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شهية نجم برشلونة ليونيل ميسي 
مفتوحة اللتهام شتوتغارت اليوم

اعت����رف رافاييل بنيتيز املدير الفني لليڤربول اإلجنليزي بأن مهاجمه اإلس����باني 
فرنان����دو توريس قد يرحل عن النادي في ح����ال اإلخفاق في التأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل. وأوضح »إنهاء املوسم احلالي في املركز الرابع، سيعني الكثير 
لتوريس«. واقر بنيتيز بأنه »قلق على مستقبل« النادي الذي يعاني حاليا من صعوبات 
مالية ورياضية على حد س����واء. وقال في حديث لصحيفة »ليڤربول ايكو« اخلاصة 
بالنادي في وقت يبحث املسؤولون فيه عن مجموعات تساهم في رأسماله، »اني قلق 

ليس بسبب املوسم السيئ وحسب وامنا على مستقبل النادي«.

تعهد املدرب الهولندي غوس هيدينك بالتركيز بشكل كامل على عمله 
مع منتخب تركيا لكرة القدم مس���تبعدا اجلمع بينه وبني تدريب احد 
األندية مثلما فعل العام املاضي حني تولى تدريب تشلسي االجنليزي 
إلى جانب العمل مع منتخب روس���يا. وقال هيدينك »أنا ملتزم متاما 
حيال ك���رة القدم التركية واالحتاد الترك���ي لكرة القدم. وبخصوص 
سؤالك عما اذا كان بوس���عي القيام بعمل آخر مع ناد آخر إلى جانب 

عملي مع االحتاد التركي أقول إنه ال مجال للقيام بذلك«.

بنيتيز يعترف بإمكانية رحيل توريس هيدينك: سأركز على تركيا

)رويترز( النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام ميشي على عكاز بعد اإلصابة   )أ.ف.پ( جنم ليڤربول اإلسباني فرناندو توريس يسجل في مرمى بورتسموث  

عالمية متفرقات

كشفت صحيفة »ماركا« االس���بانية الرياضية ان 
ريال مدريد يسعى الى تعزيز خطوطه اخللفية من خالل 
التعاقد مع الظهير االيسر االجنليزي الدولي اشلي كول 
من نادي تشلسي، وقالت ماركا »كول هو الالعب املناسب 
لشغل هذا املركز، انه احد افضل الالعبني في العالم حاليا، 
ويريد املجيء الى اسبانيا«، واضافت ان تشلسي مستعد 

للجلوس على طاولة املفاوضات المتام الصفقة.
اكد نادي ميالن صاحب املركز الثاني في ترتيب الدوري 
االيطالي لكرة القدم ان مدافعه اليساندرو نستا الذي اصيب 
في ركبت��ه اليمنى، خضع لعملية »اس��تئصال الغضروف 
اخلارجي« وس��يعاود النش��اط البدني في »غضون شهر«، 
وكان اطب��اء مي��الن اعربوا عن خش��يتهم بعد االصابة من 
انتهاء موس��م نستا )34 عاما( وعدم متكنه من املشاركة مع 
منتخب بالده في نهائيات املونديال من 11 يونيو الى 11 يوليو 

في جنوب افريقيا.
يخوض املنتخب التش���يلي مباراتني أمام نظيره 
الڤنزويل���ي يوم 31 اجل���اري، بناء عل���ى طلب املدرب 
األرجنتيني مارس���يلو بييلس���ا، وقال رئيس االحتاد 
التش���يلي لكرة القدم رافائيل إسكيفيل »ستقام مباراة 
بني البدالء دون جمهور، وأخرى باألساسيني في حضور 
املش���جعني«. وأضاف أن فكرة إقامة املباراتني في يوم 
واحد كانت لبييلس���ا، الذي طل���ب ذلك من املدير الفني 
للمنتخب الڤنزويلي سيزار فارياس كي يتمكن من تقييم 

أكبر عدد من الالعبني.
قال املدير الفني للمنتخب املكسيكي لكرة القدم خافيير 
أغيري إن منتخب بالده س��يعاني من بعض القصور خالل 
مباراته الودية اليوم أمام كوريا الش��مالية املنظم والسريع، 
في إطار االس��تعدادات خلوض بطولة كأس العالم 2010 في 

جنوب أفريقيا.
اعلن االحتادان االميركي واالسترالي لكرة القدم 
ان منتخبيهما س���يلتقيان وديا مطل���ع يونيو قرب 
جوهانس���بورغ قبل اس���بوع من انط���الق نهائيات 
مونديال 2010 في جنوب افريقيا، وس���تقام املباراة 
في 5 يونيو في روديبورت قبل اس���بوع من املباراة 
االولى للمنتخب االميركي ضد نظيره االجنليزي في 
12 منه في راستنبرغ ضمن املجموعة الثالثة، ومباراة 
املنتخب االسترالي مع االملاني في 13 منه في دوربان 

ضمن املجموعة الرابعة.

