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توتي: عودتي  لـ »اآلزوري« غير معروفة 

يس���تمر اجلدل يوما بعد يوم حول مشاركة جنم روما فرانشيسكو توتي 
في مونديال 2010، ويبدو أن هذا اجلدل ال يس���يطر على اإلعالم فحسب وإمنا 
يسيطر على جنم نادي روما نفسه. وقال توتي ل� »كانال بلس«: »ال أعرف إن 
كنت س���أعود إلى املنتخب اإليطالي امللقب ب� »اآلزوري« فلم أحتدث مع املدرب 
مارشيلو ليبي عن هذا«. وأضاف: »علي أن أقيم حالتي البدنية ثم نرى إن كان 
الفريق بحاجتي، هي أمور تتوقف على بعضها«. توتي أملح ملشاعره التي تتوق 

لكأس العالم بقوله: »رفع كأس العالم كان أجمل شعور متر به في حياتك«.

 إشارة للحكم تعرض جيرارد للتحقيق 
بات جنم وقائد ليڤربول س���تيڤن جيرارد يواجه خطر التحقيق معه من 
قبل االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم بعد إشارة وجهها إلى أندري مارينير احلكم 

الذي أدار مباراة فريقه أمام ويغان في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وشهدت املباراة قيام الالعب باإلشارة نحو حكم اللقاء بأصبعيه الوسطى 
والسبابة، في مشهد التقطته الكاميرات وبدا معه جيرارد وكأنه يوجه سبابا. 
ولم يورد احلكم الواقعة في تقريره عن املباراة، إال أن تقارير إعالمية أشارت 

إلى أن االحتاد اإلجنليزي قد يفكر مبعاقبة جيرارد.

اسكاليت: بالن ليس مرشحًا
 لخالفة دومينيك

اكد رئيس االحتاد الفرنسي لكرة القدم جان بيار اسكاليت 
انه لم يقل ابدا ان لوران بالن مدرب بوردو، متصدر الدوري 
وبطل املوس���م املاضي، »هو االوفر حظ���ا« خلالفة رميون 

دومينيك على رأس االدارة الفنية ملنتخب فرنسا.
واوضح اسكاليت »لقد قلت ان مدرب بطل فرنسا واحد 
اعض���اء املنتخب الفائز في موندي���ال 1998 يجب ان يكون 
ضمن مجموعة من 10 الى 12 مرشحا« لتدريب املنتخب بعد 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا.

 زيدان بين اإلشادة واالنتقاد
استعرض املهاجم املصري محمد زيدان العب نادي بوروسيا 
دورمتوند األملاني لكرة القدم كل مواهبه في فنون اللعبة خالل 
مباراة ناديه األخيرة في الدوري األملاني أمام نادي مونشنغالدباخ 
والتي فاز بها دورمتوند بثالثة أهداف نظيفة أحرز منها زيدان 
هدفني وأهدى الثالث لزميله بتمريرة رائعة. وذكرت مجلة كيكر 
الرياضية أن املدير الفني لنادي دورمتوند يورغن كلوب أكد أن 
أداء زيدان في مركز العب الوسط املهاجم أرقى ما ميكن الوصول 
اليه ولن ميكن لالع����ب آخر تعويضه. ومن جانبه قال زيدان 
إنه ينظر إلى التعليقات حول أدائه بايجابية وأكد أنه يش����عر 
بضغط الالعبني املنافس����ني داخل ناديه ولذلك فهو يعمل على 

استمرار التألق لضمان مكانه األساسي مع الفريق.

بلباو يمدد عقد مدربه كاباروس 
أعل���ن نادي أتلتيك بلباو األس���باني لكرة القدم امس 
عن متدي���د عقد مدرب���ه خواكني كاباروس لع���ام 2011.
وتولى كاب��اروس )55 عام������ا( تدريب الفريق في عام 
2007 بعدما عمل م���ع نادي���ي ديبورتيف���و ال كورون���ا 

واشبيلي��ة. 
وجنح كاباروس في إبعاد فريق بلباو اليافع عن منطقة 
الهبوط بالدوري األسباني مع العلم بأن الفريق ال يعتمد 

سوى على العبني محليني من إقليم الباسك.

