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جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو يسدد محرزا هدفه األول في مرمى خيتافي  )رويترز(

مدد اجلناح البرتغالي لويس ناني عقده مع ناديه 
مان يونايتد حتى عام 2014.

وانضم ناني الى صفوف »الشياطني احلمر« عام 
2007، وبعد ان س����رت ش����ائعات حول قرب رحيله 
عن مان يونايتد املوسم املاضي بعد عروض مخيبة 
لآلمال، برهن اجلناح على نضوجه هذا املوسم وقدم 

مستويات رائعة.

ناني يمدد عقده مع مان يونايتد
اكدت وكالة »انسا« االيطالية ان مدرب انتر ميالن بطل الدوري 
االيطالي لكرة القدم البرتغالي جوزيه مورينيو سيواصل مقاطعته 
لوس����ائل االعالم من خالل عدم حض����وره املؤمترات الصحافية 
ملباريات فريقه في الدوري احمللي احتجاجا على وقفه 3 مباريات 
من قبل السلطات الرياضية. وكان مورينيو امتنع عن االدالء بأي 
تصريح صحافي قبل وبعد املباريات في املراحل اخلمس االخيرة 

التي لعبها انتر ميالن املتصدر في البطولة احمللية.

مورينيو يواصل مقاطعته لإلعالم

 مواجهات حاسمة لمان يونايتد وتشلسي وأرسنال.. وريال مدريد »أخفى« خيتافي.. وبايرن ميونيخ يواجه شتوتغارت

»السيدة العجوز« في العناية المركزة وروما لإلطاحة بإنتر ميالن
يس���عى روما إل���ى تضييق 
الخن���اق على انتر ميالن عندما 
الس���تاد  اليوم على  يلتقي���ان 
األولمب���ي بالعاصمة اإليطالية 
روما في افتتاح مباريات المرحلة 
الحادي���ة والثالثين من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
ويعتلي انتر حامل اللقب قمة 
جدول المسابقة برصيد 63 نقطة 
وبف���ارق أربع نقاط أمام كل من 
روما وميالن صاحبي المركزين 
الثاني والثالث على الترتيب، لذلك 
فإن فوز روما يجعله على بعد 

نقطة واحدة فقط من انتر.
ويشعر روما بالتفاؤل الشديد، 
حيث ظهر الفريق بمستوى رائع 
في األسابيع الماضية كما حافظ 
على سجله خاليا من الهزائم في 

آخر 20 مباراة خاضها.
وقال م���درب روما كالوديو 
رانيي���ري إن فريق���ه يجب أن 
يك���ون واضحا مع مش���جعيه 
وأن يق���ول »خس���ارة الدوري 
انتر نفسه، لكن  س���تكون بيد 
إذا تباطأ انت���ر يجب أن نكون 
نحن الفائزين«. ومازالت عودة 
فرانشيسكو توتي قائد الفريق 
إلى صفوف روما غير مؤكدة بعد 
تعافيه من اإلصابة. وقد يستمر 
غياب الالعب األرجنتيني دييغو 
ميليتو عن صف���وف انتر لكن 
مهاجم���ه الكاميروني صامويل 
إيت���و أصبح جاه���زا تماما كما 
يس���يطر علي���ه التف���اؤل بعد 
هدفيه في مرمى ليڤورنو. وقال 
الكولومبي راميرو كوردوبا مدافع 
انتر »فريق روما حقق انطالقة 
خيالية لكن يج���ب أن نضغط 
بش���كل أكبر. يجب أال نمنحهم 
إنهم يتمتعون بمستوى  األمل. 
جيد في هذه الفترة األخيرة من 
الدوري«. ويلع���ب اليوم ايضا 

باليرمو مع بولونيا.
وفي نتائج المرحلة الثالثين، 
عم���ق نابولي جراح »الس���يدة 
العجوز« يوڤنتوس وادخله في 
»العناية المركزة« عندما تغلب 
عليه 3 - 1. وهي الخسارة الثانية 
التوال���ي ليوڤنتوس بعد  على 
االول���ى امام س���مبدوريا 0 - 1 
والحادية عش���رة هذا الموسم، 
فتجمد رصي���ده عند 45 نقطة 
وتراج���ع الى المركز الس���ابع، 
ف���ازدادت مهمت���ه صعوبة في 
انهاء الموسم في المركز الرابع 
والمش���اركة في مسابقة دوري 

ابطال اوروبا الموسم المقبل.

