
الرياضية االربعاء
31  مارس 2010

ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن مدرب برشلونة 50
جوسيب غوارديوال ليس راضيا عن قرار تعيني الهولندي 
يوهان كرويف رئيسا فخريا لبرشلونة. وكشفت مجلة 
»دون فوتبول« عن قرار بأن غوارديوال يعتقد بأن ال 
الوقت وال الطريقة التي مت بها تعيني كرويف رئيسا 
شرفيا ميكن اعتبارها مناسبة، ويرى املدرب الكاتالوني 

أن فريقه قد يتأثر إداريا ورياضيا بهذا القرار.

ذكرت تقارير صحافية ان النجم االرجنتيني الس����ابق ومدرب منتخب 
بالده حاليا دييغو مارادونا خضع لعملية جراحية في وجهه بعد ان تعرض 
لعضة من كلبه، وقال املتحدث الرسمي باسم العيادة اخلاصة »لوس اركوس« 
في بوينس ايرس حيث خضع مارادونا للجراحة »لقد مت ادخال مارادونا 
الى عيادتنا لكننا ال نستطيع االدالء مبعلومات اضافية«. وبحسب شبكات 
التلفزة احمللية، فإن مارادونا خضع لعملية بسيطة في شفته العليا بعد 

ان عضه كلبه اخلاص اثناء قيامه باللهو معه في حديقة املنزل.

غوارديوال غير راٍض عن كرويف جراحة في وجه مارادونا بسبب عضة كلب

وبث شعور االنتماء للنادي«. 
ويوافق غوارديوال على ما يقوله فينغر: »منذ 
تسلمت مهام تدريب الفريق، اتسم لعبنا بالشجاعة 
والنفس الهجومي. ال يهمني الفوز أو اخلسارة، امنا 
اظهار هويتنا ونوعية كرة القدم التي نؤمن بها«. وقد 
يؤثر غياب اندريس اينييستا عن وسط برشلونة بعد 
تعرضه الصابة في قدمه خالل مباراة مايوركا االخيرة 
والتي ش����هدت فوز الفريق الكاتالوني بهدف وحيد 

ملهاجمه السويدي زالتان ابراهيموڤيتش.
وفي مباراة ثانية، يبحث انتر ميالن 

االيطالي عن تعويض خسارته 
امام روما في الدوري احمللي 
1 � 2 عندما يستقبل سسكا 

موس����كو الروس����ي عل����ى 
ملعبه »جوزيب����ي مياتزا« 

في ميالنو.
 ويعاني انتر ممثل الكرة 

ازدحام  الوحيد م����ن  االيطالي����ة 
مواجهاته، فالى جانب دوري االبطال 

والدوري احمللي اليزال منافسا في كأس ايطاليا 
حيث بلغ نصف النهائي.

ورغم تغلبه على تشلس����ي االجنليزي في 
الدور الثاني، اال ان فريق املدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو يبدو هزيال عل����ى أرضه، اذ فاز مرتني 
فقط في مبارياته التسع االخيرة، ما قلص الفارق 
الكبير الذي بلغ 14 نقطة مع أقرب منافس����يه الى 

نقطة وحيدة مع روما الثاني في »سيري أ«.
وال يعتقد هداف »نيراتزوري« االرجنتيني دييغو 
ميليتو ان حالة التعب س����تؤثر على الفريق: »هل 
نعاني من التعب؟ ليس سهال خوض ثالث مسابقات، 

النك تصرف الكثير من اجلهد، لكننا سنكافح ونواصل 
تقدمي أفضل مس����توياتنا«، ولطاملا افتقد انتر لتحقيق 

النتائج اجليدة ف����ي دوري االبطال، وكان اخر اجنازاته 
وصوله الى نصف نهائي 2003، عندما خسر 
أمام جاره الل����دود ميالن الذي احرز اللقب 
الحقا أمام يوڤنتوس االيطالي ايضا. ويعود 

السبب الرئيسي جللب مورينيو الذي حل بدال 
من روبرتو مانش����يني، حتقيق الكأس القارية 

التي لم يذق طعمها الرئيس ماسيمو موراتي، وتقابل 
الفريقان منذ موسمني في الدور األول عندما قلب انتر 

