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يرى الفرنس���ي زين الدين زيدان جنم ريال مدريد الس���ابق ان النادي 50
امللكي اليزال ميتلك حظوظا وافرة كبرشلونة للفوز بلقب الليغا هذا العام، 
ويؤكد »زيزو« ان مدريد ميتلك كل اإلمكانيات التي تخول له القتال من أجل 
إحراز اللقب إذ أصر النجم الفرنسي على أن العيب في االستسالم وليس 
في اخلسارة. وفي مقابلة مع قناة »كنال بلوس« الفرنسية، قال زيدان »قبل 
مباراة الكالسيكو كنت أعتقد ان فرصة الفوز بالدوري قائمة بنسبة %50، 

واآلن بعد طول تفكير، أنا مازلت أعتقد نفس الشيء وأؤمن به«.

أكدت صحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« انه وبالرغم من اهتمام اندية 
اجنليزية وبرازيلية بالنجم البرازيلي رونالدينيو اال ان مفاوضات جتديد 
عقده تسير على ما يرام. وحسب الصحيفة فإن ميالن استطاع الوصول 
الى تفاهم مع وكيل الالعب »شقيقه« حول التجديد حتى نهاية موسم 
2013 – 2014، وان كل ش���يء مت التفاهم عليه من حيث االجور والدور 
املطلوب من الالعب في الفترة املقبلة، وقالت ان ميالن ينتظر فقط تأهله 

الى دوري االبطال بشكل رسمي لتوقيع العقد واالعالن عنه.

رونالدينيو يتفق مع ميالن على التجديد زيدان: الحظوظ متساوية للفوز بالليغا

 وصف مدافع نادي برشلونة دانييل دومينيك للقضاء على غرور العبي فرنسا
الفي����س املقارنة بني ليونيل ميس����ي 
وكرستيانو رونالدو باألمر السخيف، 
وذلك بعد تفوق ليونيل ميسي بآخر 3 

مواجهات على فريق رونالدو.
 امت��دح الع��ب وس��ط برش��لونة 
االسباني تش��ابي هيرنانديز زميله في 
الفريق ليونيل ميس��ي واعتبره أفضل 
العب بالعالم في الوقت الراهن من دون 
منازع، ويرى الدولي اإلسباني ان ميسي 
جن��م ال ميكن مقارنته بباقي جنوم كرة 
القدم العاملية ألنه ميتلك أش��ياء مميزة 

يتفوق بها على اجلميع.
 ذكرت تقارير صحافية في أملانيا ان 
املدافع االملاني الدولي جيروم بواتنغ 
الذي يدافع عن ألوان نادي هامبورغ 
حاليا سينتقل الى مانشستر سيتي في 

صفقة تبلغ 12.5 مليون يورو.
 أعل��ن املهاجم التوغول��ي اميانويل 
اديبايور الذي يتألق حاليا مع مانشستر 
س��يتي االجنليزي، اعتزاله اللعب دوليا 
بس��بب »الكابوس« الذي اليزال يالحقه 
منذ تعرض منتخب بالده العتداء مسلح 
عش��ية انطالق كأس األمم االفريقية في 

انغوال أوائل العام احلالي. 
 ازدادت فرص بيع نادي أرس����نال 
اإلجنليزي لكرة القدم بعدما عينت نينا 
بريسويل � سميث مصرفيني استثماريني 
للبحث عن مشترين حلصتها في النادي 

التي تصل إلى 15.9% من أسهمه.
 حافظ تورونت��و رابتورز على آماله 
بالتأه��ل ال��ى البالي أوف بف��وزه على 
ديترويت بيس��تونز 111 � 97، ليش��دد 
اخلن��اق على ش��يكاغو بولز في صراع 
البطاق��ة الثامن��ة االخي��رة املؤهلة من 
املنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة 

االميركي للمحترفني.
 اس���تغل غودوي كروز خسارة 
انديبندينتي امام سان لورنزو 0 � 1 
لينتزع منه الصدارة بفوزه الكاسح 
على تيغري 6 � 2 في ختام املرحلة ال� 
14 من بطولة األرجنتني لكرة القدم.

وحلق ارجنتينوس جونيورز بغودوي 
ايضا الى املرك���ز االول بفوزه على 

كولون 3 � 1.

لوف يشدد على استعادة العبيه
للياقتهم البدنية. . ويبحث ضم كوراني

مساعد دونغا يرفض الضغوط لضم العبين

المكسيك تؤكد إلغاء مباراة ودية مع البرتغال

أشار مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم رميون 
دومينيك الى انه »سيقضي على غرور الالعبني 
الذين لم يضعوا الفريق في أولوياتهم« خالل 
كأس العالم املقبلة املقررة في جنوب افريقيا، 

بحسب ما صرح لصحيفة »ليكيب« الفرنسية. 
وق����ال دومينيك: »يجب أن يتخطوا غرورهم 
ويفكروا في ان الفريق هو األهم، وليس هم. 