إنجلترا

تفتت���ح المرحل���ة الثاني���ة 
والثالثون من الدوري االنجليزي 

اليوم، حيث يلعب بولتون مع 
مان يونايتد، وولڤرهامبتون مع 
ايڤرتون، ووست هام مع ستوك 
سيتي، وتوتنهام مع بورتسموث، 
وهال سيتي مع فوالم، وتشلسي 
مع استون ڤيال، وبرمنغهام مع 

ارسنال.

إسبانيا

واصل ريال مدريد انتصاراته 
المتتالية بف���وزه على مضيفه 
خيتافي 4 - 2 في ختام المرحلة 
الثامنة والعش���رين من بطولة 
اس���بانيا. وحس���م ريال مدريد 
المباراة في ش���وطها  نتيج���ة 
االول بتسجيله رباعية تقاسمها 
المهاجمان البرتغالي كريستيانو 
رونالدو )13 و37( واالرجنتيني 
غونزال���و هيغواين )20 و23(. 
وتغلب اتلتيكو مدريد على اتلتيك 
بلباو بهدفي���ن لالوروغوياني 
دييغو فورالن )54( واالرجنتيني 
سيرخيو أغويرو )86(. وصعد 
اتلتيكو مدريد الى المركز الثامن 
برصيد 37 نقطة في حين تجمد 
رصيد بلب���او عند 42 نقطة في 

المركز السادس.
الى ذلك، تفتتح اليوم المرحلة 
التاس���عة والعش���رون فيحل 
برشلونة ضيفا على ريال مايوركا. 
ويعود إلى صفوف برشلونة في 
هذه المباراة مدافعه جيرارد بيكيه 
بعدما غاب عن الفريق في المباراة 
التي حقق فيها الفوز 2 - 0 على 

أوساسونا.
الفرصة أيضا  وقد تس���نح 
لعودة ش���افي هرنانديز صانع 
ألع���اب برش���لونة إلى صفوف 
إذا تعاف���ى تماما من  الفري���ق 

اإلصابة.
وربما يلجأ المدرب جوسيب 
غواردي���وال إل���ى من���ح العبه 
األرجنتيني الشاب ليونيل ميسي 
بع���ض الراحة حتى يس���تعيد 
نش���اطه وحيويته قبل مباراة 
الفريق المرتقبة أمام أرس���نال 
اإلنجليزي يوم األربعاء المقبل 
الثمانية بدوري  في ذهاب دور 

أبطال أوروبا.
أما فريق ڤالنس���يا صاحب 
المرك���ز الثال���ث ف���ي ج���دول 
المسابقة فيحل ضيفا على ريال 

سرقسطة.
كم���ا يلتق���ي فريق���ا ملقة 
وتينيريفي في مواجهة بين اثنين 
من الفرق المهددة بالهبوط لدوري 
الدرجة الثانية في نهاية الموسم 

الحالي.

ألمانيا

الفرص���ة متاحة  س���تكون 

لباي���رن ميوني���خ المتص���در 
لتوسيع الفارق على رأس ترتيب 
بطولة المانيا عندما يستضيف 
شتوتغارت السابع، في مباراة 
قوية اليوم ضمن المرحلة الثامنة 
والعشرين، وهو يأمل في الوقت 
ذاته تعثر مالحقه المباشر شالكه 
أم���ام باير ليڤرك���وزن الثالث. 
ويستقبل باير ليڤركوزن الثالث 
شالكه الوصيف على ملعب »باي 
الذي تصدر  أرينا«. ليڤركوزن 
الترتيب لفترة طويلة، لم يعرف 
طعم الفوز سوى مرة واحدة في 
مباريات���ه الخمس االخيرة، ما 

أضع���ف امكانية احرازه اللقب 
في ظل تألق بايرن وشالكه، رغم 
بروز المهاجم شتيفان كيسلينغ 
الهدافين )16  متصدر ترتي���ب 
ايرين  هدف���ا( والسويس���ري 
ديرديوك )12 هدفا( في صفوفه. 
أما شالكه الذي يتألق في صفوفه 
المهاجم المخضرم كيفن كوراني 
ثاني ترتيب الهدافين )15 هدفا(، 
فيمر في فترة جيدة فاز فيها 3 
مرات متتالي���ة قبل ان يتعادل 
مع مضيفه هامبورغ القوي في 
الجول���ة الماضية، عندما تلقى 
هدف التعادل قبل 13 دقيقة على 

نهاية المباراة.
ويشرف على شالكه المدرب 
المحنك والنجم الدولي السابق 
فيليكس ماغاث الذي قاد بايرن 
ميونيخ الى ثنائيتين متتاليتين 
)دوري وكأس( عام���ي 2005 

