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قال خورخ���ي ڤالدانو مدير عام ريال مدريد ان النادي 50
االس���باني يرغب في بقاء غونزالو هيغوين بني صفوفه 
حتى نهاية مش���واره مع كرة القدم بعدما س���جل املهاجم 
األرجنتيني 3 أهداف في شباك بلد الوليد. واضاف ڤالدانو 
ان النادي يجري محادثات مع الالعب من أجل متديد عقده 
الذي ينتهي عام 2013. وتابع »ال نريد منه فقط جتديد عقده 

لكننا نريده أن يبقى طوال مسيرته في النادي«.

أعلن مدرب منتخب اجنلترا، فابيو كاپيللو، ان العب الوسط ديڤيد بيكام سيغيب 
عن مونديال جنوب أفريقيا 2010 بعد اإلصابة التي تعرض لها في وتر أخيل خالل 
مباراة فريقه ميالن ضد كييڤو في الدوري االيطالي. وقال كاپيللو: »يجب انتظار 
نتائج فحوص األشعة، لكن على ما يبدو فانه سيغيب عن نهائيات كأس العالم«. 
وأضاف »بيكام العب متفان، وعمل بجهد كبير للمشاركة في املونديال، وعدم قدرة 
اجلهاز الفني االعتماد عليه يعتبر ضربة قوية«، معربا عن »حزنه الشديد إلصابة 

بيكام«. وسيخضع بيكام )34 عاما( لعملية جراحية في فنلندا.

ڤالدانو: نرغب في بقاء هيغوين كاپيللو: بيكام يغيب عن المونديال

مواجهة اإلياب بني إنترميالن وتشلسي ستكون نارية

)أ.ف.پ( كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه مع غونزالو هيغوين وغرانيرو  

هال يقيل مدربه بكنباور: حان الوقت لفوز منتخب أوروبي   
بكأس العالم خارج القارة العجوز 

»NBA« جيمس وكليڤالند يتألقان بالـ

أعلن هال سيتي االجنليزي لكرة القدم انه أقال مدربه 
فيل براون، وقال بيان مبوقع النادي على االنترنت ان 
براون »أعفي من مهام منصبه على ان يس���ري القرار 

على الفور«.
ويقب���ع هال في املركز قبل األخير على قائمة فرق 
ال���دوري االجنليزي برصي���د 24 نقطة وبفارق ثالث 

نقاط عن منطقة االمان.

أكد األلماني فرانتس بكنباور أن نهائيات كأس 
العالم في جنوب افريقيا ستش���هد منافس���ة قوية 
لوجود أكثر من مرش���ح للف���وز باللقب وأكثر من 
منتخب قوي لديه الفرصة للحصول على البطولة. 
وقال في تصريحات صحافية على هامش حفل جائزة 
لوريوس التي استضافتها العاصمة اإلماراتية أبوظبى 
ان الوقت قد حان ألن تفوز احدى دول أوروبا بكأس 
العالم خارج القارة األوروبية فلم يحدث من قبل أن 
فازت دولة أوروبية بالمونديال في بطوالت العالم 

التي نظمت خارج القارة.
وعلق بكنباور على إمكانية استخدام التكنولوجيا 
الحديث���ة في مالعب كرة القدم مؤكدا أنه من وجهة 
نظره س���يتم األخذ بهذا الرأي ف���ي الفترة المقبلة 
وأنه يدع���م هذا التوجه ويطال���ب بالعمل ب�ه، مع 
ض��رورة تواجد حكم إضافي بجانب الحكم األساسي 
ليس���اع��ده في القرارات المهم���ة الخاصة بمراقبة 

خطوط المرمى.
ودلل على أنه في عام 1966 خسرت ألمانيا كأس 
العالم بهدف لم يتخط خط المرمى وهو ليس باألمر 
السهل أن تخسر بطولة كبرى مثل المونديال نتيجة 
خطأ، الفتا إلى أن استخدام التكنولوجيا ال يجب أن 
يتخطى العواطف واإلثارة التي تشهدها كرة القدم، 
فاللعبة البد أن تشهد مفارقات وأمورا درامية عديدة 
ولكن هناك بعض القرارات التي تحدد مستقبل فرق 

