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ذكرت مجلة »دون فوتبول« اإلسبانية على موقعها 50
الرسمي أن قائد ريال مدريد راوول غونزاليز سيغادر 
بال شك فريقه في الصيف املقبل لكنه وضع شروطا 
لذلك أبلغ بها مس����ؤولي النادي امللكي ومن ضمنها 
تقاضيه ال� 12 مليون يورو املتبقية على ذمة مدريد 
والتي قد يتقضاها الالعب اإلسباني املخضرم في حال 

استمراره باللعب في ال� »بيرنابيو« املوسم القادم.

راوول يطلب 12 مليون يورو قبل الرحيل
املدرب  يب����دو أن مس����تقبل 
البرتغال����ي جوزي����ه مورينيو 
إنتر  أبع����د وأبعد ع����ن  يصبح 
ميالن االيطالي في املوسم املقبل، 
فاملدرب البرتغالي لم يعد يتردد 
في احلديث عن عدم حبه للكرة 
اإليطالية التي يخوض فيها غمار 

منافسة حامية الوطيس مع روما 
وميالن عل����ى اللقب احمللي. فقد 
قال مورينيو لسكاي سبورتس 
»من الواضح أنني لست سعيدا 
بالكرة اإليطالية«. وأضاف موضحا 
السبب »املنشغلون بهذه اللعبة ال 

يحبوني وأنا ال أحبهم«.

مورينيو: إيطاليا ال تحبني وأنا ال أحبها

)أ.ف.پ( »دنك« من العب فينيكس غرانت هيل في سلة شيكاغو بولز

»األولمبي اآلسيوي« يجدد ثقته 
بكازاخستان الستضافة االسياد الشتوي

برانديللي مستمر مع فيورنتينا

الوصل نال »النصر« وبلغ
نهائي كأس أندية الخليج پولندا تستضيف ألمانيا

في افتتاح ملعب وارسو

جدد املجلس االوملبي اآلسيوي ثقته بكازاخستان الستضافة 
دورة االلعاب اآلسيوية الشتوية السابعة املقررة في 30 يناير 

2011 وتستمر 8 ايام مبشاركة 45 دولة.
واعتب���ر رئيس جلنة الرياضة في املجلس زهان جي لونغ 
في تصريح صحافي نشره املجلس على موقعه االلكتروني ان 
احتضان كازاخس���تان الحد اكبر االحداث الرياضية في القارة 
اآلسيوية يعد مناس���بة تاريخية ونافذة يطل عليها الرياضي 

اآلسيوية ملا سيجري في العام املقبل.

اكد مدرب نادي فيورنتينا االيطالي لكرة القدم تش���يزاري 
برانديللي في بيان مقتضب اذاعه على موقع النادي في شبكة 
االنترنت انه باق في منصبه املوس���م املقبل، واضعا بذلك حدا 
للش���ائعات التي حتدثت عن امكانية رحيله. وجاء في البيان 
»يهم تشيزاري برانديللي ان يؤكد انه يريد احترام العقد الذي 

يربطه بفيورنتينا«.
ويرتبط برانديللي )52 عام���ا( بعقد مع فيورنتينا ينتهي 
موسم 2011/2010 وهو يقوم بهذه املهمة منذ عام 2005، علما بان 
شائعات حتدثت عن امكانية توليه تدريب يوڤنتوس االيطالي 
في نهاية املوسم احلالي او منتخب ايطاليا بعد نهائيات كأس 

العالم املقبلة.
ويترافق اع���الن برانديللي مع اس���تقالة الرئيس الفخري 

للنادي دييغو ديلال فاله.

تأهل الوصل االماراتي الى املباراة النهائية لبطولة االندية 
اخلليجية اخلامسة والعشرين لكرة القدم بعد فوزه على النصر 
السعودي بركالت الترجيح 4-3 )بالوقتني االصلي واالضافي 

4-2( في دبي في اياب نصف النهائي.
وسجل سعيد الكاس )27 و114( واملغربي سفيان العلودي 
)49 و89( اهداف الوصل، ومحمد الس���هالوي )53( وس���عود 

حمود )100( هدفي النصر.
وكان النصر فاز ذهابا 3-1 في الرياض.