و2006.
ابتعاده بفارق ثماني  ورغم 
نقاط عن باي���رن المتصدر، اال 
ان بوروس���يا دورتموند � بطل 
أوروبا ع���ام 1997 � يلعب دور 
الجزء  »الحصان األس���ود« في 
الحاسم من البطولة، وهو سيحل 
على هرتا برلي���ن األخير على 

الملع���ب األولمبي في العاصمة 
برلين، وذلك بعد تحقيقه اربعة 
انتصارات في مبارياته الخمس 

األخيرة.
المباريات، يلعب  وفي باقي 
ڤي���ردر بريمن ال���ذي تأهل الى 
المانيا بفوزه على  نهائي كأس 
اوغسوبورغ من الدرجة الثانية 
2 - 0، م���ع نورمبرغ الخامس 
عشر، وماينتس مع ڤولفسبورغ 

وهانوڤر مع كولن.
المرحلة  وفي فرنسا، تشهد 
الثالثون مب���اراة واحدة حيث 

يلعب ليون مع غرونوبل.

اإلصابة تهدد موسم دجاكبا

سلتيك يقيل مدربه

غيغز للعودة عن اعتزاله

بايرن ميونيخ يقبل اعتذار الحكم

أعلن نادي هانوڤر صاحب املركز السادس عشر في 
الدوري االملاني لكرة الق���دم ان العبه العاجي الدولي 
كونستان دجاكبا خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى 

قد يبتعد بسببها عن املالعب حتى نهاية املوسم.

أقال س���لتيك صاح���ب املركز الثاني ف���ي الدوري 
االسكوتلندي لكرة القدم مدرب فريقه طوني موبراي 
بعد اخلسارة القاسية التي مني بها أمام سانت ميرين 
0-4 ف���ي مباراة مؤجلة من بطولة الدوري. ويتخلف 
س���لتيك بفارق 10 نقاط عن غرميه التقليدي رينجرز 

املتصدر والذي ميلك مباراتني مؤجلتني.

أملح جناح مان يونايتد الويلزي راين غيغز الى امكانية 
العودة عن اعتزاله اللع����ب دوليا على الرغم من بلوغه 
السادسة والثالثني من عمره. وقال غيغز »انه أمر يتعني 
علي ان أحتدث فيه مع مدرب ويلز جون توشاك ومدرب 
مان يونايتد اليكس فيرغسون. لكن في الوقت احلالي ال 

استبعد هذه االمكانية«.

قال كارل هاينز رومينيغه مدير نادي بايرن ميونيخ 
األملاني لكرة القدم إن النادي قبل اعتذار احلكم مايكل 
كيمبتر. ونقلت صحيفة »بيلد« عن رومينيغه أن كيمبتر، 
املتورط في فضيحة اجلنس املثارة حاليا بعد نشره 
مزاعم ضد مسؤول التحكيم األملاني السابق مانفريد 

أميريل، اجتمع مع مسؤولي بايرن ميونيخ.  

م مخبار األندية والنجو

 يرى املراقب����ون أن يواكيم لوف املدير الفني للمنتخب 
األملاني لكرة القدم سيضطر لبدء إعداد الفريق في مايو املقبل 
خلوض نهائيات كأس العال����م 2010 في ظل غياب عدد من 
العبيه البارزين نظرا لتأهل بايرن ميونيخ وڤيردر برمين 

إلى نهائي بطولة كأس أملانيا.
 قال تشلسي االجنليزي لكرة القدم ان مدافعه ريكاردو كارفاليو 
سيغيب عن الفريق ملدة 4 أسابيع بعد إصابته بتمزق في أربطة 
الكاحل اثناء املباراة التي انتهت بفوزه على بورتسموث 5 ـ 0.

 قال ميشيل بالتيني رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم 
انه يرش����ح البرازيل أو اجنلترا أو اس����بانيا للفوز بكأس 
العالم. وقال بالتيني في مؤمتر صحافي على هامش املؤمتر 
السنوي لالحتاد األوروبي »أرى ان هذه الفرق ال� 3 بالترتيب 
وفقا للحروف األبجدية لديها القدرات الفنية الالزمة إلحراز 

اللقب«.
حسم بوكا جونيورز مباراة الكالسيكو ضد غرميه التقليدي 
ــت 2 ـ 0 في مصلحته في الدوري األرجنتيني لكرة  ريفر بالي
ــابق ومدرب املنتخب الوطني  القدم امام ناظري جنم بوكا الس

حاليا دييغو مارادونا.
حقق سائق ماكالرين مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، 
بطل 2008، أسرع توقيت خالل جولة التجارب احلرة الثانية 
في جائزة ملبورن الكبرى، املرحلة الثانية من بطولة العالم 

