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دافع األس���طورة األملاني فرانت���س بكنباور عن ثيو 24
تسفانشتايغر رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم الذي تعرض 
النتقادات الذعة مؤخرا بشأن فضيحة حتكيمية.وكانت 
وسائل اإلعالم األملانية أشارت مؤخرا إلى أن تسفانشتايغر 
عليه أن يفكر في االستقالة بشأن هذه الفضيحة، ولكن 
بكنباور قال لصحيفة »بيلد«االملانية امس، أنه يس���اند 

رئيس احتاد الكرة األملاني بنسبة %100.

اخلوف من الطيران رمبا يكون هو السبب الذي 
منع باولو غيري���رو من العودة إلى هامبورغ مبكرا 
ولكن املهاجم البيروفي لديه اآلن سبب آخر يجعله 
يقلق من العودة.وبعد غياب دام أكثر من ثالثة أشهر، 
كان غيريرو محاطا بزمالئه عندما تابع فوز هامبورغ 
على اندرخلت البلجيكي 1-3 في ذهاب دور الس���تة 

عشرة للدوري األوروبي.

أكد قائد املنتخب األملان���ي ميكايل باالك 
أنه لم يتوصل حتى اآلن إلى اتفاق مع ناديه 
االجنليزي تشلسي حول جتديد عقده الذي 
ينتهي في ختام املوس���م احلالي.وقال باالك 
عبر مدير أعماله امس إن املفاوضات جتري 
بشكل مكثف مع تشلسي ونفى التقارير حول 

التوصل إلى اتفاق بني الطرفني.

بكنباور يدافع عن تسفانشتايغر  غيريرو يخشى الطيران  باالك لم يمدد مع تشلسي

مهمة »صعبة« لتشلسي أمام وست هام.. و»سهلة« ألرسنال أمام هال سيتي
بايرن ميونيخ لالنفراد بالصدارة أمام فرايبورغ.. وليون »المنتشي« يواجه سانت إتيان.. وموقعة بين بوردو وموناكو

عالميةمتفرقات

 قاد براندون روي فريقه بورتالند ترايل باليزرز الى الفوز على 
غولدن ستايت ووريرز بستجيله 41 نقطة ضمن دوري كرة السلة 
االميركي للمحترفني. وجنح بورتالند في قلب تخلفه بفارق 13 نقطة في 

الربع االخير ليخرج فائزا بفارق خمس نقاط في نهاية املباراة.
 بلغ الالعب االسباني املخضرم كارلوس مويا الدور الثاني من دورة 
انديان ويلز االميركي��ة الدولية في التنس بفوزه الصعب على االميركي 
تيم سميتشيك. وفي فئة السيدات، تأهلت الى الدور الثاني االملانية يوليا 
جورجيس بفوزها على التش��يكية لوسي سافاروفا، والالتفية اناستازيا 

سيفاستوفا بفوزها على االسبانية نوريا الغوستيرا.
 اجتمع جنوم التنس ش����تيفي غراف وأندريه أغاسي ومارتينا 
نافراتيلوفا وبيت سامبراس وروجيه فيدرر ورافائيل نادال وجوستني 
هينن وليندس����اي دافينب����ورت امس في امللعب الرئيس����ي لبطولة 
إندي����ان ويلز للتنس بهدف جمع ملي����ون دوالر على األقل لضحايا 
زلزال هاييتي. وأطلق على هذه البطولة التي جتمع جنوما سابقني 

وحاليني للعبة البيضاء »هيت فور هاييتي 2«.
 أعلن نادي ديبورتيڤو الكورونا االسباني لكرة القدم موافقة مديره 
الفن��ي ميجيل انخيل لوتينا على متديد عقده مع الفريق ملوس��م جديد. 
وتولى لوتينا )52 عاما( تدريب ديبورتيڤو عام 2007 وحافظ على الفريق 

صاحب امليزانية احملدودة في املنطقة الدافئة بالدوري االسباني.
 نفى مدرب نادي أرسنال االجنليزي أرسني ڤينغر إمكانية إشرافه 
على ريال مدريد االسباني اعتبارا من نهاية ال�موسم، وقال ڤينغر: 
»كنت دائما انوي الذهاب حتى نهاية عقدي وأنا مصمم على البقاء 
حت����ى عام 2011، ومن غير ال����وارد اال احترم العق����د الذي يربطني 

بأرسنال«.
واضاف: »من أسوأ األمور طرح مثل هذا املوضوع حاليا، واهتمامي 

في الوقت احلاضر منصب على لقاء هال سيتي اليوم«.
 تس��بب موقع »تويت��ر« االجتماعي على اإلنترن��ت في أزمة لصانع 
األلعاب البرازيلي كاكا اخلميس املاضي، حيث تناول الرأي العام رس��الة 
عل��ى املوقع وصفت مانويل بلل�يغريني املدير الفني لفريق ريال مدريد 

االسباني لكرة القدم بأنه »مدرب جبان«.
وتردد أن كارولينا س��ليكو زوجة كاكا هي التي قامت بنشر الرسالة 
حيث أنها ع��ادة ما تدخل على صفحة الالعب. لكنها نفت ذلك من خالل 

الشبكة االجتماعية أيضا.