ويلعب الوصل ف���ي املباراة النهائية مع قطر القطري الذي 
كان حجز البطاقة االولى بف���وزه على احملرق البحريني 0-1 

ذهابا و2-0 ايابا.

أعلن االحتاد االملاني لكرة القدم ان منتخبه سيواجه نظيره 
الپولن��دي ودي��ا في 6 س���بتمبر 2011 مبناسبة تدشني ملعب 
وارس���و الذي يتم  جتديده مبناسبة اس���تضافة كأس اوروبا 

عام 2012.
وسبق الملانيا ان تغلبت على پولندا 14 مرة وتعادلت معها 
4 م���رات في اللقاءات ال� 16 الت���ي جمعت بني املنتخبني، وكان 
آخرها في نهائيات كأس اوروبا عام 2008 حيث اسفرت املباراة 

عن فوز املانيا 0-2.
ويتضمن برنامج منتخب املانيا لعام 2011 مباراة ودية اخرى 

ضد ايطاليا في فبراير.

فينيكس يلحق بالمتأهلين إلى »بالي أوف«

سرية في تدريبات األهلي قبل مواجهة غانرز غدًا

تأهل فينيكس صنز الى »بالي 
أوف« دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني بفوزه على مضيفه 
ش����يكاغو بول����ز 111-105 أمس 
األول، ورفع فينيكس وصيف 
الى  اله����ادي رصيده  مجموعة 
48 انتصارا مقابل 26 خسارة، 
وحلق باندية كليفالند كافالييرز، 
بوسطن س����لتيكس، أورالندو 
ماجيك، أتالنتا هوكس، يوتا جاز، 
دنفر ناغتس، لوس أجنيليس 
ليكرز )حام����ل اللقب( وداالس 

مافريكس.
وقاد كيف����ن دورانت فريقه 
الفوز  ال����ى  أوكالهوم����ا ثاندر 
على مضيفه فيالدلفيا سفنتي 
111-93 على ملعب  سيكس����رز 
»فاكوفيا س����نتر« أمام 14.809 

متفرجني.
العمالق االس����ترالي  ولعب 
أندرو بوغوت دورا رئيسا الى 
جانب املوزع الش����اب براندون 
جينينغز في فوز ميلووكي باكس 
على لوس اجنيليس كليبرز 107-

89 على ملعب »برادلي سنتر« في 
ميلووكي وأمام 14.321 متفرجا، 
وفي مباراتني أخريني، فاز انديانا 
بيسرز على ساكرامنتو كينغز 
102-95 وهيوسنت روكتس على 

واشنطن ويزاردز 94-98.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
قرر اجله����از الفني بالنادي األهلي بقيادة 
حسام البدري إقامة تدريبات األمس واليوم في 
سرية تامة، وهي التدريبات التي يجريها الفريق 
مبلعب النادي مبدينة نصر، استعدادا ملواجهة 
فريق غانرز بطل زميبابوي املقررة اقامتها غدا 
بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اإلياب 

لدور ال� 32 لدوري ابطال أفريقيا.
وفضل املدير الفني للفريق األحمر إقامة 
التدريب مبلعب مدينة نصر لالبتعاد بالالعبني 
عن أعني وس����ائل اإلعالم واجلماهير وفرض 
حالة م����ن التركيز الش����ديد لتجاوز املوقف 
الصعب بعد اخلس����ارة في لقاء الذهاب أمام 

غانرز بهدف نظيف.
في نفس السياق، أكد مدير الكرة باألهلي 
هادي خش����بة ان هناك حالة ثقة كبيرة من 
جانب اجلهاز الفني ف����ي قدرة الالعبني على 
تخط����ي عقبة غانرز، مش����يرا الى أن اجلهاز 
الفني درس الفريق املنافس جيدا، وس����يتم 
وضع اخلطة املالئمة للمباراة خالل الساعات 