لسباقات فورموال واحد، امس على حلبة البرت بارك.
ــفتالنا كوزنتسوفا واألميركية ڤينوس   تأهلت الروسية س
وليامز املصنفتان أولى وثالثة على التوالي الى الدور الثالث من 
دورة ميامي االميركية الدولية للتنس بعد فوز االولى على الصينية 
بينغ شواي 6ـ  2 و3ـ  6 و6ـ  4 والثانية على الرومانية سورانا 

سيرستيا 6 ـ 4 و6 ـ 3.
 تأهلت الپولندية انييسكا رادفانسكا املصنفة سادسة 
الى الدور الثالث من دورة ميامي االميركية الدولية للتنس 
بعد فوزها الس����هل على الروسية ايكاتيريا ماكاروفا 7 � 5 

و6 � 0.
ــباني لكرة القدم انه عني انطونيو  ــبيلية االس قال نادي اش
الفاريز مدربا جديدا له ليقود الفريق حتى نهاية املوسم احلالي. 
ويتولى الفاريز املهمة خلفا ملانولو خيمنيز الذي استغنى النادي 

عن خدماته مؤخرا.
 قرر الرئيس الروس����ي دميتري مدڤيدي����ڤ إقالة اثنني 
من املس����ؤولني الرياضيني من اإلشراف على االستعدادات 
الس����تضافة دورة األلعاب األوملبية الش����توية في منتجع 

سوتشي عام 2014.

ميامي تفوق على شيكاغو في الـ »NBA«عالمية متفرقات
حقق ميامي هيت فوزا 
كاسحا على شيكاغو بولز 
103 - 74 ضم���ن دوري 
الس���لة االميركي  ك���رة 
للمحترفني. وكان جرماين 
اونيل افضل مسجل في 
صفوف الفائز )24 نقطة(، 
في حني اكتفى جنم ميامي 
دواين وايد ب� 12 نقطة و10 
متريرات حاسمة وخمس 
انه دخل  متابعات، علما 
املب���اراة مس���جال معدال 
مقداره 26.5 نقطة. واكد 
بورتالند ترايل باليزرز 
انه يشكل عقدة بالنسبة 
الى داالس مافريكس حيث 
حقق الف���وز عليه 101 - 
89، للم���رة الثالث���ة هذا 
املوسم. ويلتقي الفريقان 
للمرة الرابعة في 9 ابريل 

املقبل.
والفوز هو الس���ادس 
لبورتالن���د في مبارياته 
السبع االخيرة، وقد سجل 
الدريدج  له المارك���وس 
20 نقط���ة وجنح في 10 
متابعات، واضاف ماركوس 
كامبي 17 نقطة و11 متابعة، 
اما في صفوف اخلاس���ر 
فكان كارون باتلر افضل 

مسجل )25 نقطة(.
وتغلب لوس اجنيليس 
كليبرز على هيوس���ن 
روكتس 99 - 93 في عقر 
دار االخير، محققا اول فوز 
خارج ارضه في مبارياته 
ال� 11 االخيرة. وسجل كريغ 
سميث 25 نقطة وجنح في 

العب ميامي كوانتني ريتشاردسون يسجل »دنك« في سلة شيكاغو  )أ.پ(10 متابعات.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثانية والثالثون(

شوسبورت 64برمنغهام � أرسنال
شوسبورت 62تشلسي � أستون ڤيال

6هال سيتي � فوالم
6توتنهام � بورتسموث

6وست هام � ستوك سيتي
6ولڤرهامبتون � إيڤرتون
شوسبورت 8:301بولتون � مان يونايتد

إسبانيا )المرحلة التاسعة والعشرون(
8ملقة � تينيريفي

اجلزيرة الرياضية +102مايوركا � برشلونة
اجلزيرة الرياضية +122سرقسطة � ڤالنسيا

إيطاليا )المرحلة الثالثون(
اجلزيرة الرياضية +81روما � إنتر ميالن
اجلزيرة الرياضية 10:45HD1باليرمو � بولونيا

المانيا )المرحلة الثامنة والعشرين(
5:30ماينتس � ڤولفسبورغ

دبي الرياضية 5:301بايرن ميونيخ � شتوتغارت
5:30هرتا برلني � دورمتوند

5:30هانوڤر � كولن
5:30ڤيردر برمين � نورمبرغ
دبي الرياضية8:30باير ليڤركوزن � شالكه

فرنسا )المرحلة الثالثون(
اجلزيرة الرياضية +74ليون � غرونوبل