ناكامورا للنهوض بيوكوهاما

برينو يغيب حتى نهاية الموسم

بات شونسوكي ناكامورا 
اليابان لكرة  العب منتخ����ب 
القدم وبسرعة الشخص املنوط 
به حتمل مسؤولية النهوض 
بناديه اجلديد يوكوهاما اف 
مارين����وس ومس����اعدته من 
عثرته. وقال كازوشي كيمورا 
مدرب يوكوهام����ا لصحيفة 

نيكان سبورتس عقب خسارة 
الفريق في بداية موسم الدوري 
الياباني »الشيء الوحيد الذي 
ميثل بارقة أمل في التدريبات 

هو شونسوكي«.
واضاف »االمور ساءت منذ 
العام املاضي. انه ميثل الشيء 

الوحيد اجليد«.

ق����ال ن����ادي نورمبرغ 
ان  الق����دم  االملان����ي لكرة 
مدافعه برينو سيغيب عن 
املالعب لعدة اش����هر عقب 
تعرض����ه الصابة خطيرة 

في الركبة.

واصيب الالعب البرازيلي 
بقطع في الرباط الصليبي في 
ركبته اليمنى خالل املباراة 
التي فاز فيها نورمبرغ على 
باير ليفركوزن 3-2 ضمن 

منافسات الدوري.

أخبار األندية والنجوم

رها لميالن ضد »الشياطين الحمر« في أبطال أوروبا النجم اإلنجليزي بذكريات 18 عامًا ُيجيِّ

بيكام يولد من جديد في »أولدترافورد«.. وهيبة ريال مدريد على محك ليون
نجم ميالن اإلنجليزي ديڤيد بيكام 

هل سيلقى التحية من جمهور 
»أولدترافورد«؟

عالميةمتفرقات

 اكد الس���ائق االملاني ميكايل ش���وماخر، بطل العالم 7 
مرات، انه »جاهز متاما« الحراز لقب ثامن في بطولة العالم 
للفورموال واحد في موسم 2010 والتي تنطلق نهاية االسبوع 

احلالي في جائزة البحرين الكبرى.
 ص��رح البريطاني فيليبس ايدوو، بطل العالم في مس��ابقة 
الوثبة الثالثية، بانه لن يش��ارك في بطولة العالم داخل قاعة من 
12 الى 14 مارس احلالي في الدوحة الن والدة طفله لم تسمح له 

باالستعداد جيدا كما كان يتمنى.
 قالت صحيفة صينية امس���ي ان شني هوانغينغ وهي 
سيدة تعمل حكما لكرة القدم في الصني اعترضت على ظهور 
اسمها في وسائل اعالم ضمن الذين شملتهم حتقيقات الشرطة 
الصيني���ة في قضية التالعب في نتائج بعض املباريات في 

البالد.
 اصيبت اجلماهير البرازيلية بصدمة كبيرة بسبب الوفاة الغريبة 
التي حدثت لالعب الكرة اخلماسية )كرة الصاالت( روبسون روخا 
كوستا داخل امللعب. وتوفى روخا كوستا اثر نزيف حاد جنم عن 
قطعة من اخلشب أصابته في ساقه، وبطنه حيث نفذت الى امعائه 
عندما انقض على منافسه لينتزع الكرة منه خالل املباراة الودية 

التي جمعت بني ناديي غوارابوافا وبامليراس غوندياي.
 تخطى كليڤالند كاڤا لييرز غياب جنمه لوبرون جيمس 
وعمالقه املخضرم ش���اكيل اونيل ليحقق فوزه اخلمس���ني 
)افضل س���جل( في دوري كرة السلة االميركي للمحترفني، 
على سان انطونيو سبيرز 97-95. وحقق داالس مافريكس 
فوزه الثاني عش���ر على التوالي اثر تغلبه على مينيسوتا 
متبرولفز 125-112. وفي ثالث مباريات اخرى فاز نيويورك 
نيكس على اتالنتا هوكس 99-98، ونيو اورليانز هورنتس 
على غولدن س���تايت ووريرز 135-131، وممفيس غريزليز 

على نيوجيرزي تنس 101-107.