يجب أن تحسم وال يكون فيها جدال.
وأوضح أن الكرة االفريقية تطورت كثيرا وستقدم 
مستويات جيدة في كأس العالم المقبلة باإلضافة إلى 
المنتخبات المعروفة مثل ألمانيا وانجلترا واسبانيا 

وفرنسا والبرازيل واألرجنتين.
وتحدث عن إمكانية ترشح محمد بن همام رئيس 
االتحاد اآلسيوي لخوض منافسات انتخابات االتحاد 
الدولي لك��رة القدم )فيفا( حيث أكد أنه يعرف ابن 
همام جيدا وتربطه به عالقة وطيدة وهو ش���خص 
بال ش���ك مؤهل له���ذا المنصب لكن م���ن الصعب 
الوصول إذا كان��ت المنافس���ة مع ش���خص بحجم 
السويسري جوزيف بالتر ال��ذي يتمت��ع بشعبية 
كبيرة فمن الصعب على أي منافس االنتصار عل��ى 

هذا الرجل.
 وتابع: »ال نعرف حتى اآلن ما سيحدث، فالوقت 
مبك���ر على موعد االنتخابات ومن الممكن أن يتفق 
الطرفان على ترش���ح أحدهما وعدم خوض اآلخر 

للمنافسة ووقتها سيكون الموقف مختلف تماما.
وقال: »الوقت مازال مبكرا لمعرفة ما يدور ومن 
سيترشح وبالطبع هي معركة شرسة وال يمكن أن 

أقول انني أميل لمرشح على حساب اآلخر«.

تابع »الملك« ليبرون جيمس وفريقه كليڤالن��د 
كاڤالي�ي�����رز التأل�����ق ف��ي دوري ك��رة الس���ل��ة 
االميرك��ي للمحترفي��ن اث��ر الف��وز عل��ى بوسط��ن 
سلتي��كس 104 � 93 على ملعب »كيكن لونز ارينا« 

ف��ي كليڤالند.
وهو الفوز ال� 52 لكليڤالند كاڤالييرز الذي كان 
اول المتأهلين الى البالي اوف، مقابل 15 خس���ارة 
فعزز صدارته الدوري والمنطقة الشرقية والمجموعة 
الوسطى، فيما مني بوسطن سلتيكس بطل الموسم 
قبل الماضي بخس���ارته الرابعة والعشرين مقابل 

41 فوزا.
وتألق جيمس كعادته وكان افضل العب في المباراة 
بتس���جيله 30 نقطة مع 8 متابع���ات و7 تمريرات 

حاسمة.
ولم يكن فوز كليڤالند كاڤالييرز سهال الن بوسطن 
سلتيكس كان ندا عنيدا وقاوم حتى الثواني االخيرة، 
بيد ان تألق جيمس وخصوصا في الشوط الثاني 
الذي سجل خالله 24 نقطة حال دون تحقيقه للفوز 

ال� 42 هذا الموسم.
وحسم كليڤالند كاڤالييرز الربع االول في صالحه 
بفارق 6 نقاط )24 � 18(، بيد ان المنافس���ة اشتدت 
في الربع الثاني الذي انتهى بالتعادل 30 � 30، قبل 
ان يتفوق كليڤالند كاڤالييرز في الربعين االخيرين 

وبصعوبة 26 � 24 و24 � 21 على التوالي.
وساهم البديل البرازيلي اندرسون فاريجاو في 
فوز كليڤالند من خالل تسجيله 17 نقطة، وأضاف 
انطوان جاميس���ون، العائد الى المالعب بعد غياب 
بس���بب اصابة في ركبته، 15 نقطة مع 12 متابعة، 

ومو وليامس 14 نقطة.
وف���ي باقي المباريات، فاز ميلووكي باكس على 
انديانا بيسرز 98 � 94، وتشارلوت بوبكاتس على 
مضيفه اورالندو ماجيك 96 � 89، واوكالهوما سيتي 
ثاندر على يوتا جاز 119 � 111، وبورتالند ترايل باليزرز 
على تورونتو رابتورز 109 � 98، وساكرامنتو كينغز 

على مينيسوتا تمبروولفز 114 � 100.