معنويات بيكام عالية بعد العملية الجراحية ليڤربول ينتقم من بورتسموث
اكد البروفس���ور الفنلندي ساكاري اورافا ان وأتلتيكو مدريد يجتاز أوساسونا

معنويات النجم االجنليزي ديڤيد بيكام »عالية جدا« 
بعد خضوعه لعملية جراحية في وتر أخيل. وقال 
اورافا »معنويات املريض عالية جدا وهو يتعافى 
جيدا. سنتدرب على املشي بواسطة العكازين«. 
وكان بيكام قد اصيب خالل مباراة فريقه ميالن 
االيطالي ضد كييڤو في الدوري احمللي، وسيغيب 
بالتالي عن نهائيات كأس العالم املقبلة في جنوب 
افريقيا بعد ان كان ميني النفس بان يصبح اول 
العب اجنليزي يشارك في املونديال اربع مرات.

وكشف أورافا ان ساق بيكام ستبقى في اجلص 
ملدة بني ثالثة او اربعة اس����ابيع، ثم يعتمد على 

العكازي����ن فقط لفترة مماثل����ة تقريبا واوضح: 
»احلديث عن التدريب واللعب مجرد ش����ائعات 
في الوقت احلالي«، وس����يبقى بيكام في فنلندا 
قبل ان يسافر الى لوس اجنيليس عبر اجنلترا 
وقال اورافا »نصحت بيكام بعدم السفر مباشرة 
ملس����افات طويلة عبر االطلسي«، مشيرا الى انه 
اس����دى هذه النصيحة جلميع الرياضيني الذين 
خضعوا لعمليات مماثلة في الس����ابق«. واكدت 
املتحدثة الرسمية باسم بيكام ساميون اوليفيرا 
ان زوجه النجم االجنليزي ڤيكتوريا س����تصل 
الى هلس����نكي لكنه لم يؤك����د موعد وصولها او 

برنامجها.

فاز ليڤربول على ضيفه بورتسموث صاحب 
املرك���ز األخير 4 � 1 في خت���ام املرحلة ال� 30 من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم وصعد الى املركز 
اخلامس. عل���ى ملعب انفيلد رود وامام اكثر من 
40 ألف متف���رج، انتقم ليڤربول من ضيفه الذي 
هزمه ذهاب���ا 2 � 0 ورفع رصي���ده الى 51 نقطة 
فتقدم بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي 
وميلك مباراتني مؤجلتني. وانتظر ليڤربول حتى 
الدقيقة 26 الفتتاح التسجيل بعد ان أعيدت الكرة 
الى حارس بورتس���موث جيمي اشداون فحاول 
إبعادها بقدمه بشكل طبيعي لكن ستيفن جيرارد 
تدخل بس���رعة فارتطمت به الكرة وحتولت الى 
زميله األرجنتيني مكسيميليانو رودريغيز أرسلها 
عرضية الى اإلسباني فرناندو توريس الذي تابعها 

أرضية في املرمى اخلالي.
واضاف ليڤربول الهدف الثاني قبل ان يستفيق 
الضيف من صدمة األول بع���د ان وصلت الكرة 
الى توريس داخل املنطقة فتباطأ في التس���ديد 
ثم هرب من االيرلندي ستيف فينان وأعادها الى 
الهولن���دي راين بابل الذي ق���ام بدوره مبراوغة 
البرتغالي ريكاردو روشا وسددها زاحفة عانقت 

الشباك )28(.
وقام ليڤربول بهجمة في اجلهة اليسرى ووصلت 
الكرة مج���ددا الى توريس داخل املنطقة فأعادها 
خلفية بالكعب الى جي���رارد ومنه الى االيطالي 
البرتو اكويالني أنهاها في الشباك هدفا ثالثا في 