القليلة املقبلة.
في املقاب����ل يختتم فري����ق الغانرز بطل 
زميبابوي تدريباته اليوم على ستاد القاهرة 
الذي ستقام عليه املباراة وفي نفس توقيتها، 
وقد طالب اجلهاز الفني للفريق الزميبابوي 
بقي����ادة ولنغتون إمباندير املدير الفني خلو 

امللعب من اي أفراد حتى العاملني بالستاد، بهدف 
فرض الس����رية على تدريبات وخطة الفريق 

التي يلعب بها مباراة الغد امام االهلي.
 وكانت بعثة غانرز قد وصلت الى القاهرة 

مساء االول من امس.

خشبة يضم صوته للزمالك

من جهة اخرى، أك����د مدير الكرة بالنادي 
األهلي هادي خشبة أنه يضم صوته إلى نادي 
الزمالك الذي طلب أن يكون هناك مختبر لتحليل 
املنش����طات في مصر، يتم من خالله إخضاع 
جميع العبي الدوري لتحليل املنشطات، خاصة 
أن هذا األمر في حال حدوثه سيعتبر ظاهرة 
إيجابية للكرة املصرية حتقق العدالة جلميع 
الفرق، مشيرا الى أن هناك اجتاها قويا داخل 
إدارة القلعة احلم����راء لتحقيق هذا االجتاه، 
خاصة في ظل الظاهرة الغريبة التي انتابت 
بعض الفرق في ال����دوري وأدائها للمباريات 

بصورة قوية.
وكان املنسق العام للكرة بالزمالك إبراهيم 
حسن قد اعلن في االول من امس مبا يفيد نية 
ناديه في مطالبة احتاد الكرة املصري بإخضاع 

العبي الدوري لتحليل املنشطات.
في املقابل، أكد رئيس اللجنة الطبية باالحتاد 
املصري لكرة القدم د.أشرف األلفي أن اجلبالية 
تنوي بداية املوسم املقبل بدأ العمل في فحص 

املنشطات على الالعبني بالدوري املمتاز.
وأشار الى أن إقامة فحص املنشطات على 
الالعب����ني كان من ضمن خطط االحتاد خالل 
املوسم املقبل، موضحا أنه تأكد بشكل كبير 
الكشف عن املنشطات، ولكن يوجد نسبة قليلة 

سيتم تأجيلها للموسم الذي يليه.

أبو ريدة يساند بن همام

من ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس االحتاد 
املصري لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية 
لالحتاد الدولي هاني أبوريدة مساندته لرئيس 
االحتاد اآلسيوي القطري محمد بن همام في 
حال ترشحه رسميا لرئاسة »فيفا«، ردا منه 
للمساندة القوية التي أبداها له بن همام في 

انتخابات اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي.
وأعلن أبوريدة أنه كان السبب وراء إقناع 
بن همام بالتراجع عن الترشح لرئاسة االحتاد 
العربي، قبل ساعات من زيارة الرئيس احلالي 

ل� »فيفا« جوزيف بالتر للسعودية.
وفي الوقت نفسه رفض أبوريدة التحدث 
عن ف����رص بن همام في التف����وق على بالتر 
في، مؤكدا أنه س����يبذل ما في وسعه ملساندة 
املرشح العربي، واعدا بتدخله حلل اخلالفات 
املتواج����دة حاليا بني بالتر وبن همام، والتي 
بدأت أثناء ترش����ح األخير لعضوية اللجنة 

التنفيذية لفيفا.