آدم أنقذ مانشستر سيتي.. وميالن يبتعد نقطة عن إنتر.. وليڤركوزن أسقط هامبورغ

»يوم أرجنتيني« بشعار الـ »هاتريك« لميسي وهيغوين
املدرجات. وتغل����ب ڤياريال على 
ضيفه خيريز صاحب املركز األخير 
بهدفني نظيفني سجلهما خوسيبا 
لورنتي )33( واألرجنتيني داميان 
اسكوديرو )90(. وتخلى تينيريفي 
عن املرك����ز قبل األخير بعد فوزه 
العريض على ضيفه اسبانيول 4 
� 1. وتعادل راسينغ سانتاندر مع 
سرقسطة 0 � 0، وفاز امليريا على 

ملقة 1 � 0.

إنجلترا

أنقذ آدم جونسون مانشستر 
سيتي من اخلسارة أمام سندرالند 
وأدرك له التعادل 1 � 1 في الوقت 
القاتل في املرحلة ال� 30 من الدوري 
االجنليزي. وفي إيطاليا دخل ميالن 
في صراع جدي مع جاره انتر ميالن 
بعد فوزه على ضيفه كييڤو 1 � 0 
في ختام املرحلة ال� 28 من الدوري 
االيطالي.وقلص ميالن الفارق بينه 
وبني انتر ميالن املتصدر وحامل 

اللقب الى نقطة واحدة.
وفي أملانيا حسم باير ليڤركوزن 
القمة م����ع ضيفه هامبورغ 4 � 2، 
وحقق فيردر برمين فوزا صعبا 
على مضيف����ه هوفنهامي 1 � 0 في 
ختام املرحل����ة ال� 26 من الدوري 
األملاني. وعزز ليڤركوزن موقعه 
في املركز الثالث برصيد 53 نقطة 
بفارق نقطة واحدة خلف شالكه 
الثاني و3 نقاط خلف بايرن ميونيخ 
املتصدر، فيم����ا تراجع هامبورغ 
)43( من املركز الرابع الى اخلامس 
ملصلحة بوروسيا دورمتوند )45(. 
ورفع في����ردر برمين رصيده الى 

42 نقطة.
وفي فرنس����ا اكتفى مرسيليا 
بنقطة واحدة من تعادله مع مضيفه 
تولوز 1 � 1 ف����ي ختام املرحلة ال� 
28 من الدوري الفرنسي. وسقط 
ڤالنسيان أمام ضيفه رين 0 � 2. 
وقف����ز رين 3 مرات����ب الى املركز 
الس����ابع برصيد 43 نقطة مقابل 

41 للخاسر.

من اجلهة اليس����رى ال����ى اليمنى 
فأخفق بابلو في تشتيتها لتصل 
الى ميسي الذي هرب بعد ذلك من 
بانيغا وانخل ايبانيز وزرعها في 
شباك سيزار )81(. وأكمل ميسي 
الثالثية بعد خطأ جديد ومتريرة 
من اندريس انييستا ومتابعة من 
هنري الى األرجنتيني الذي هرب 
مجددا من ايبانيز ودفع الكرة الى 
الشباك )83( رافعا رصيده الى 22 
هدفا ف����ي صدارة ترتيب الهدافني 
قبل ان يخرجه املدرب جوس����يب 
املباراة من  الذي تابع  غوارديوال 

في اللقاء ورابعا لفريقه هو ال� 19 
لألرجنتيني ف����ي البطولة )65(. 
واستمر إهدار الفرص خصوصا من 
قبل فريق العاصمة وصيف بطل 
املوسم املاضي الذي رفع رصيده 

