اكرامنتو كينغز على هيوس��ن روكتس 
84-81 وبورتالن��د ترايل باليزرز على انديانا بيس��رز 79-102 

وفينيكس صنز على لوس اجنيليس كليبرز 101-127.
يريد بطل العالم في املواسم الستة املاضية الفرنسي 
سيباس����تيان لوب احكام قبضته على املركز االول في رالي 
املكسيك اجلولة الثانية من بطولة العالم للراليات، للعام الرابع 
على التوالي بعد ان حظي بهذا الش����رف على منت سيتروين 
كسارا )2006( وعلى منت سيتروين سي 4 )2007 و2008(.

قال االحتاد االرجنتيني للتنس إن الالعب ديڤيد نالبانديان 
ش��في م��ن إصابة في عضالت الس��اق وغادر إلى س��توكهولم 
عاصمة الس��ويد لالنضمام إلى زمالئه في املنتخب االرجنتيني 

الذي سيواجه السويد في كأس ديفيز لفرق التنس للرجال.

ڤان غال 
يتمنى تدريب ألمانيا

الهولندي لويس ڤان  أعرب 
غال املدير الفني لبايرن ميونيخ 
األملاني لكرة القدم عن أمله في 

تدريب منتخب أملانيا.
وأرجع ڤان غ���ال رغبته في 
إلى  املاكينات  تدريب منتخ���ب 
القدرات العالية التي يتمتع بها 
العبو منتخب أملانيا وتركيزهم 
العالي طوال املباريات. واعترف 
ڤان غال في حديثه لقناة )دي.
الرياضي���ة األملانية  إف.ب���ي( 
بصعوبة تدريب منتخب أملانيا 
نظرا لعدم وجود أي مدرب أجنبي 
أملانيا ولكن  في تاريخ منتخب 
املدرب الهولندي أكد أنه يتمنى 
أن يكون االس���تثناء األول لهذه 

القاعدة.

أعرب املهاجم الدولي الفرنسي 
الس���ابق روبيرت بيريس عن 
رغبت���ه في متدي���د عقده مع 
ڤياريال االس���باني حيث شدد 
على أن هذا القرار جاء بسبب 
نيته في املواصلة مع الغواصات 
الصفراء، وأوضح بيريس أنه 
مازال يبحث األمر مع الرئيس 
فرناندو رويج نظرا للعروض 
التي تقدمت بها الفرق الفرنسية 
 التي تس���عى للتعاق���د معه.

بيريس: سأجدد 
مع ڤياريال

نتائج المباريات الودية
0 - 1املانيا � األرجنتني

0 - 2فرنسا � إسبانيا

0 - 0إيطاليا � الكاميرون

2 - 1هولندا � أميركا

1 - 3أرمينيا � روسيا البيضاء

2 - 1مقدونيا � مونتينيغرو

0 - 2ساحل العاج � كوريا اجلنوبية

0 - 2اليونان � السنغال

2 - 1جورجيا � إستونيا

0 - 1سلوڤاكيا � النرويج

5 - 2نيجيريا � الكونغو

2 - 1البوسنة والهرسك � غانا

2 - 0تركيا � هندوراس

2 - 1ليبيا � مالي

0 - 3اجلزائر � صربيا

1 - 1جنوب أفريقيا � ناميبيا

1 - 3سويسرا � أوروغواي

2 - 1النمسا � الدمنارك

2 - 0پولندا � بلغاريا

4 - 1سلوڤينيا � قطر

0 - 1بلجيكا � كرواتيا

1 - 0إسكوتلندا � التشيك

2 - 1البرتغال � الصني