دروغبا والجزائر األفضل أفريقيًا
اختار االحتاد االفريقي لكرة القدم خالل احتفال 
كبير أقيم في اكرا مهاجم منتخب ساحل العاج 
وفريق تشلسي االجنليزي ديدييه دروغبا افضل 
العب افريقي ومنتخب اجلزائر افضل منتخب لعام 
2009. وحل دروغبا الذي سبق له ان حصل على 
هذه اجلائزة عام 2006 في املركز االول متقدما 
على الكاميروني صامويل ايتو. من جانبه أكد 
النجم دروغبا أن تتويجه بهذه اجلائزة القيمة 
في عيد ميالده الثاني والثالثني يفتح ش����هيته 
على تقدمي أفضل أداء له على االطالق. واختير 
الغاني دوميني����ك اديياه افضل العب حتت 20 

عاما وسيالس تيته افضل مدرب.

ميسي: خروج ريال مدريد إنذار لنا

جماهير »الملكي« تلوم الالعبين وتبرئ المدرب
تواصلت لعبة اللوم 
على قدم وس���اق في 
مدريد بعد يوم ونصف 
من خروج ريال مدريد 
من بطولة دوري أبطال 
أوروب���ا لك���رة القدم 
على يد أوملبيك ليون 

الفرنسي 1 - 1.
وكان يوم امس هو 
يوم التفكير في اسبانيا، 
حيث صوتت اجلماهير 
العديد من  بكثرة في 
استطالعات الرأي على 

شبكة االنترنت حول الطرف الذي يقع 
عليه اللوم وهوية املدرب القادم وأطراف 

التعاقدات اجلديدة للفريق.
وأجرت صحيفة »آس« اس���تطالعا 
للرأي وجه فيه 52% من املشاركني اللوم 
على الالعبني، فيما ألقى 22% اللوم على 

املدرب مانويل بلليغيريني.
وانتقل 19% من املشاركني إللقاء اللوم 
على رئيس النادي فلورنتينو بيريز، 
الرجل الذي حطم كل األرقام القياسية، 
وأنفق نحو 260 مليون يورو )355.13 
مليون دوالر( للتعاقد مع ثمانية العبني 

الصيف املاضي.
والقى 9% من املشاركني في استطالع 
صحيفة »آس« اللوم على مدير الكرة 

خورخي ڤالدانو.
ويب���دو أن ڤالدان���و عاق���د العزم 
على مواصلة العم���ل مع بلليغيرني، 
وعكس اس���تطالع الرأي الذي أجرته 
صحيفة »ماركا« ثقة ڤالدانو في املدرب 

الشيلي.
وحني توجهت صحيف���ة »ماركا« 
بالس���ؤال حول امل���درب الذي تفضله 
اجلماهير في املوسم املقبل، صوت %63 
من املشاركني في االستطالع ملصلحة 
بلليغرين���ي رغم اإلخف���اق األوروبي 

األخير.
وفي اس���تطالع صحيفة »ماركا«، 
ص���وت 14% من املش���اركني ملصلحة 
البرتغال���ي جوزي���ه مورينيو مدرب 
إنتر مي���الن اإليطالي، فيما صوت %9 
فق���ط لصالح رافايي���ل بنيتيز مدرب 
ليڤربول اإلجنليزي و8% ملصلحة مدرب 
خيتافي وأسطورة ريال مدريد السابق 

ميتشيل.