الى 65 نقطة.
وفي مباراة برشلونة وڤالنسيا 
توغل األرجنتيني ليونيل ميسي في 
املنطقة اليمنى وهرب من 3 مدافعني 
هم برونو وايفر بانيغا ومانويل 
فرنانديس وواجه سيزار وسدد 
بيسراه في الزاوية اليسرى مفتتحا 
التسجيل )56(. ورفع هنري كرة 

استمر االشتباك بني املتصدرين 
ريال مدريد وغرميه برشلونة حامل 
اللقب بعد فوز األول على مضيفه 
بلد الوليد 4 � 1، والثاني على ضيفه 
ڤالنسيا 3 � 0 في املرحلة ال� 26 من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
في املب����اراة األولى، كان ريال 
مدريد األخطر واألوفر فرصا منذ 
البداي����ة، وحصل على ركلة حرة 
ق����رب منطقة بلد الولي����د نفذها 
البرتغالي كريس����تيانو رونالدو 
بإتقان فاستقرت الكرة في الزاوية 
اليسرى ملرمى احلارس خوستو 
فيار )28( رافع����ا رصيده الى 15 

هدفا في البطولة.
وتألق احلارس الدولي االسباني 
ايكر كاس����ياس كعادته في إبعاد 
خطر كرة نفذها البرتغالي ڤيتور 
هوغو غوميش باسوش )بيليه( 

من ركلة حرة قريبة )37(.
ونفذ ڤان در ڤارت ركلة حرة 
بعيدة وأرسل الكرة منها الى منطقة 
بلد الوليد فقابلها هيغوين بيسراه 
وهي طائرة اس����تقرت على يسار 
احلارس فيار )45(. وفي الشوط 
الثاني، نفذ تشابي الونسو ركلة 
حرة وضعها رونالدو برأسه على 
قدم هيغوين الذي هرب من املدافعني 
البرازيلي نيفالدو سانتانا وسيزار 
ارزو ووضعها في الش����باك هدفا 
ثالث����ا لفريقه وثانيا له في اللقاء 
)52(. وارتك����ب دفاع ريال مدريد 
اربيلوا فارتدت  الفارو  خطأ بدأه 
الكرة من احد العبي بلد الوليد الذي 
دفعها الى االمام الى زميله دييغو 
كوستا الذي سدد من مسافة قريبة 
في جسم احلارس وارتطمت الكرة 
املرتدة بركبة راوول البيول ودخلت 
خطأ مرمى فريقه هدفا ألصحاب 
األرض )58(. ونفذ ڤان در ڤارت 
ركلة ركنية قصيرة الى رونالدو 
الذي سددها باجتاه املرمى ارمتى 
عليها احلارس فيار وأبعدها لتصل 
الى هيغوين الذي تابعها »طائرة« 
من مس����افة قريبة هدفا ثالثا له 

مورينيو »غير مرغوب فيه« في »ستامفورد بريدج«
يعود املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى 
ملعب »ستامفورد بريدج« في لندن اليوم لقيادة 
انتر ميالن االيطالي الى انتزاع بطاقة الدور ربع 
النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من 
فريقه السابق تشلسي االجنليزي في قمة نارية 
ضمن اياب الدور ثمن النهائي، وكان مورينيو واجه 
فريقه اللندني الس����ابق قبل اسبوعني ذهابا على ملعب »جوزيبي 
مياتزا« في ميالنو عندما فاز الفريق االيطالي 2-1، وستكون عودته 
الى س����تامفورد بريدج للمرة األولى منذ س����بتمبر 2007 عندما مت 
التخلي عن خدماته بسبب خالف مع مالك النادي امللياردير الروسي 

رومان ابراموڤيتش.
وعاش مورينيو ثالثة أعوام جميلة في العاصمة لندن وأصبح 
اجنح مدرب في تاريخ الن����ادي األزرق، محرزا لقب الدوري مرتني 
وكأس اجنلترا وكأس رابطة األندية مرتني، كما قاد الفريق إلى نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
 وفي ثالثة مواس����م أمضاها مع تشلس����ي، خس����ر مورينيو 9 
مباريات أي مبعدل 3 مباريات في املوس����م الواحد في الدوري، في 
حني خسر الفريق اللندني حتى اآلن حتت إشراف املدرب االيطالي 