غضون 6 دقائق )32(.
وتتالت الفرص الضائعة من جانب ليڤربول الذي 
لم يختبر حارسه االسباني خوسيه رينا اال مرة 

واحدة في الدقائق االخيرة من الشوط األول.
وفي الشوط الثاني، أهدر جيرارد فرصة هدف 
رابع بعد ان تبادل زمالؤه الكرة عدة مرات داخل 
جزاء الضيوف )50(، وجنح رينا في إبطال مفعول 
أغنى فرصة لبورتسموث حني ابعد بأصابع يده 

اليمنى تسديدة ملايكل براون الى ركنية )55(.
وهدأت وتيرة اللعب قليال، وكان الفرنس���ي 
فريديريك بيكيون على وشك ان يهدي ليڤربول 

هدف���ا مجانيا عندما قطع الكرة برأس���ه فذهبت 
باجت���اه مرماه لكن زميله اش���داون كان صاحيا 

والتقطها )63(.
وحصل ليڤربول على ركلة حرة نفذت مباشرة 
ال���ى اكويالني الذي أرس���لها عرضية في اجلهة 
اليسرى الى توريس فتخلص األخير من فينان 
وروشا وسدد من بينهما على ميني اشداون )77( 
هدف���ا رابعا لفريقه وثانيا له في اللقاء هو ال� 15 

في البطولة.
وفي الدقائ���ق االخيرة، تراخى دفاع ليڤربول 
قليال فقلص بورتس���موث )19 نقطة( الذي مني 
بخسارته ال� 20، الفارق عن طريق اجلزائري نذير 
بلح���اج، صاحب الهدف األول في مباراة الذهاب، 
بع���د ان تلقى كرة عرضية م���ن بيكيون أودعها 

الشباك )88(.

إسبانيا

حقق أتلتيكو مدريد فوزا هزيال ب� 10 العبني على 
ضيفه أوساسونا 1 � 0 في ختام املرحلة ال� 26 من 
الدوري االسباني. ولم يستطع اي من الفريقني هز 
شباك منافسه في الشوط األول، ثم خسر صاحب 
األرض جهود مهاجمه البرتغالي سيماو سابروزا 
بالبطاقة الصفراء الثانية )57(. ولم ييأس العبو 
املضيف ولم يتأثروا بطرد زميلهم والنقص العددي 
في صفوفهم، وحسم خوسيه خورادو النتيجة 
في الدقيقة 79 بالهدف الوحيد بعدما تلقى متريرة 
مناسبة من األرجنتيني سيرجيو اغويرو أنهاها 

في الشباك.
وارتفع رصيد أتلتيك���و مدريد الى 34 نقطة 

مقابل 31 الوساسونا.

البرتغال

فاز باكوش فيريرا على ضيفه ماريتيمو 1 � 0 
في ختام املرحلة ال� 23 من الدوري البرتغالي.

وسجل برونو دي باوال الهدف في الدقيقة )52( 
فارتف���ع رصيد باكوش ال���ى 32 نقطة في املركز 

السادس مقابل 27 ملاريتيمو ال� 11.

»NBA«  ليكرز يُسْقِط غولدن في الـ
حقق لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب فوزا صعبا على مضيفه 
غولدن س���تايت ووريرز 124-121 ضمن دوري كرة السلة االميركي 
للمحترف���ني، في حني لم تنفع 45 نقطة س���جلها جنم دنفر ناغتس 

كارميلو أنطوني في مواجهة هيوسنت روكتس.
وغص ملعب »أوراكل أرينا« في أوكالند، حيث حقق لوس اجنيليس 
ليكرز فوزه الثالث على التوالي وذلك بعد سلسلة من ثالث هزائم هي 
األولى منذ ثالثة أعوام، على حساب غولدن ستايت ووريرز الضعيف 
والذي لقي خسارته التاسعة على التوالي أمام الفريق البطل. وسجل 
كوبي براينت 29 نقطة للفائز، االس���باني باو غاسول 26 نقطة و9 
متابعات، كما تألق الثنائي أندرو باينوم والمار أودوم، اذ سجل االول 

19 نقطة، 14 متابعة و3 صدات، والثاني 17 نقطة و12 متابعة.
وشهد ملعب »تويوتا سنتر« في هيوسنت منافسة حامية بقيت 
حتى اللحظات األخيرة انتهت بتغلب هيوسنت روكتس على مضيفه 

دنفر ناغتس متصدر مجموعة الشمال الغربي 123-125. 
واليزال بوس���طن سلتيكس يرفع من مس���توياته تدريجيا قبل 
مباري���ات البالي أوف، وتغلب على ديترويت بيس���تونز 93-119. 
وفي باقي النتائج، نيويورك نيكس على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
94-84 ويوتا جاز على واش���نطن ويزاردز 112-89 ونيو اورليانز 

هورنتس على لوس اجنيليس كليبرز 100-108.