»ماركا«  وخرجت 
باستطالع آخر تتساءل 
فيه عن هوية النجوم 
الفريق  الذين يحتاج 
اليهم الصيف املقبل. 
م���ن   %27 وص���وت 
املشاركني لصالح ديڤيد 
سيلڤا مهاجم ڤالنسيا 
و22% ملصلحة سيسك 
فابريغاس جنم ارسنال 
و%17  اإلجنلي���زي 
ملصلح���ة واين روني 

قناص مان يونايتد.
وأوضح���ت صحيفة »ماركا« امس 
أن كريستيانو رونالدو، الذي يعد أحد 
الطموح  األركان األساسية للمستقبل 
لريال مدريد، منزعج من األنانية التي 
املهاجم األرجنتيني غونزالو  أظهرها 

هيغوين في مباراة ليون.
وأشارت »ماركا« الى أن رونالدو بعد 
انتهاء املباراة مباشرة تلقى خبرا مؤسفا، 
مبقتل ابن عمه ميغيل، صديق الطفولة 

بالنسبة له، في حادث طريق.
ووفقا ل� »ماركا«، فإن احلادث املؤسف 
وق���ع يوم االثنني املاض���ي لكن عائلة 
رونال���دو فضلت عدم إبالغه باألمر إال 

بعد انتهاء مباراة ليون.
من جهت���ه، أكد خبير بريطاني في 
مجال التس���ويق الرياض���ي أن رهان 
رئيس نادي ري���ال مدريد فلورنتينو 
بيريز الدائم على ضم النجوم سيعرض 
نادي القرن األوروبي ألزمة. وقال استاذ 
الرياضي  التس���ويق  اس���تراتيجيات 
بجامعة كوفنتري سيمون تشيدويك 
ان بيريز فرض على النادي »منوذجا 
يقتضي التعاقد دوما مع العبني مرتفعي 

القيمة«.
من جانبه، أعرب النجم األرجنتيني 
ليونيل ميس���ي العب فريق برشلونة 
عن اعتقاده بأن اخلروج من شأنه ان 
يلقن برشلونة درسا. وقال جنم هجوم 
برشلونة »يجب أن يكون ذلك إنذارا لنا. 
يجب أن نثبت أقدامنا ونبذل قصارى 
جهدنا للمضي قدما. ويخوض برشلونة 
مباراة إياب دور ال� 16 أمام شتوتغارت 
األملاني يوم األربعاء املقبل، وأكد ميسي 
أن املواجهة لم حتسم خاصة أن الفريقني 

تعادال 1 � 1 ذهابا في أملانيا.

يوڤنتوس وهامبورغ يقتربان من ربع نهائي »يوروبا ليغ«
حقق يوڤنتوس فوزا كبيرا 
على ضيفه ف����والم االجنليزي 
3-1 اول م����ن امس في تورينو 
وعزز حظوظه في بلوغ الدور 
ربع النهائي من مسابقة الدوري 
االوروب����ي »يوروبا ليغ« لكرة 
القدم، في حني انقذ املهاجم حامت 
بن عرفة مرسيليا الفرنسي من 
اخلسارة حني ادرك له التعادل 
مع مضيف����ه بنفيكا البرتغالي 
1-1 ف����ي الوقت القاتل. ووضع 
هامبورغ االملاني قدما في الدور 
ربع النهائي اثر فوزه الكبير على 
ضيفه اندرخلت البلجيكي 1-3، 
في حني تابع ليڤربول االجنليزي 
نتائجه املتواضغة وسقط امام 

مضيفه ليل الفرنسي 1-0.
وعلى ملعب تورينو االوملبي 
وام����ام نح����و 11500 متف����رج، 
افتتح يوڤنتوس التسجيل في 
وق����ت مبكر اث����ر ركنية نفذها 
البرازيلي دييغو وتابعها نيكوال 
الغورتاغلي برأس����ه في شباك 
احلارس الدولي االسترالي مارك 
شفارتسر )8(. وعزز الفرنسي 
جونات����ان زيبينا تقدم الفريق 
املضيف بعدما هرب من ساميون 
النيجيري  ديفيس والدول����ي 
ديكسون ايتوهو وواجه احلارس 
الكرة في  شفارتس����ر ووضع 

شباكه )25(.
وقلص ف����والم الفارق عبر 
ايتوهو نفس����ه اثر متريرة من 
ديفيس الذي نف����ذ ركلة حرة 
تابعها االول في مرمى احلارس 
الكس����ندر مانينجر  النمسوي 
)36(. وادخل يوڤنتوس ضيفه 
االجنليزي في عنق زجاجة وبدأ 
الضغط عليه بقوة مع تسجيل 
الهدف الثالث عن طريق الفرنسي 
دافيد تريزيغيه بعد تس����ديدة 
اولى ارت����دت من القائم اتبعها 
الشباك  باخرى اس����تقرت في 

.)47(
ومتكن ڤالنس����يا االسباني 
بعش����رة عناصر من اخلروج 
متع����ادال 1-1 مع ضيفه ڤيردر 
برمين الذي تقدم 1-0 على ستاد 
الف متفرج.  ماستيا وامام 35 
ومني باناثينايكوس اليوناني 
عل����ى ملعب����ه ابوس����تولوس 
نيكوالييدي����س وامام 55 الف 
متفرج جلهم من انصاره بهزمية 
ثقيلة على يد ضيفه ستاندار 