كارلو انشيلوتي في خمس مناسبات.
 وق����ال مهاجم انتر مي����الن الدولي الكاميرون����ي صامويل ايتو 
»مورينيو عائد الى ستامفورد بريدج، انه حدث مهم بالنسبة إليه، 
لكنه مدرب محترف ويحسن التصرف جيدا في مثل هذه املناسبات«، 
مضيفا »تشلسي مرش����ح بقوة لبلوغ الدور ربع النهائي وبالتالي 
فان الضغط سيكون كبيرا على العبيه، كل دقيقة متر دون تسجيل 
هدف س����ترفع من حدة هذا الضغط، سنحاول استغالل هذا العامل 
وس����نهاجمهم من����ذ البداية من اجل هز الش����باك وحتقيق الفوز«. 
وتابع »اذا فزنا في هذه املباراة فإننا منلك حظوظا كبيرة من اجل 

التتويج باللقب«.
 وتكتسي املباراة اهمية كبيرة بالنسبة للفريقني الساعيني الى 
الظفر بلقب املسابقة: تشلسي للمرة األولى في تاريخه، وانتر ميالن 
للمرة الثالثة في تاريخ����ه واألولى منذ تتويجه بلقبيه الوحيدين 

حتى اآلن عامي 1964 و1965.
ويولي رئيس����ا الفريقني ابراموڤيتش وماسيمو موراتي أهمية 
كبيرة ملسابقة دوري أبطال أوروبا، فاألول جعل احراز لقبها اولوية 
أم����ام املدربني الثالثة الذين توالوا عل����ى تدريب الفريق عقب اقالة 
مورينيو وه����م افرام غرانت والبرازيلي لويز فيليبي س����كوالري 
والهولن����دي غوس هيدينك دون جدوى وكانت أفضل نتيجة بلوغ 
النهائي بقيادة غرانت عندما خسر تشلسي امام مان يونايتد بركالت 
الترجيح العام قبل املاض����ي، علما بان االمر لم يختلف مع املدرب 
احلالي االيطالي كارلو انشيلوتي املطالب بنيل لقب املسابقة حتى 

يستمر في منصبه.
من جهته، مين����ي موراتي النفس مبعانقة اللقب القاري الغائب 
عن اخلزائن منذ عام 1965 وتأكيد الس����يطرة على مجريات الدولي 
في األعوام األربعة األخيرة، بيد انه فش����ل حت����ى اآلن في الذهاب 
بعيدا في املسابقة وخصوصا في املوسمني األخيرين عندما ودعها 

من الدور ثمن النهائي.
وعلى الرغم من صفوفه املدججة بالنجوم وفي مقدمتهم القائد 
جون تيري وفرانك المبارد والعاجي ديدييه دروغبا والفرنسي نيكوال 
انيلكا واالملاني ميكايل باالك والغاني مايكل ايس����يان والبرتغالي 
ديكو، فان تشلس����ي يدرك جيدا ان مهمته لن تكون سهلة أمام انتر 
ميالن الذي ال تقل تش����كيلته ش����أنا بدءا من حارس املرمى الدولي 
البرازيلي جوليو س����يزار مرورا باالرجنتيني استيبان كامبياسو 
والغاني علي سولي مونتاري والصربي ديان ستانكوڤيتش وصوال 
الى املهاجمني الكاميروني صامويل ايتو واالرجنتيني دييغو ميليتو 

واملقدوني غوران بانديف.