برشلونة في رحلة الهروب من مصير »الملكي« بمواجهة شتوتغارت
يسعى برشلونة حامل اللقب الى حتاشي 
مالقاة املصير نفسه لغرميه التقليدي ريال 
مدريد عندما يواجه شتوتغارت االملاني في 
اياب الدور الثان���ي من دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم اليوم على ملعب نو كامب. وكان 
ريال مدريد خرج بخفي حنني من هذا الدور 
بخسارته ذهابا امام ليون 0-1، ثم سقوطه في فخ التعادل معه 

على ارضه 1-1.
في املقابل، انتزع الفري���ق الكاتالوني تعادال ثمينا 1-1 من 
ملعب ش���توتغارت ذهابا لكن االخير تف���وق عليه في بعض 
فترات املباراة، وفي ظل تراجع مس���توى برشلونة في االونة 
االخي���رة فان الفريق االملاني يعقد االم���ال على تفجير مفاجأة 

من العيار الثقيل.
وحتسن اداء شتوتغارت كثيرا في االشهر االخيرة وحتديدا 
منذ ان اس���تلم تدريبه املدرب السويسري كريستيان غروس 
خلفا ملاركوس بابل ويق���وده املهاجم البرازيلي االصل االملاني 
اجلنسية كاكاو الذي س���جل سبعة اهداف في مبارياته االربع 

االخيرة بينها هدف الذهاب في مرمى فيكتور فالديس.
في املقابل س���يجد الفريق االملاني صعوبة كبيرة في وقف 
املهاجم الفذ االرجنتيني ليونيل ميسي املنتشي بتسجيله ثالثية 
رائعة في مرمى ڤالنسيا رافعا رصيده في صدارة الهدافني الى 

22 هدفا.
ووصف حارس برشلونة فيكتور فالديس ميسي بانه افضل 
العب في العالم بقوله »من دون ادنى شك انه االفضل في العالم 

حاليا، موهبته جتعله يغرد خارج السرب عن االخرين«.
وح���ذر مدافع برش���لونة 
الدولي رافايل  املكس���يكي 
ماركيز فريق���ه من مغبة 
االستهتار من الفريق الزائر 
بقول���ه »يج���ب ان نتعلم 
الدرس م���ن ريال مدريد، ما 
حصل للفريق امللكي ميكن ان 
يتكرر معنا اذا لم نتنبه جيدا، ويتعني علينا احلذر من شتوتغارت 
النه فريق قوي وبالتالي يتوجب علينا ان نحترم اخلصم وان 

نتعامل مع املباراة بتواضع«.
ويدرك ش���توتغارت ان ال امل له في خوض هذه املس���ابقة 
املوسم املقبل اال من خالل الفوز بها، كونه يحتل املركز التاسع 
في البوندس���ليغه وبالتالي س���يبذل العبوه جهودا مضاعفة 

للعودة بنصر مظفر من كامب نو.
وباالضافة الى كاكاو، فان اجلناح البيالروس���ي الكس���ندر 
هليب يريد ان يثبت لبرشلونة اخلطأ الذي ارتكبه بالتنازل عن 
خدماته الصيف املاضي علما انه كان ضمن الفريق الكاتالوني 
الذي فاز بثالثية نادرة املوسم املاضي)الدوري والكأس ودوري 
ابطال اوروبا( ولكنه لم يساهم بطريقة فعالة النه لم يكن ضمن 

التشكيلة االساسية.
ويقول هليب قبل مواجهة االياب »برشلونة كان الفريق الوحيد 
الذي ال اريد مواجهته النه االقوى، امام اي فريق اخر كان ميكن 

ان نخرج فائزين لكن حظوظنا ضئيلة ضد برشلونة«.
واضاف »اسلوب برشلونة رائع وكل العب يستطيع ان يغير 
مجرى املباراة في اي حلظة، ال ميكن التركيز فقط على ميسي 
كونه االخطر، الن هناك ايضا تشابي وانييستا وايراهيموفيتش 
وهن���ري وبدرو والالئحة طويلة. حت���ى في خط الدفاع فانهم 