ليڤربول »سقط« أمام ويغان
وتعادل ڤالنسيا مع راسينغ

أسقط ويغان ضيفه ليڤربول 1-0 في املرحلة التاسعة 
والعش���رين من الدوري االجنليزي لكرة القدم.وسجل 
الكولومبي هوغو رادوليغا الهدف في الدقيقة 35 فارتفع 
رصيد ويغان الى 28 نقطة مقابل 48 لليڤربول الذي بقي 
سادسا وفشل بالتالي في استعادة املركز الرابع املؤهل 
الى دوري ابط���ال اوروبا. تختتم املرحلة اليوم فليعب 

بيرنلي مع ستوك سيتي.

إسبانيا

تعادل ڤالنسيا صاحب املركز الثالث مع ضيفه راسينغ 
سانتاندر 0-0 في ختام املرحلة اخلامسة والعشرين من 

الدوري االسباني.
ولم ترق املباراة الى املستوى املطلوب، وسنحت اخطر 
فرصة في الشوط االول لڤالنسيا عبر دافيد سيلفا الذي 
نفذ ركلة حرة قريبة من خط املنطقة ارتدت من احلائط 
اليه فتابعها بتس���رع واطاح بها بعيدا عن املرمى )33(، 
وس���دد داڤيد فيا كرة قوية مركزة ارتطمت بقدم مدافع 

وخرجت مع صافرة نهاية هذا الشوط )1+45(.
وفي الشوط الثاني، لم تتبدل الصورة كثيرا وتبادل 
الفريقان الهجمات دون خطورة كبيرة على املرميني فكان 
التعادل السلبي منطقيا قياس���ا باالداء. ورفع ڤالنسيا 
رصيده الى 47 نقطة مقابل 26 لراسينغ سانتاندر. وفي 
فرنس���ا يلعب بوردو مع اوكسير في مباراة مؤجلة من 

املرحلة ال� 25 في الدوري.

بعد 18 عاما على تخرجه في أكادميية مان يونايتد االجنليزي 
للناش����ئني جليل عام 1992، يعود ديڤي����د بيكام الى املكان الذي 
ش����هد انطالق مس����يرته املظفرة وحتديدا ملعب اولدترافورد، 
حيث س����يقود فريقه احلالي ميالن االيطالي في مواجهة فريقه 
الس����ابق مان يونايتد في إياب الدور الثاني من مسابقة دوري 

أبطال اوروبا لكرة القدم اليوم.
في تلك الفترة كان بيكام مجرد العب ضمن مجموعة، بيد انه أضحى اآلن وهو 
في خريف عم����ره )34 عاما(، أيقونة رياضية ويكاد يكون احد أكثر الرياضيني 
شهرة الى جانب أس����طورة الغولف تايغر وودز. ولعب بيكام في صفوف مان 
يونايتد 394 مباراة سجل خاللها 85 هدفا معظمها من الركالت الثابتة التي يجيد 
تنفيذها قبل ان ينتقل الى ريال مدريد االسباني عام 2003 ثم الى لوس اجنيليس 

غاالكسي املعار إليه حاليا الى ميالن.
وكان م����ان يونايتد خطا خطوة كبيرة نحو بل����وغ ربع النهائي بفوزه على 
منافس����ه 3 � 2 في عقر دار االخير سان سيرو قبل أسبوعني محققا أول فوز له 
عل����ى ميالن على ارض األخير في 5 مواجهات جمعت بني الفريقني العريقني في 

املسابقة األوروبية.
ويحوم الش����ك حول مش����اركة الولد الذهبي ملان يونايتد والكرة االجنليزية 
واي����ن روني إلصابة طفيف����ة في ركبته أبعدته عن مب����اراة فريقه االخيرة ضد 