لياج البلجيكي 3-1.
وفي فيلنوف داسك وامام 17 
الف متفرج، اسقط ليل ضيفه 
االجنليزي، احد املرشحني بقوة 
الحراز اللقب وانقاذ موسمه بعد 
ان خرج من مسابقة دوري ابطال 

اوروبا وهو يحتل حاليا املركز 
الس����ادس في ال����دوري احمللي 
برصيد 48 نقطة بفارق 15 نقطة 
عن مان يونايتد املتصدر وحامل 
اللقب.وس����جل الدول����ي العب 
الوسط الدولي البلجيكي ايدن 
هازار الهدف )85( الذي كان كافيا 
خلروج فريقه فائزا، لكنه قد ال 
يكون كافيا لتأهليه الى الدور 

ربع النهائي.
وعل����ى ملع����ب فيس����نتي 
كالديرون في العاصمة االسبانية 
وامام 42 اللف متفرج، فش����ل 
ف����ي حتقيق  اتلتيك����و مدريد 
اكثر من التعادل الس����لبي مع 
ضيفه س����بورتينغ لشبونة. 
وتعادل روبن كازان مع ضيفه 
ڤولفسبورغ بطل املانيا 1-1 بعد 
ان كان صاحب االرض البادىء 
بالتس����جيل عبر االكوادوري 
الذي تابع  كريس����تيان نوبوا 
كرة من داخ����ل املنطقة )29(.

ورد ڤولفس����بورغ في الشوط 
الثاني مدركا التعادل عن طريق 
البوسني زفيزدان ميسيموفيتش 
بتس����ديدة ميينية م����ن داخل 

املنطقة اسكنها الشباك )67(.
وتق����ام مباري����ات االي����اب 
اخلميس املقب����ل في 18 مارس 

اجلاري.

مهاجم تشلسي أنيلكا تألق في مباراة الدور األول أمام وست هام وسجل هدفا

دوري ابطال أوروبا على حس����اب 
فيورنتين����ا االيطال����ي. ويتصدر 
الترتيب برصيد  الباڤاري  الفريق 
53 نقطة بفارق نقطتني عن شالكه 
وثالث عن ليڤركوزن، في حني يبدو 
هامبورغ الرابع )43 نقطة( بعيدا 

عن املنافسة.
وف���ي باق���ي املباري���ات، يلعب 

بوروس���يا مونش���نغالدباخ م���ع 
ڤولفسبورغ وبوخوم مع بوروسيا 
دورمتوند وماينتس مع كولن وهانوڤر 
مع اينتراخت فرانكفورت وهرتا برلني 

مع نورنبرغ اليوم ايضا.

إيطاليا

يلعب نابولي السابع )41 نقطة(

الثالث جراء تلقيه خسارته االولى 
هذا املوسم أمام نورمبرغ املتواضع 
2-3 في اجلولة السابقة.ويخوض 
بايرن ميونيخ الذي انفرد بصدارة 
الترتيب رغم تعادله الس����لبي مع 
كولن، مباراته مع فرايبورغ قبل 
األخير اليوم، منتش����يا من تأهله 
اله����ام والصعب الى رب����ع نهائي 

مع فيورنتينا العاشر )35 نقطة(
ف����ي املرحلة الثامنة والعش����رين 
من ال����دوري االيطالي، ويس����عى 
فيورنتين����ا لتضميد جراحه بعد 
اخلروج من دوري ابطال اوروبا على 
يد بايرن ميونيخ والتقدم خطوة 
نحو حتقيق مركز جيد يضمن له 
البطوالت االوروبية  املشاركة في 

املوسم املقبل. 

فرنسا

 يخ����وض ب����وردو املتص����در 
اجلريح مباراة ال تخلو من صعوبة 
ضد موناكو ف����ي املرحلة الثامنة 
والعشرين من بطولة فرنسا. وقد 
املواجهة بني مونبلييه  تسمح له 

الثاني واوكس����ير الثالث بالتقاط 
االنفاس واس����تغالل نتيجة هذه 
املباراة لالنفراد بالصدارة ش����رط 
فوزه على موناكو على ملعب لويس 

الثاني في االمارة.
 ف����ي املقابل س����تكون االنظار 
مسلطة على ليون في مباراته الدربي 
ضد سانت اتيان خصوصا بعد ان 

حقق االول اجنازا تاريخيا باخراجه 
العمالق ريال مدريد من الدور الثاني 

لدوري ابطال اوروبا.
 وفي املباريات االخرى، يلتقي 
لومان مع نيس، ولوريان مع لنس، 
ونانسي مع بولون، وباريس سان 
جرمان مع سوشو، وڤالنسيان على 

رين، وليل مع غرونوبل.