تأخره وخرج فائزا من املباراتني.
من جهته، يس����عى سس����كا بطل كأس االحتاد االوروبي عام 2005، الى 
ان يكون أول فريق روس����ي يتأهل الى نصف نهائي املسابقة منذ سبارتاك 
موسكو عام 1991، وقدم سسكا الذي تعود نشأته الى زمن اجليش االحمر 
السوڤييتي، نتائج طيبة خارج أرضه هذا املوسم، فتعادل على أرض مان 
يونايتد االجنليزي 3 � 3، كما فاز في عقر دار بشيكتاش التركي واشبيلية 

االسباني في الدور الثاني. 
ويبرز لدى سسكا حارسه املمتاز ايغور اكينفييف، وسيرغي ايغناسيفيتش 
في الدفاع، واالخوان ألكسي وفاسيلي بيريزوتسكي، ويعتمد املدرب ليونيد 
سلوتسكي على خط وسطه الذي يضم اجلناح الصربي ميلوس كراسيتش، 
الدولي الروسي يفغيني ألدونني، وأالن 
التشيلي مارك  الى جانب  دزاغوييف 
غونزاليس، ويتقدم التشيكي الدولي 
توماس نيس����يد هج����وم الفريق مع 
البرازيل����ي غييرمي الذي لم يجد بعد 

مستواه احلقيقي هذا املوسم.

س����يعود الفرنس����ي »املتذمر« تييري هنري مهاجم 
برش����لونة االس����باني الى العاصم����ة االجنليزية لندن 
ليواجه فريقه السابق أرسنال اليوم في ذهاب الدور ربع 
النهائي ملسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. 
وبعدما أوقعت القرعة برش����لونة حامل اللقب 
في مواجهة أرسنال، توقع كثيرون أن تكون 
املواجهة جميل����ة نظرا لنمط اللعب الهجومي 
الذي يعتمده الفريق����ان محليا واوروبيا، لكن 
هنري سرق األضواء عندما أعلن صراحة انه ال 
يحبذ مواجهة فريقه الس����ابق. وقال هنري الذي 

ترك الفريق اللندني حيث امضى ثماني سنوات 
وانتق����ل الى الفريق الكاتالوني في صيف عام 

2007: »في كل مرة تقام فيها عملية سحب قرعة 
دوري ابطال اوروبا اشعر بااللم«.

انا ال اقول هنا بانني لن اكافح او اي امور مماثلة، 
لكنني ال اريد ان العب ضد ارسنال، سيكون االمر 
غريبا بالنسبة الي ان اواجه ارسنال وانا ادافع عن 

الوان ناد اخر، حتى ولو ان املباراة ستقام على ملعب 
االمارات وليس في هايبري.

وعندما س����ئل عما اذا كان سيحتفل في حال تسجيله هدفا في مرمى 
فريقه الس����ابق »انس هذا املوضوع، اجلواب ال بالطبع، بكل بساطة انا 
ال اريد مواجهة ارس����نال«، وختم »عالقتي مع انصار ارسنال ال ميكن 
ان اجده����ا في اي مكان، النني لن العب لفري����ق اخر لفترة طويلة. ال 
اعتقد بانني س����ألعب ثماني س����نوات مع فريق اخر، لقد تقدمت في 

السن حاليا«.
ويبقى انتظار ما اذا كان مدرب برش����لونة جوس����يب غوارديوال 
سيش����رك هنري الفائز بلقب الدوري االجنليزي مرتني مع أرسنال، 
والكأس 3 مرات، اضافة الى تس����جيله رقما قياسيا في عدد االهداف 
بل����غ 226 هدفا في 369 مباراة. ورغم كون هنري العبا قديرا وميلك 
تاريخا ناصعا، اال ان برشلونة ال يبدو معتمدا على خدمات الفرنسي، 
اذ يضم في صفوفه حاليا جوهرة نادرة تتمثل باالرجنتيني ليونيل 
ميس����ي الذي ال ينفك عن اظهار موهبة كروية نادرة قد تكون االبرز 
في العالم حاليا.وسجل ميسي 34 هدفا حتى االن هذا املوسم، وكان 