ولڤرهامبتون في الدوري.
وفي حال تأكد غياب روني فإنها ستكون ضربة قوية ملان يونايتد خصوصا 
ان األخير في ذروة مس����تواه الفني حاليا بدليل تس����جيله 28 هدفا في مختلف 

املسابقات هذا املوسم بينها هدفان في مباراة الذهاب.
وف����ي ظل إصاب����ة املهاجم اآلخر مايكل أوين أيضا، فإن املس����ؤولية في خط 
املقدمة س����تكون على عات����ق البلغاري دمييتار برباتوف ال����ذي قدم في اآلونة 
االخي����رة حملات رائعة وبذل جهودا اكبر إلقناع أنصار النادي بصوابية التعاقد 
مع����ه مقابل 48 مليون دوالر. ويعتبر ريو فرديناند بان برباتوف العبا هاما في 
صفوف مان يونايتد بقول����ه »اذا توجنا أبطاال في الدوري احمللي، فإنني اعتقد 
ان أنصار النادي س����يقدرون ما قام به برباتوف، فعندما ننظر الى اإلحصائيات 
بعد املباريات، جند انه احد الالعبني األكثر بذال للجهود داخل امللعب وهو يغطي 

مساحات كبيرة داخل املستطيل األخضر«.
وأض���اف »عندما ننتهي من احلصص التدريبية غالب���ا ما يتوجه الى صالة 
الرياض���ة ملتابعة تدريباته على املاكينات، وهذا يؤكد على انه على قدر كبير من 

االحترافية«.
ويقف التاريخ الى جانب مان يونايتد في مواجهته مع ميالن، ألنه لم يخرج 

خاسرا على اإلطالق على ملعبه عندما يتقدم ذهابا.
في املقابل، يتعني على ميالن الفوز بفارق هدفني ما يعني ان مدربه البرازيلي 
الش���اب ليوناردو سيعتمد أس���لوبا هجوميا بحتا، وقد يشرك مواطنه الكسندر 
باتو املوجود ضمن التشكيلة التي وصلت الى مان يونايتد، لكن لم تعرف مدى 

جهوزيته وتعافيه من تقلص عضلي تعرض له قبل 10 ايام.

ريال مدريد وخطر ليون

يواجه ريال مدريد خطر اخلروج من الدور الثاني لدوري أبطال اوروبا للعام 
اخلامس على التوالي عندما يواجه ليون الفرنسي الذي تقدم عليه ذهابا 1 � 0.

ويشكل الفريق الفرنسي عقدة لنظيره امللكي ألنه دائما ما يتغلب عليه في هذه 

املسابقة كما انه جنح دائما في التسجيل على ملعب 
سانتياغو برنابيو، وإذا جنح في ذلك في مباراة 

اليوم فسيتوجب على ريال مدريد تسجيل 3 
أهداف ليبلغ ربع النهائي.

ويقدم ريال مدريد عروضا هجومية رائعة 
وسيخوض املباراة مبعنويات عالية بعد انتزاعه 

الصدارة بفارق األهداف عن برشلونة في نهاية 
األسبوع، لكن دفاعه ليس متينا ما قد يفسح في 
املجال ام���ام مهاجمي ليون وحتديدا األرجنتيني 

ليساندرو لوبيز الى استغالل اي هفوة لتعقيد 
مهمة نادي العاصمة االسبانية.

وسيشكل خروج ريال مدريد كارثة حقيقية 
خصوصا ان رئيسه فلورنتينو بيريز انفق 
250 مليون يورو مطلع املوسم احلالي لتعزيز 
صفوف الفريق باستقدامه النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو من مان يونايتد مقابل 
مبلغ قياسي بلغ 94 مليون يورو، باالضافة 
الى صانع األلعاب البرازيلي كاكا من ميالن، 
وتشابي الونسو من ليڤربول، وكرمي بنزمية 

من ليون بالذات.
كم���ا ان اقامة نهائي دوري أبطال اوروبا 
هذا املوس���م على ملعب سانتياغو برنابيو 
متث���ل حافزا اضافيا للفري���ق امللكي لبذل 
جه���ود مضاعفة لكي يخوضها على أرضه 