 يعاود تشلس����ي نش����اطه في 
الدوري احمللي بعد غيابه االسبوع 
املاضي النشغاله بالكأس احمللية 
حيث بلغ نصف النهائي بتخطيه 
س����توك س����يتي بهدفني نظيفني، 
وهو سيواجه جاره وست هام في 
مباراة درب����ي في املرحلة الثالثني 
وعينه على النقاط الثالث.وستكون 
املباراة آخر جتربة لتشلسي قبل 
مبارات����ه العاصفة ضد انترميالن 
السابق جوزيه مورينيو  ومدربه 
لتحديد هوية الصاعد منهما الى ربع 
النهائي.  وكان تشلسي تنازل عن 
الصدارة ملصلحة مان يونايتد الذي 
تغلب على ولفرهامبتون 1-0 في 
حني تأجلت مباراة الفريق اللندني 
مع بورتس����موث الى 24 اجلاري، 
ووجه ديدييه دروغبا حتذيرا الى 
جميع الفرق املنافسة على اللقب 
بانه اليزال جائعا لاللقاب ويريد 
قيادة فريقه الى استرداد اللقب من 
مان يونايتد بطل املواسم الثالثة 
املاضية. ودخل ارسنال مجددا طرفا 
في الصراع على اللقب مستغال تعثر 
مان يونايتد وتشلسي في االونة 
االخيرة ليقلص الفارق عنهما، وهو 
سيخوض مباراة سهلة نسبيا ضد 
هال س����يتي الذي يكافح من اجل 
البقاء في الدرجة املمتازة.  ويستمر 
غياب صانع العاب ارسنال االسباني 
املتأل����ق سيس����ك فابريغاس لكن 
املدرب ارس����ني فينغر ميلك العبا 
ال يقل ش����أنا عنه في املركز ذاته 
هو الفرنسي سمير نصري. وفي 
املباريات االخرى، يلتقي توتنهام مع 
بالكبيرن، وبرمنغهام مع ايڤرتون، 
وبولتون مع ويغان، وبيرنلي مع 
ولفرهامبتون، وستوك سيتي مع 

استون ڤيال.

إسبانيا

يلتقي خيتافي م����ع مايوركا، 
وس����بورتينغ خيخون مع اتلتيك 
بلباو، واشبيلية مع ديبورتيڤو ال 
كورونا اليوم في املرحلة السادسة 

والعشرين من بطولة اسبانيا.

ألمانيا

تنطل����ق املرحل����ة السادس����ة 
والعش����رون مبالمح مختلفة عن 
األشهر املاضية وذلك بعد هبوط 
باير ليڤركوزن املفاجئ الى املركز 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثالثون(

شوسبورت 3:451توتنهام � بالكبيرن
شو شاشة6برمنغهام � إيڤرتون

6بولتون � ويغان
6بيرنلي � ولڤرهامبتون
شوسبورت 61تشلسي � وست هام

إكسترمي سبورت6ستوك سيتي � أستون ڤيال
شوسبورت 8:301هال سيتي � أرسنال

إسبانيا )المرحلة السادسة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +84خيتافي � مايوركا

اجلزيرة الرياضية +102خيخون � أتلتيك بلباو
اجلزيرة الرياضية +122أشبيلية � ديبورتيڤو الكورونا

إيطاليا )المرحلة الثامنة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +10:451نابولي � فيورنتينا

المانيا )المرحلة السادسة والعشرون(
5:30مونشنغالدباخ � ڤولفسبورغ

5:30ماينتس � كولن
5:30هانوڤر � فرانكفورت
5:30هرتا برلني � نورمبرغ

دبي الرياضية 5:302بوخوم � بوروسيا دورمتوند
دبي الرياضية 8:302بايرن ميونيخ � فرايبورغ

فرنسا )المرحلة الثامنة والعشرون(
10لومان � نيس
10لوريان � لنس

10موناكو � بوردو
10مونبلييه � أوكسير

10نانسي � بولون
اجلزيرة الرياضية 101باريس سان جرمان � سوشو

اجلزيرة الرياضية 121ليون � سانت اتيان

ليونيل ميسي

ديدييه دروغبا

)رويترز( فرحة العبي هامبورغ يانسني ونيستلروي وماتيسني بالفوز على اندرخلت 