العنصر الرئيسي في تخطي شتوتغارت االملاني في الدور الثاني.
ويعتقد ميسي ان طريقة لعب ارسنال املفتوحة ستساعده أكثر على 
ممارسة هواياته: »في هذه املرحلة من البطولة ال يهم من ستواجه، النه 
كي تكون األفضل يجب أن تهزم األفضل، يالئمنا في لعب أرسنال احلرية 
املعطاة لالعبني على أرض امللعب، ال أعتقد انهم س����يبدلون خطتهم 
أمامنا«. ويأمل مدرب ارسنال الفرنسي أرسني فينغر ان يستعيد قائده 
االسباني سيس����ك فابريغاس لياقته اذ تعرض الصابة في ركبته 
خالل التعادل االخير م����ع برمنغهام 1 � 1 في الدوري االجنليزي، 
والذي أبعد أرسنال منطقيا عن املنافسة على لقب الدوري، بعد 
خطأ فادح ارتكبه حارسه االسباني املخضرم مانويل أملونيا في 
الثواني القاتلة من املباراة. وستكون مشاركة فابريغاس معبرة 
ايضا في املباراة، اذ نشأ في اكادميية برشلونة إلى جانب ميسي، 
كما ان النادي الكاتالوني يسعى الى استرداده بكل طاقته. ويبحث 
أرسنال عن الثأر خلسارته نهائي 2006 أمام برشلونة 1 � 2، لكن 
مهمته بالغة الصعوبة نظرا الحراز برش����لونة سداسية نادرة 
املوسم املاضي، وتقدميه مستويات رائعة هذا املوسم وضعته 
بالتساوي في عدد النقاط مع ريال مدريد على قمة ترتيب الدوري 

االس����باني. وقال فينغر: 
»حاالت الش����به كثيرة 
ف����ي طريقة لعبنا، 
تثقي����ف العبينا 
طريقة  الشبان، 
اعتمادن����ا عليهم 

األرجنتيني كارلوس تيڤيز سجل »هاتريك« في مرمى ويغان  )أ.ف.پ(

مانشستر سيتي يكتسح ويغان 
وتعادل أوكسير مع موناكو 

س���جل املهاجم االرجنتيني 
كارلوس تيڤي���ز ثالثة اهداف 
في مدى 12 دقيقة ليقود فريقه 
مانشستر سيتي الى الفوز على 
ويغان 3-0 في ختام املرحلة 
الثانية والثالثني مساء اول من 
امس والصعود املركز اخلامس 
في بطولة اجنلترا لكرة القدم. 
ورفع مانشستر سيتي رصيده 
الى 56 نقطة بفارق نقطتني عن 
توتنهام الرابع، علما انهما لعبا 
العدد ذاته م���ن املباراة. وجد 
مانشس���تر سيتي صعوبة في 
اختراق دفاع ويغان املنظم الى 

ان كانت نقطة التحول عندما مت 
اثر  طرد العبه غاري كالدويل 
مخاش���نته لتيڤيز في الدقيقة 
56 فأكمل فريقه املباراة بعشرة 
العبني. وس���رعان ما اس���تغل 
مانشستر سيتي النقص العددي 
في صفوف منافس���ه واستغل 
أمامي���ة رائعة من  تيڤيز كرة 
الفرنسي باتريك فييرا وسوء 
توقيت خروج احلارس الصربي 
فالدميير ستويكوڤيتش ليفتتح 

التسجيل )72(.
وما لب���ث ان اضاف تيڤيز 
الهدف الثاني اثر متريرة بالكعب 

من البلجيكي فانسان كومباني 
فتابعها في سقف الشبكة )74(. 
واختت���م تيڤيز ثالثيته عندما 
سدد كرة قوية فشل في التصدي 
لها حارس ويغان )84(. ورفع 
تيڤيز رصيده من االهداف الى 19 
هدفا وصعد الى املرتبة الرابعة 
علما ان واين روني مهاجم مان 
يونايتد يتصدر ترتيب الهدافني 

برصيد 26 هدفا.