وبني جمهوره.
وميثل ملعب »سانتياغو برنابيو« قلعة 

لريال مدريد حيث فاز في مبارياته ال� 13 التي 
خاضها حتى اآلن هذا املوس���م في الدوري احمللي، 

لكنه تعرض خلسارة مفاجئة على هذا امللعب أمام ميالن 
3 � 2 في دور املجموعات، كما ان ليڤربول ويوڤنتوس تغلبا عليه 

املوسم املاضي.
وباإلضافة الى رونالدو، يس���تطيع ريال مدريد االعتماد على هدافه 
األرجنتيني غونزالو هيغيون الذي يتألق هذا املوسم بشكل الفت وقد 
سجل 16 هدفا لفريقه في الدوري احمللي، كما سجل هدف الفوز ملنتخب 

بالده في مرمى أملانيا في مباراة ودية األسبوع املاضي.
ويعاني ريال مدريد من غياب العب وسطه تشابي ألونسو لوقفه، 
وسينوب عنه محمد ديارا على األرجح، في حني لن يواجه بنزمية 
فريقه السابق بداعي اإلصابة التي ستبعده عن املالعب ملدة أسبوعني. 
في املقابل يقول مهاجم ليون األرجنتيني سيزار دلغادو ان فريقه 
لن يكتفي بالواجب الدفاع���ي للمحافظة على النتيجة بقوله »ال 
نأتي الى ملعب برنابيو للدفاع، ألنه ليس أس���لوبنا. ال شك ان 
ريال مدريد ميلك في صفوفه العبني قادرين على تغيير مجرى 
املب���اراة في اي حلظة، ونحن نكن احتراما كبيرا لهؤالء، لكننا 

لسنا خائفني على اإلطالق من مواجهة هذا التحدي«.

باتو جاهز للمشاركة

جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو مطالب بالتسجيل في ليون

رونالدو: الكلمة العليا لنا

اكد مدرب مان يونايتد االسكوتلندي اليكس 
فيرغسون ان مش���اركة الهداف وين روني أمام 
ميالن ليست مؤكدة ايضا النه اليزال يشكو من 
آالم ف���ي الركبة. الى ذلك، ذكر نادي مان يونايتد 
ان مدافعه الدول���ي ويس براون تعرض الصابة 
بكسر في قدمه ستمنعه من املشاركة في القسم 

االكبر من مباريات فريقه املقبلة وس���تؤثر على 
استعداداته للمش���اركة مع منتخب اجنلترا في 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا. 
واوضح النادي ان ب���راون اصيب في مباراة 
مان يونايتد مع ولفرهامبتون )1-0( في الدوري 

احمللي.

انضم البرازيلي الكسندر باتو مهاجم ميالن االيطالي 
بعد تعافيه من إصابة في أعلى الفخذ إلى التشكيلة 

ملواجهة مان يونايتد.
وغاب باتو عن مباراة ميالن التي تعادل فيها بدون 
أهداف مع روما في دوري الدرجة األولى االيطالي لكن 
بيانا للنادي قال إن الالعب سيسافر معه إلى اجنلترا. 
وباتو العب محوري في هجوم ميالن املكون من ثالثة 
العبني. واضطر املدرب البرازيلي ليوناردو إلشراك 
املهاجمني ماركو بوريلو وكالس يان هانتيالر في خط 

هجوم ثنائي ضد روما.
وإذا متكن باتو من اللع���ب ضد مان يونايتد من 
بداية مباراة الغد ليكون على اجلانب األمين من الثالثي 
الهجومي فإن هذا يعني أن الهولندي هانتيالر سيعود 
ملقاعد االحتياطيني إلفس���اح املج���ال أمام البرازيلي 
رونالدينيو وبوريلو. وكان االجنليزي ديڤيد بيكام 
مرشحا للعب مكان باتو لكن من املرجح اآلن أن يلعب 
اجلناح البالغ من العمر 34 عاما في اجلانب األمين إذا 

قرر املدرب ليوناردو الدفع به ضد فريقه القدمي.