أربيل مرشحة الستضافة 
بطولة غرب آسيا

علمت وكالة »الصحافة الفرنسية« 
من مص��در موثوق ان مدينة اربيل 
التابع��ة إلقلي��م كردس��تان العراق 
مرشحة بقوة الستضافة دورة غرب 
آس��يا عام 2010 الت��ي كانت مقررة 
أصال في لبنان وباتت مهددة فعليا 
لعدم سماح احلكومة اللبنانية بتواجد 
اجلمهور في املالعب. وذكر املصدر 
»ستقام البطولة اغلب الظن في مدينة 
اربي��ل على ان يتخذ قرار رس��مي 
بهذا الشأن في اجتماع احتاد غرب 
آس��يا املقبل املقرر في عمان في 19 
ابريل املقبل«. وكان االحتاد اللبناني 
استعرض في جلسته التي عقدها أمس 
األول آخر ما توصلت إليه مس��اعيه 
لدى احلكومة اللبنانية بغية إلغاء القرار 
احلكومي بحظر دخ��ول اجلماهير 
ال��ى املباريات، اعتبارا مما تبقى من 
مباريات البطوالت الرسمية للموسم 
احلالي ومرورا ببطولة غرب آسيا التي 
التزم االحت��اد اللبناني إيداع احتاد 
غرب آسيا قرارا رسميا بشأنها يصدر 
عن الدولة اللبنانية في مهلة أقصاها 
15 مارس املاضي، يكون الحتاد غرب 
آس��يا بعدها احلق في نقل البطولة 

نهائيا من لبنان.

الهالل يقترب من الدور الثاني نظريًا

االتحاد يفكك الوحدة برباعية في »أبطال آسيا«
حقق االحتاد السعودي فوزا كبيرا على الوحدة 
االماراتي 4-0 أمس االول في جدة في اجلولة الرابعة 
من منافسات املجموعة الثانية لدوري ابطال آسيا 

في كرة القدم.
وتناوب على تسجيل االهداف اجلزائري عبدامللك 
زياية )12( وس���عود كريري )17 و19( وس���لطان 

النمري )32(.
ورفع االحتاد رصيده الى س���بع نقاط، ولقي 
الوحدة خسارته الرابعة على التوالي، وهو كان سقط 

امام االحتاد على ارضه 1-2 االسبوع املاضي.
وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة ذاتها، سقط 
بونيودك���ور االوزبكي على ارضه امام ذوب آهان 
االيراني به���دف خلاالتباري س���جله في الدقيقة 

.30
واقترب الفريق االيراني كثيرا من حجز احدى 
بطاقتي املجموعة الى الدور الثاني اذ رفع رصيده 
الى عشر نقاط في صدارة املجموعة، في حني بقي 

بونيودكور عند نقاطه الست السابقة.

فوز الهالل 

وفي املجموعة الرابعة، قطع الهالل السعودي 
خطوة مهمة نحو ال���دور الثاني بعد فوزه املثير 
عل���ى مضيفه االهلي االماراتي 3-2 على اس���تاد 

راشد في دبي.

سجل ياسر القحطاني )10( والسويدي كريستيان 
ويلهامس���ون )15( والكوري لي يونغ بيو )90( 
اهداف الهالل، واحمد خليل )42( والبرازيلي سيزار 

كليدرسون )66( هدفي االهلي.
وكان مي���س كيرمان االيراني فاز على الس���د 

القطري 3-1 ضمن املجموعة ذاتها.
وعزز الهالل صدارته للمجموعة برصيد عشر 
نقاط من ثالثة انتصارات وتعادل كان مع االهلي 
في اجلولة املاضية في الرياض، وبقي السد ثانيا 
بست نقاط لكن بفارق االهداف امام ميس، وتلقى 
االهلي خسارته الثالثة حيث حصد نقطة واحدة 

حتى االن.
وكان الهالل والسد ميلكان فرصة التأهل املبكر 
في هذه املرحلة لو حققا الفوز معا،  لكن خسارة 
الس���د امام ميس كرمان خلطت االوراق وان كان 

الهالل بات نظريا في حكم املتأهل.
وفي مجموعات شرق اسيا، بات كاشيما انتلرز 
الياباني وشونبوك موتورز الكوري اجلنوبي اول 
املتأهلني الى ال���دور الثاني بعد ان حجزا بطاقتي 

املجموعة السادسة.
وتغلب كاشيما انتلرز على مضيفه بيرسيبورا 

االندونيسي 1-3.
وفاز ش���ونبوك موتورز بطل عام 2006 على 

ضيفه تشانغ تشون ياتي الصيني 0-1.