اذا لم يفهموا ذلك، فسيكون ردي عنيفا«.

أعلن مدرب منتخب أملانيا لكرة القدم يواكيم 
لوف عن رغبته في استعادة العبي املنتخب 
لياقتهم البدنية سريعا قبل كأس العالم. وقال 
لوف في مقابل���ة مع صحيفة »بيلد« االملانية 
املختصة: »هدفنا هو استعادة اللياقة بسرعة، 
خالل التحضيرات )للمونديال(، لكل الالعبني 
الذين يعانون من مش���اكل.. لس���ت قلقا لكن 
الوضع جدي«. وعن ابتعاد بعض العبيه عن 
مس���توياتهم احلقيقية، قال لوف: »سيتغير 

الوضع بعد ستة أسابيع. أكدنا قدرتنا على القيام 
بذلك فيما مضى«.  ويتوقع أن يكش���ف لوف 
عن الئحته املوسعة في 6 مايو املقبل، وأوضح 
لوف: »سنراقب الالعبني بدقة، ولم ننته بعد 
من موضوع اختيار التشكيلة«. وقال لصحيفة 
»بيلد ام سونتاج« أنه »بالتأكيد سنتحدث بشأن 
كيفن كوراني، املس���ألة مطروحة«. وحتدثت 
مجلة »كيكر« عن »خطة طوارئ« فيما يتعلق 

بكوراني، مشيرا إلى أن »العفو جائز«.

رفض الالعب السابق جورجينيو مساعد 
املدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم 
كارلوس دونغا ضغوط الصحافة واجلماهير 
لضم العبني مثل رونالدينيو إلى صفوف 
»السليساو«. وقال جورجينيو في مؤمتر 
صحافي مبدينة ريو دي جانيرو »في كل كأس 

عالم يحدث نفس الشيء. لكن جهازنا الفني 
لديه قناعاته، وميكن للجماهير أن تطمئن 
إلى أن املجموعة التي سنختارها ستتمتع 
باملهارة والرغبة في خوض البطولة«. ويرى 
أنه سيتم إعالن القائمة املسافرة إلى كأس 

العالم »في النصف األول من مايو«.

أعلن املنتخب املكسيكي لكرة القدم إلغاء 
مباراة ودية كانت مقررة في 30 مايو املقبل 
أمام نظيره البرتغالي، في إطار استعدادات 
املنتخب���ني لبطول���ة كأس العالم 2010 في 
جنوب أفريقيا. وقال مدير املنتخبات الوطنية 
املكسيكية نستور دي التوري إن البرتغال 

ألغت املباراة الت���ي كان مقررا أن تقام في 
أوروب���ا ألن املكس���يك لم تت���رك املنتخب 
البرتغالي يشغل الفندق الذي اتفق املنتخب 
الالتيني على اإلقامة فيه بجنوب أفريقيا. 
وقال دي التوري إنه جاري البحث عن بدائل 

أخرى للعب مباراة في نفس املوعد.

عالميةمتفرقات مونديال 2010أخبار جماهير ريال مدريد ترشح بنيتيز لخالفة بيلليغريني
نعش هذا املدرب.

ورش����ح 44.2% من املش����اركني في 
امل����درب بنيتي����ز خلالفة  االس����تطالع 
بيلليغرين����ي، علما أن بنيتيز لم يخف 
رغبته أبدا في تولي تدريب فريقه ريال 
مدريد. وكان بينيتي����ز العبا في قطاع 
الش����باب بفريق ريال مدريد ولكنه لم 

ينضم للفريق األول بالنادي.
وبعدها اجته بينيتيز ملجال التدريب 
في مرحلة مبكرة من عمره وكان مدربا 
مساعدا للمدرب فيسنتي دل بوسكي 
املدير الفني املؤقت لريال مدريد في عام 
1994. أما املدرب الذي احتل املركز الثاني 
البرتغالي  في استطالع »ماركا« فهو 
جوزيه مورينيو حيث حصل على %33.7 
من أصوات املشاركني في االستطالع. 
وحصل املدرب اإليطالي فابيو كابيللو 
املدي���ر الفني للمنتخ���ب اإلجنليزي 
حاليا على تأييد 12.3% من املشاركني 
في االستطالع مقابل 5.7% للبرازيلي 
لويز فيليبي سكوالري، و4.2% للمدرب 

اإليطالي كارلو أنشيلوتي.