فيرغسون: مشاركة روني غير مؤكدة 

 باتو ينضم لتشكيلة ميالن

دعا جن���م ريال مدري���د البرتغالي 
كريس���تيانو رونالدو زمالءه في ريال 
مدريد إل���ى أن تكون لهم الكلمة العليا 
اليوم على ملعب س���انتياغو برنابيو 

أمام ليون.
وقال النج���م البرتغالي في مؤمتر 
صحافي »ميكننا أن نثبت جميعا أننا 

نحن من يحكم في البرنابيو«.
واضاف »علينا دخول املباراة بعقلية 
الفوز والهجوم وخلق فرص خطيرة. 
الب���د أن يكون هدفن���ا واضحا: إحراز 

أهداف«.
وتابع »احلاضر جيد ونريد مواصلة 
املسيرة على هذا النحو. البد أن نصنع 
ما فعلن���اه أمام إش���بيلية، عبر األداء 

املنظم«.
وطال���ب كريس���تيانو اجلماهي���ر 
بالتش���جيع بنفس األس���لوب إلخافة 
ليون: »كانت مباراة رائعة للغاية قامت 
خاللها اجلماهير بدور كبير. أمتنى أن 
يتكرر األمر اليوم، ألن ذلك س���يكون 

أمرا جوهريا بالنسبة لالعبني. امللعب 
سيكون رائعا«.

كما أثنى رونالدو على اللحظة الرائعة 
التي يعيشها زميله األرجنتيني غونزالو 
هيغوين، اله���داف األول للفريق وقال: 
»إنه في حالة ممتازة، وذلك جيد لريال 

مدريد«.
وق���ال رونالدو »أهدأ العبي الفريق 
هو كاكا.. إن���ه أحد أفضل الالعبني في 
العالم وال يتوقف عن تعلم أمور كثيرة 
من يوم آلخر. سيصل إلى مستوى جيد 

ألنه يجتهد كل يوم«.
وفيما يتعلق بحظوظ ريال مدريد 
في الدوري االسباني، استبعد أن يتحدد 
البطل من خالل مباراة فريقه مع برشلونة 
في س���انتياغو برنابيو التي تقام في 

العاشر من أبريل املقبل.
وقال »لن يتحدد الدوري في مباراة 
الكالسيكو.. نلعب على ملعبنا، ما يعني 
أن لدينا فرصة كبيرة لتحقيق الفوز. لكن 

هناك الكثير من املباريات األخرى«.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +10:455مان يونايتد � ميالن

اجلزيرة الرياضية +10:454ريال مدريد � ليون

غوتي لقلب األمور
  قال صانع العاب ريال مدريد 
املخضرم غوتي الذي سيحل 
محل ألونسو، انه سيكون فشال 
ذريعا بالنسبة لريال مدريد أال 
الدور  إلى  العبور  يتمكن من 

ربع النهائي.
الثقة  واض����اف: »لدين����ا 
والرغب����ة لقلب األم����ور أمام 
إذا س����جلوا  القوي.  خصمنا 
هدفا ستتعقد األمور ولكن ريال 
مدريد بكل الصفقات التي أبرمها 
هذا العام، مع علمه أن نهائي 
البطولة األوروبية سيجري 
في ملعبنا، يجب أن يكون على 

أهبة االستعداد للمباراة«.

ليوناردو: فرصتنا قائمة
 يرى مدرب ميالن البرازيلي 
ليوناردو أن فرصة فريقه في 
التأهل مازال���ت قائمة. وقال: 
»أمامنا فرصة كبيرة ورائعة، 
فنحن سنلعب في أولد ترافورد، 
وعلينا أن نفوز في مباراة مهمة 
هناك لذلك فعلينا بذل أقصى ما 
في وسعنا وأن نحاول تسجيل 
األهداف. إنه���ا فرصة رائعة، 
مازلنا نتمتع بأسلوبنا املميز 

وسنبذل كل جهدنا«.