اإلسباني رافايل بنيتيز مدرب ليڤربول يريد إنقاذ رأسه 
وتعويض خيبة األمل في »يوروبا ليغ«                              )أ.پ(

ليڤربول يبحث عن »الضوء« أمام بنفيكا 
يأمل االس����باني رافايل بنيتيز مدرب ليڤربول االجنليزي إنقاذ موس����م فريقه ورأسه من االقالة، 
عندما يس����تهل الفريق االحمر ربع نهائي الدوري االوروبي لك����رة القدم »يوروبا ليغ« بحلوله على 
بنفيكا البرتغالي في مباراة الذهاب اليوم. وتعرضت هيبة بنيتيز النتكاس����ات متوالية في العامني 
املاضي����ني، خصوصا في الدوري احمللي ودوري أبطال أوروبا، فخرج من املس����ابقة األولى ليلتحق 

بالفرق االوروبية الرديفة، تاركا مهمة منافسة الكبار ملواطنيه مان يونايتد، أرسنال وتشلسي.
ولن تكون مواجهة بنفيكا س����هلة على ملعبه »دا لوز« )الضوء(، لكن ليڤربول بطل املسابقة 3 
مرات آخرها عام 2001، يعول على ترسانة من النجوم يتقدمهم املهاجم االسباني فرناندو توريس 

والعب الوسط االرجنتيني »الشرس« خافيير ماسكيرانو.
وميلك ليڤربول وبنيتيز، ذكرى سيئة من مواجهاته االخيرة أمام بنفيكا، اذ جرده االخير 
من لقب مس����ابقة دوري ابطال اوروبا، عندما هزمه ذهابا 1-0 وايابا في ليڤربول 0-2 
في الدور الثاني من نسخة 2006. وتأتي مواجهة بنفيكا، بعد فوز صريح حققه 
ليڤربول في الدوري احمللي على حس����اب س����ندرالند 3-0، لينعش 
اوالد بنيتي����ز آمالهم باحتالل املركز الراب����ع املؤهل الى دوري 

ابطال اوروبا.
وقال بنيتيز الذي قاد ڤالنسيا االسباني الى لقب نسخة 
2004 )كأس االحتاد االوروبي انذاك(: »نعلم انهم فريق 
جيد، طبعا، فلقد واجهناهم في دوري االبطال. ميلكون 

جمهورا ضخما سيشجعهم طوال اللقاء«.
وأضاف بنيتيز الذي سيبلغ اخلمسني في 16 
أبريل املقبل: »يتصدرون ترتيب بالدهم ويلعبون 
بش����كل جيد حاليا. أعرف بع����ض العبيهم � 
بابلو أميار )لعب حتت اشرافه في ڤالنسيا(، 
خافيير سافيوال، خافي غارسيا، لذلك نعلم 
ان النوعية موجودة لديهم«. واعتبر روي 
كوستا )38 عاما( مدير بنفيكا الرياضي 
وأحد الالعب����ني الذهبيني في تاريخ 
البرتغ����ال ان النجاح محلي، حيث 
يتقدم بنفيكا 6 نقاط أقرب منافسيه 
قبل 6 مراحل على نهاية الدوري 
ال يؤثر على املشوار األوروبي، 
وأضاف: »لطاملا اعتقدنا اننا 

سنواجه خصما قويا«.
وفي مواجهة اسبانية، 
يس����تقبل ڤالنسيا، فريق 
بنيتيز السابق، على ملعبه 
»ميستايا« أتلتيكو مدريد 