الصحيف����ة، التي تصدر ف����ي العاصمة 
األسبانية مدريد، أن بنيتيز هو املرشح 

األقوى لهذا املنصب في املوسم املقبل.
وذكرت الصحيفة، التي حتظى بعالقة 
وطيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي 
ريال مدريد، أن بيلليغريني لن يستمر في 
تدريب الفريق املوسم املقبل وأن الهزمية 
أمام برشلونة كانت املسمار األخير في 

مازالت فرصة ريال مدريد في الفوز 
بلقب الدوري األسباني لكرة القدم من 
خالل السبع مراحل الباقية في املوسم 
احلالي، ولكن يبدو أن جماهير الفريق 
بدأت مرحلة البحث عن مديرها الفني 
اجلديد استعدادا للموسم املقبل. وخيمت 
الكالسيكو بظالل  الهزمية في مباراة 
قامتة على مش���جعي الن���ادي امللكي 
الذين يعتقدون حاليا أن اللقب ضاع 
بالفعل من فريقهم، ولذلك بدأت مرحلة 
التكهنات باملدرب الذي سيتولى تدريب 
الفريق في املوسم املقبل بعدما أخفق 
املدرب الشيلي مانويل بيلليغريني مع 
الفريق هذا املوسم. ومع طرح السؤال 
عن هوية املدير الفني اجلديد املرشح 
لتدريب الفريق، كان األسباني رافاييل 
بنيتيز املدير الفني احلالي لليڤربول 
اإلجنليزي أول من يتبادر إلى أذهان 

مشجعي ريال مدريد.
وكشف استطالع للرأي أجرته صحيفة 
»ماركا« األسبانية الرياضية على موقعها 
باالنترنت وش����ارك فيه 8310 من قراء 

غالياني: فضيحة 2006 ستتسبب
في تراجع ممثلي إيطاليا في »األبطال«

كشف نائب رئيس ميالن ادريانو 
غالياني ان ايطاليا ستخس����ر مقعدا 
في مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة 
القدم ملصلحة أملانيا بسبب فضيحة 
»كالتشيوبولي« التي عصفت بالدوري 
االيطالي ع����ام 2006 نتيجة التالعب 
بالنتائ����ج. ورأى غاليان����ي ان هذه 
الفضيحة تركت انعكاساتها على موقع 
ايطاليا من حي����ث تصنيف االحتاد 
االوروبي، مضيفا »من اآلن وصاعدا أنا 
متأكد من ان أملانيا ستتفوق علينا«. 
وتابع »منلك اقل من 0.5 نقطة أفضلية 
على أملانيا )في بداية املوسم(، وأصبح 
من املؤكد اآلن اننا سنخسر فريقا في 

دوري االبطال في 2012 او رمبا حتى 
2011«. ويعتمد تصنيف االحتاد  في 
االوروبي لك����رة القدم على اداء فرق 
كل بلد على الصعيد االوروبي خالل 
االعوام اخلمسة السابقة ويحدد بعدها 
عدد الفرق التي س����تمثل كل بلد في 
مس����ابقتي دوري االبطال و»يوروبا 
ليغ« التي حلت هذا املوسم بدال من 

كأس االحتاد االوروبي.
وتتصدر اجنلترا واسبانيا وايطاليا 
تصنيف االحتاد االوروبي ويس����مح 
لكل منها بأربع����ة ممثلني في دوري 
االبطال، مقابل ثالثة ألملانيا وفرنسا. 
ورأى غالياني ان الفضيحة تسببت 

في غياب بعض اقوى الفرق االيطالية 
عن املنافسات القارية مثل يوڤنتوس 
الذي انزل الى الدرجة الثانية حينها، 
وان الفرق التي حلت مكانها ال تتمتع 
بالطم����وح ذات����ه، مضيف����ا »مع كل 
احترامي لكييڤو، من الواضح انه ال 
ميلك االهداف التي يضعها يوڤنتوس 
لنفسه«. واعتبر غالياني ان أملانيا في 
طريقها لتجاوز ايطاليا بسبب فضيحة 
»كالتشيوبولي« ونتيجة استضافتها 
لكأس العالم عام 2006، ما سمح لها 
ببناء مالعب جديدة وهو االمر الذي 
ساهم بانطالق جيل جديد من الالعبني 

وبارتفاع مستوى االندية االملانية.