إسبانيا

حق���ق اتلتيك بلب���او فوزا 
مثيرا على راس���ينغ سانتاندر 

4-3 في ختام املرحلة التاسعة 
والعشرين من الدوري االسباني. 
وس���جل يورنتي )13 و78 من 
ركل���ة جزاء( وتوكي���رو )18( 
وسوسايتا )88( اهداف اتلتيك 
بلباو، وللخاسر تشيتي )41( 

وبوالدو )80 و93(.

فرنسا

فشل اوكسير في االنفراد في 
صدارة بطولة فرنسا بتعادله مع 
موناكو سلبا في ختام املرحلة 
الثالثني لكنه تساوى نقاطا مع 

بوردو ومونبلييه.

عالميةمتفرقات 

انتقد طبيب املنتخب األرجنتيني لكرة القدم نادي 
بايرن ميونيخ األملاني بعد أن اعتبر أنه غامر بإش���راك 
املدافع مارتني دمييكيليس، رغم عدم انتهاء املهلة احملددة 
لتعافيه عقب إصابته بكس���ر في عظام الوجنة، وقال 
الطبيب دوناتو فيالني »أشعر بخيبة أمل كبيرة جتاه 
املسؤولني في بايرن ميونيخ، بسبب التداعيات التي قد 
يتسبب فيها إشراك دمييكيليس أمام شتوتغارت يوم 

السبت املاضي، حتى مع استخدامه واقيا للوجه«.
توجه املنتخب الڤنزويلي لكرة القدم إلى شيلي ملالقاة 
منتخب البلد املضيف في إطار استعدادات األخير خلوض 
كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا واس��تعدادات الفريقني 
خل��وض بطولة كوب��ا أميركا 2011، وتش��ارك ش��يلي في 
املجموعة الثامنة لكأس العالم إلى جانب منتخبات اس��بانيا 

وسويسرا وهندوراس.
مني ريڤر بليت بخس���ارة جديدة على أرضه أمام 
أرجنتينوس جوني���ورز 0-1 في آخر مباريات اجلولة 
احلادية عشرة من مرحلة إياب الدوري األرجنتيني لكرة 
القدم »كالوس���ورا«، أحرز هدف اللقاء الوحيد الالعب 
إس���ماعيل سوس���ا في الدقيقة 20 من عمر اللقاء الذي 
أقيم وس���ط أجواء مضطربة على ملعب »مونومنتال« 
عقب اخلسارة التي تعرض لها ريڤر خالل مباراة القمة 
»الكالس���يكو« أمام غرميه ب���وكا جونيورز في اجلولة 

املاضية.
وج��د جنس��ون بات��ون وزميله في فري��ق مكالرين 
لويس هاميلتون نفس��يهما على طرف��ي نقيض من حيث 
شعورهما عقب انتهاء سباق جائزة أستراليا الكبرى، ثاني 
س��باقات املوسم اجلديد من بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورموال � 1، ولكنهما اتفقا على أن هذا الس��باق أعاد الثقة 
إلى فورموال � 1. وأحرز باتون حامل لقب بطولة العالم العام 

املاضي، لقب سباق أستراليا للمرة الثانية على التوالي.
أعرب اجلزائري عمار عدادي رئيس اللجنة الدولية 
أللعاب البحر األبيض املتوسط عن قلقه العميق بسبب 
التأخير احلاصل على مس���توى تنظيم الدورة القادمة 
أللعاب املتوسط املقرر إقامتها عام 2013 مبدينة فولوس 
اليونانية، موضحا أن املكتب التنفيذي للجنة الدولية 
أللعاب املتوسط س���يعقد اجتماعا طارئا يوم 14 ابريل 
املقبل في باريس لتدارس هذه الوضعية واتخاذ القرار 

املناسب حول مستقبل األلعاب.
بلغ السويس��ري روجيه فيدرر املصنف األول الدور 
ثمن النهائي م��ن دورة ميامي االميركية الدولية في التنس 
التي ش��هدت أمط��ارا غزي��رة، بصعوبة بع��د تغلبه على 
الفرنس��ي فلوران س��يرا 7-6 )7-2( و7-6 )7-3(، وشهدت 
البطولة خروج الروسية سفتالنا كوزنتسوفا املصنفة أولى 

للسيدات.