في مواجهة اسبانية بحتة، والفائز منهما يتأهل ملالقاة الفائز من مواجهة ليڤربول وبنفيكا.
ويفتقد أتلتيكو الذي فاز على خصمه 4-1 في الدوري، الى جناح ارس����نال اإلجنليزي الس����ابق 
خوسيه أنطونيو رييس واملدافع خوان فاليرا، اللذين تعرضا لالصابة خالل خسارة فريق العاصمة 

أمام جاره امللكي ريال مدريد 2-3 يوم االحد املاضي.
ويستقبل فوالم االجنليزي ڤولفسبورغ حامل لقب بطولة أملانيا، منتشيا من اقصائه يوڤنتوس 

االيطالي في الدور السابق.
وعبر مدرب »كوتيجيرز« اإلجنليزي روي هودجسون )62 عاما( الذي قاد انتر ميالن االيطالي الى 
نهائي 1997، عن احترامه للخصم: »أبطال أملانيا والفرق األملانية متلك صالبة دفاعية، وڤولفسبورغ 
يتميز أيضا بق����وة هجومية. صحيح ان النتيجة أمام يوڤنتوس رائع����ة، لكن املباراة أصبحت من 

املاضي، ويجب اآلن التعامل مع حتد آخر«.
وفي املباراة األخيرة، يس����تقبل هامب����ورغ األملاني الذي يأمل التأهل الى املب����اراة النهائية التي 

سيستضيفها على ملعبه، ستاندار لياج البلجيكي الذي تخطى باناثينايكوس اليوناني.
وتقام مباريات االياب في 8 اجلاري.

وتعثر هامبورغ في مشواره بالدوري األملاني مؤخرا، مما يعني أن فوزه في نهائي الدوري األوروبي 
في 12 مايو املقبل قد يكون فرصته الوحيدة للمنافسة على املستوى األوروبي املوسم املقبل، هذا إذا 

لم يتحسن مستواه بشكل الفت في الدوري احمللي.
واجلي����د في موقف هامبورغ حاليا أنه كان تغلب على فريق بلجيكي آخر، أندرخلت، في دور ال� 
16 للبطولة مما يعزز خبرته أمام ستاندار في هذا الدور. ولم يفز هامبورغ سوى 3 مرات فقط في 11 
مب����اراة لعبها في الدوري األملاني خالل عام 2010، ولكنه اليزال صامدا في الدوري األوروبي، وطالب 
رئيس النادي األملاني برند هوفمان فريقه بتقدمي أداء أفضل أمام ستاندار بعدما خسر مباراته السابقة 

في الدوري احمللي أمام بوروسيا مونشنغالدباخ 0- 1 األحد املاضي.
وقال هوفمان: »طالبت بتقدمي أداء مختلفا متاما أمام لياج.. فنحن لم نخس����ر شيئا بعد«، وكان 
اجتماعا عقد في هامبورغ بحضور املدرب برونو الباديا والفريق واملس����ؤولني وجنم خط الوس����ط 
زي روبرتو الذي أكد أن فريقه مازال قادرا على تغيير الوضع الراهن.وقال الالعب البرازيلي: »مازال 
بوسعنا حتقيق الكثير هذا املوسم، فهدفنا هو التأهل إلى بطولة دولية، والوصول إلى نهائي الدوري 

األوروبي«.

صراع بين ڤالنسيا وأتلتيكو مدريد وهامبورغ يواجه ستاندار لياج وفوالم يلتقي ڤولفسبورغ في ربع نهائي »يوروبا ليغ«

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +10:054بنفيكا � ليڤربول

اجلزيرة الرياضية +10:055ڤالنسيا � اتلتيكو مدريد

اجلزيرة الرياضية +10:057فوالم � ڤولفسبورغ

اجلزيرة الرياضية +10:056هامبورغ � ستاندار لياج