ويخوض تشلسي املباراة بحذر كبير سعيا الى حتقيق فوز مريح 
يضمن له التواجد في ربع النهائي واللحاق مبواطنيه مان يونايتد 
وصيف بطل النسخة االخيرة وارس����نال اللذين حجزا بطاقتيهما 
على حساب ميالن االيطالي )3-2 ذهابا في ميالنو و4-0 ايابا في 
مانشس����تر( وبورتو البرتغالي )1-2 ذهابا في بورتو و5-0 ايابا 

في لندن(.
ويحتاج تشلسي الى الفوز بهدف وحيد لبلوغ الدور ربع النهائي، 
بيد انه س����يلعب من أجل الفوز بأكثر من هدف لتفادي اي مفاجأة 
من الفريق االيطالي وبالتالي ما حصل له املوسم املاضي عندما كان 
بحاجة الى الفوز بهدف وحيد على برشلونة االسباني من اجل بلوغ 
املباراة النهائي وحقق ذلك مبكرا عبر هدف اليس����يان )9(، بيد انه 
تلقى الضربة املوجعة ف����ي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 
بهدف الندريس انييستا كان كافيا اليقاف مشوار الفريق اللندني في 
دور األربعة، ويدخل تشلسي املباراة مبعنويات عالية عقب فوزه 
الكبير على جاره وست هام 4-1 ضمن الدوري االجنليزي بثنائية 
لنجمه دروغبا الذي تعقد عليه جماهير الفريق اللندني اماال كبيرة 

لهز شباك جوليو سيزار وقيادة النادي الى ربع النهائي.
ويخوض تشلس����ي اللقاء في غياب حارس����ي مرماه التشيكي 
العمالق بيتر تشيك والبرتغالي هيالريو بسبب االصابة وستعهد 
حراسة العرين اللندني الى الواعد روس تورنبول الذي سيخوض 

مباراته الرابعة مع تشلسي.
في املقابل، يدخل انتر مي����الن املباراة مبعنويات مهزوزة عقب 
اخلسارة امام كاتانيا 1-3 في الدوري احمللي ما قلص الفارق بينه 

وبني غرميه التقليدي وجاره ميالن الى نقطة واحدة.
وسيكون مورينيو مطالبا بنسيان اخلسارة في الدوري احمللي 
والتركيز على املواجهة االوروبية التي ستكون حاسمة في مشواره 
مع االنتر خصوصا بعدما تردد مؤخ����را حول امكانية انتقاله الى 
تدريب ريال مدريد خلفا للتش����يلي مانويل بلليغريني الذي فشل 
في تخطي الدور ثمن النهائي للمس����ابقة االوروبية على الرغم من 
املاليني التي انفقها فلورنتينو بيريز لتعزيز صفوف النادي امللكي 

بالنجوم.

 إشبيلية – سسكا 

وفي مباراة ثانية، يسعى اشبيلية االسباني الى استغالل عاملي 
االرض واجلمهور لتخطي عقبة ضيفه سس����كا موس����كو الروسي 

وبلوغ الدور ربع النهائي.
وكان اشبيلية انتزع تعادال ثمينا من سسكا موسكو ذهابا 1-1، 
وبالتالي فهو بحاجة الى التعادل الس����لبي ملواصلة مش����واره في 
املسابقة، فيما س����يكون الفريق الروسي مطالبا بالفوز او التعادل 

باكثر من هدف.
وميني اش����بيلية النفس بفك النحس ال����ذي الزمه في مبارياته 
االربع االخيرة حيث لم يذق طعم الفوز بتعادله مع سسكا موسكو 
1-1 واتلتيك بلباو 0-0 وديبورتيڤو ال كورونا 1-1 وخس����ارة امام 

ريال مدريد 3-2.
اما سسكا موسكو فيأمل في استغالل بدايته اجليدة في الدوري 

الروسي من خالل فوزه على امكار 1-0 اجلمعة املاضي.
وجتمع املباراة ب����ني فريقني لفتا االنظار في املواس����م االخيرة 
وخصوصا في مسابقة كأس االحتاد االوروبي حيث توج بها الفريق 
الروسي موس����م 2004-2005، والفريق االسباني موسمي 2005-

2006 و2007-2006.

إشبيلية لتخطي سسكا موسكو في إياب دور الـ 16 ألبطال أوروبا

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +10:454تشلسي � انتر ميالن

اجلزيرة الرياضية +10:455إشبيلية � سسكا موسكو