ميالن يشترط خفض أجر 
رونالدينيو مقابل تجديد عقده

إيقاف دروغبا مباراتين

»NBA« سقوط ليكرز وسبيرز في الـ

قالت صحيفة »كورييري ديللو س����بورت« ان نادي ميالن اشترط 
خفض راتب رونالدينيو بنسبة 25% في مقابل جتديد عقده الذي ينتهي 
في صيف عام 2011. ويتوقع املراقبون أن يطالب رونالدينيو بالرحيل 
في حال لم يجدد عقده بنهاية املوس����م احلالي، فالبرازيلي قدم موسما 
ممت����ازا جدا مليالن ولم يخذله س����وى نقاط ضعف عديدة موجودة في 

امليالن منعت الفريق من الوصول بعيدا في دوري األبطال.
ويري����د ميالن من رونالدينيو مقابل التجديد حتى عام 2013 خفض 
أجره بنس����بة 25% ليصبح 6 ماليني يورو س����نويا تقريبا، وقد يكون 
التجديد خالل املوس����م هو أفضل طريقة مليالن لدفع الساحر البرازيلي 
لتقدمي كل ش����يء لديه في آخر مباريات احلس����م في الدوري اإليطالي 
حيث يبدو ميالن منافس����ا حقيقيا لإلنتر وروم����ا على اللقب.يذكر أن 
النادي األوروبي الكبير الوحيد الذي يبدي اهتماما برونالدينيو حاليا 

هو نادي مانشستر سيتي.

قرر االحتاد األوروبي لكرة القدم وقف مهاجم تشلسي االجنليزي، 
العاجي الدولي ديدييه دروغبا مباراتني إثر طرده في مباراة فريقه 
األخيرة ضد انترميالن االيطالي في إياب الدور الثاني من مس���ابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي خسرها 0 � 1. وأوضح االحتاد 
األوروبي على موقعه على ش���بكة االنترنت ان الالعب يس���تطيع 

استئناف هذا القرار.

سقط لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب ومتصدر املنطقة الغربية 
أمام مضيفه نيو أورليانز هورنتس 100-108 ضمن دوري كرة الس����لة 
االميركي للمحترفني اول من أمس. ولعب موزع هورنتس كريس بول 
39 دقيق����ة ألول مرة منذ عودته من االصابة التي ابعدته 25 مباراة عن 

فريقه، فنجح في تسجيل 15 نقطة ومترير 13 كرة حاسمة لزمالئه.
وتغلب نيوجيرزي نيتس على ضيفه سان انطونيو سبيرز 84-90، 
للمرة االولى منذ نهائي 2003، محققا فوزه العاشر هذا املوسم ومتفاديا 
معادلة اس����وأ رصيد في تاريخ الدوري، على ملعب »أيزود سنتر« في 
ايس����ت روثرفورد أمام 13053 متفرجا. وبقي اس����وأ رصيد لفيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز الذي فاز في 9 مباريات وخسر 73 في املوسم العادي 
عام 1972-1973، في حني رفع نيتس رصيده بفوزه على سبيرز الى 10 

انتصارات مقابل 64 خسارة.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +9:454ارسنال � برشلونة

اجلزيرة الرياضية +9:455انتر ميالن � سسكا موسكو

ميس��ي ق��ال األرجنتين��ي  ليوني��ل 
جنم برش��لونة في حديث لصحيفة »ميرور« 

اإلجنليزية: »املال يتيح لك احلصول على حياة 
أفضل ولكن هذا ليس كل ش��يء بالنس��بة لي، 

إذا كنت تلعب من أجل ال ش��يء فلن تكون العبا 
محترفا، أنا أعيش من أجل هذه اللعبة وليس ملنافع 

اقتصادية، احلصول على اجلوائز الفردية أمر جيد 
ولكن حتقي��ق النجاحات مع برش��لونة واألرجنتني 

هو املهم«. وعن مباراة اليوم امام ارس��نال قال: »في 
هذه املرحلة ال يهم من هو الفريق األفضل وال ننس��ى 
أن أندي��ة الدوري اإلجنليزي قوية جدا ونأمل أال تكون 
األمور صعبة علينا، في املوسم املاضي واجهنا فريقني 
إجنليزيني واألمور كانت معقدة ضد تشلسي أكثر من 
تلك املواجهة ضد م��ان يونايتد«، مؤكدا: انني احترم 

أرسنال«.