مثال«.
وقد يعود الى برشلونة قائده وقطب دفاعه كارلوس بويول 
الذي غاب عن املباراة ضد ڤالنسيا، واال فان ماركيز او االرجنتيني 

غابي ميليتو يستطيع سد الثغرة.
وقد مينح مدرب برش���لونة جوس���يب غوارديوال الفرصة 
امام الفرنس���ي تييري هنري بعد ان تألق اثر نزوله احتياطيا 
منتصف الشوط الثاني ضد ڤالنسيا ومرر كرتني حاسمتني جاء 

منها هدفا ميسي االخيران.
وقد يلعب هنري في مواجهة زميلني س���ابقني له هما هليب 
واحلارس املخضرم ينز ليمان علما ان الثالثي كان في صفوف 
ارسنال عندما خسر نهائي دوري ابطال اوروبا امام برشلونة 

بالذات 1-2 عام 2006.

 بوردو – أولمبياكوس 

في املقابل، وعلى الرغم من تراجع مس���تواه، يبدو بوردو 
مرشحا بقوة لتخطي اوملبياكوس اليوناني عندما يستضيفه 

على ملعب »سابان دملاس« وذلك بعد ان تغلب عليه ذهابا في 
اثينا بهدف مقابل الشيء.

ولم يفز بوردو ف���ي مبارياته الثالث االخيرة في الدوري 
حيث تعادل مع مونبلييه وموناكو، وخسر على ارضه امام 
اوكس���ير، فبات يتصدر بفارق االه���داف فقط عن مونبلييه 

مفاجأة املوسم.
ويقول مدافع بوردو ماتيو شامله »خالل سلسلة عروضنا 
السيئة لم يتمكن اي فريق من التقدم علينا في الترتيب، وهذا 
هو االهم، فنحن ما زلنا في الصدارة وفي دور ال� 16 من دوري 
ابطال اوروبا وبلغنا نهائي كأس رابطة االندية الفرنسية، وال 
اقرأ في الصحف سوى اننا منر بازمة وهذا ليس صحيحا«.

ويعتبر بوردو الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا املوسم 
في دوري االبطال ورأى مدربه الش���اب لوران بالن ان فريقه 

يستطيع حتقيق اشياء مدهشة في هذه البطولة.
وقال بالن »في مسابقات الكأس وحتى في مسابقة دوري 
االبطال اش���ياء كثيرة ميكن ان حتدث، الف���رق االربعة التي 
تبلغ نصف النهائي دائما ما تكون هي ذاتها، لكن رمبا نشهد 

مفاجأة هذه املرة«.
وكش���ف »ال اقول ان بوردو س���يكون املفاجأة، لكن رمبا 
يتعل���ق االمر بناد آخر، يتعني علين���ا ان نحتفل مبا حققناه 
حتى االن في هذه املس���ابقة وان نحاول اللعب مبستوى عال 

وتدارك االخطاء«.
والمير اوملبياكوس في افضل االحوال النه يتخلف بفارق 
7 نقاط عن باناثينايكوس املتصدر قبل نهاية الدوري احمللي 
بأربع مراحل، ما يعني ان سيطرته املطلقة على الدوري احمللي 

في السنوات اخلمس االخيرة شارفت على النهاية.
واعترف حارس مرمى اوملبياكوس ومنتخب اليونان املشارك 
في نهائيات كأس العالم انطونيس نيكوبوليديس بضياع اللقب 
احمللي لكنه اكد ان فريقه س���يبذل قصارى جهده لكي يخرج 

بنتيجة ايجابية ضد بوردو ومحو نتيجة الذهاب املخيبة.
وقال »بوردو فريق قوي الش���كيمة عل���ى ارضه وكونه 
تقدم علينا 1-0 على ارضنا فان مهمتنا تبدو صعبة للغاية، 
لكن كل ش���يء ميكن ان يحصل وقد رأينا هذا االمر في دوري 

االبطال سابقا«.

بوردو مرشح لتخطي أولمبياكوس في إياب دور الـ 16 ألبطال أوروبا

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية + 10:455بوردو � أوملبياكوس

اجلزيرة الرياضية + 10:454برشلونة � شتوتغارت