كشفت صحيفة »ماركا« االسبانية الرياضية ان الفرنسي الدولي تييري 
هنري مهاجم برشلونة االس��باني توصل الى اتفاق سينتقل مبوجبه الى 
صفوف نيويورك ريد بولز االميركي ملدة موسمني. وأوضحت الصحيفة 
ان االتف��اق املبدئي الذي توصل إليه مدير أعمال هنري دارن دين يقضي 
بتقاض��ي هنري 8 ماليني دوالر في املوس��م الواحد من دون ان تكش��ف 
مصادره��ا. يذكر ان هنري خس��ر مركزه أساس��يا في تش��كيلة 
برشلونة هذا املوس��م علما انه انتقل الى صفوف الفريق 
الكاتالوني عام 2007 قادما من أرسنال االجنليزي حيث 

أمضى 8 مواسم زاخرة باأللقاب.

ميسي: ال ألعب من أجل المال.. 
وأحترم أرسنال

اعترف الفرنس��ي آرسني ڤينغر مدرب أرسنال االجنليزي 
في مقابلة مع قناة »تي إف 1« الفرنسية بأن النجم األرجنتيني 
ليونيل ميس��ي مهاجم قوي وسريع ويحسب له ألف حساب 
قبل أي مب��اراة يلعبها أي فريق ضد البرس��ا واصفا لعب 
ميس��ي ب� »الفن«، وأض��اف فينغر قائ��ال »نحن جميعا 
نذه��ب للملعب ملش��اهدة العبني من أمثال ميس��ي، ما 
يفعله األرجنتيني وهو في سن ال� 23 فقط هو شيء 
لم يس��بق ألحد أن رآه، إنه ف��ن«. وتابع متحدثا عن 
لقطة الهدف الثاني الذي س��جله ميسي في شباك 
سرقس��طة منذ أس��بوع تقريبا »رك��ض بالكرة 
وراوغ جميع من كان في امللعب كما لو أنه كان 
يركض في ساحة املدرسة، لقد كان هدفا ال 
يصدق، تلك املباراة لم تكن اس��تثنائية، 
ألن ميسي هو ميسي، إنه الرجل الذي 
باس��تطاعته فتح واختراق أفضل 
دفاعات العالم، في كل مرة نعتقد 
بأنه سيستمر في أدائه نحو 
لق��د فكرت في  األفضل، 
ه��ذا من��ذ س��نتني، 
العب  اآلن  ميسي 
كوك��ب  م��ن 

آخر«.

ڤينغر: ميسي العب من كوكب آخر

هنري يتوصل إلى اتفاق مع نيويورك ريد بولز

أكد قائد أرسنال سيسك فابريغاس لصحيفة 
»دايلي س��تار« البريطانية أنه لم يسبق له 
أن فك��ر في اخلروج م��ن ناديه احلالي 
والعودة للعب في الدوري االسباني 
سواء مع فريقه السابق برشلونة 
أو في صفوف خصمه التقليدي 
ريال مدريد، وأضاف الالعب 
الكاتالون��ي »ال حاج��ة ل��ي 
باحلديث عن مس��تقبلي، أنا 
سعيد في األرسنال وميكنني 
القول للمرة األلف انني لن أغادر إلى أي ناد إسباني، 

لكن لآلسف ال أحد يصدقني«.

فابريغاس باٍق مع »المدفعجية«

سسكا موسكو في ضيافة إنتر ميالن.. وهنري في لندن لمواجهة المدفعجية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

طموحات شباب أرسنال تصطدم بقوة برشلونة في »لقاء المتعة« ميسي 
ورقة برشلونة 

الرابحة

فابريغاس
 أمل المدفعجية

 أمام برشلونة