املدرب االسباني رافائيل بنيتيز

صراع بين أرسنال وتوتنهام في »دربي لندن«
لكن انش���يلوتي قلل من اهمية 
تصريح فيرغس���ون واعتبر ان 
االخير يح���اول ان يضع العبي 
تشلسي حتت الضغط املعنوي 
ملا تبقى من مشوارهم في الدوري 
هذا املوسم، مضيفا »امل ان يكون 
اليكس محقا. رمبا كان باالمكان 
القول في الس���ابق انها ستكون 
مباريات سهلة، لكني لم اخض 
اي مباراة سهلة هذا املوسم حتى 
اآلن«، وواصل »بالكبيرن تعادل 
مع م���ان يونايت���د وكانت هذه 
النتيجة جيدة بالنسبة الينا. ال 
يوجد هناك اي مباراة سهلة، حتى 
وان سجلت الكثير من االهداف 
في ه���ذه املباراة. كال، انها حيل 

ذهنية، فيرغسون ذكي«.
 وتابع امل����درب االيطالي »من 
املؤكد ان فيرغسون يحاول التأثير 
على العبي تشلسي، لكن الفريق 
اللندني ميلك فرصة حتديد مصيره 
بيديه، الن في حال فوزه باملباريات 
باللقب  املتبقية سيتوج  اخلمس 
الول مرة منذ 2006 وذلك بغض 
النظر عن النتائج التي يحققها مان 
يونايتد او مالحقه االخر ارسنال.
كما سيكون فريق ال� »بلوز« امام 
فرصة ان يتوج الول مرة بثنائية 
الى  الدوري والكأس الن����ه تأهل 
نهائي الكأس احمللية السبت بفوزه 
املستحق على استون ڤيال 0-3، 
وهو س����يواجه في النهائي الذي 
يحتضنه ملعب »وميبلي« في 15 
الشهر املقبل بورتسموث الذي تأكد 

هبوطه الى الدرجة االولى.
لكن انشيلوتي يعلم ان فريقه 
امام مهمة صعبة ومتطلبة وهو 
اختبر هذا املوسم تعثر العبيه في 
مباريات كانت تعتبر على الورق 
في متناوله����م ما دفعه اليوم الى 
حتذيرهم من التراخي، قائال »اللقب 
في ايدينا. اذا متكنا من تقدمي افضل 
ما لدينا وحافظنا على هذا املستوى 
فبامكاننا الفوز به، نحن متحمسون 
الننا متواجدون في اهم مسابقتني 
في اجنلترا. منلك فرصة حقيقية 
للفوز بهم����ا لكننا نعلم ايضا ان 
هناك الكثير من املباريات. خمس 
مباريات ليس بالرقم الكبير، لكنها 

مهمة للغاية«.
فرنسا

وتقام اليوم مباراتان في املرحلة 
الثالثني في الدوري الفرنسي حيث 
يلتقي مرسيليا املتصدر مع سوشو 
بنيما يلعب بوردو خارج ملعبه 

مع لومان.

توتنهام الساعي الى انهاء املوسم 
في املركز الرابع وضمان املشاركة 
في مس����ابقة دوري ابطال اوروبا 

املوسم املقبل.
 ويعان����ي ارس����نال غياب����ات 
كثيرة بسبب االصابة منها حتى 
نهاية املوسم لقائده صانع العابه 
االسباني فرانسيسك فابريغاس 
والهولن����دي روبن فان بيرس����ي 
والويلزي ارون رامسي والفرنسي 
وليام غاالس، والروس����ي اندري 
ارشافني املبتعد 3اسابيع، ويحتل 
توتنهام املركز اخلامس بفارق 4 
نقاط فمانشستر سيتي الذي سحق 
برمنغهام 5-0، ويلعب اليوم ايضا 
استون ڤيال مع ايڤرتون، وويغان 

مع بورتسموث.

انشيلوتي يحذر من فيرغسون

وضمن الصراع على الصدارة 
املدرب االيطالي  اكد  في اجنلترا، 
انه  انش����يلوتي  لتشلسي كارلو 
لن يسمح للضغط النفسي الذي 
ميارسه مدرب مان يونايتد اليكس 
فيرغسون بان يشتت تركيز فريقه، 
مطالبا العبيه بعدم التراخي من 
اج����ل االبتعاد في صدارة الدوري 
االجنليزي والفوز باللقب في نهاية 

املطاف.
ورش���ح فيرغسون تشلسي 
للفوز في املباريات السهلة املقبلة، 
مش���يرا الى ان الفريق اللندني 
اصبح االن االوف���ر حظا للفوز 
املمتاز خصوصا  الدوري  بلقب 
بعد تعادل فريقه مع بالكبيرن. 

ومن جانب آخر جتددت اصابة 
العب وس����ط برشلونة ومنتخب 
اسبانيا اندريس انييستا في عضلة 
الفخذ االمين وستبعده شهرا عن 
الوسط  املالعب. وسيغيب العب 
املرتقبتني  املواجهتني  املتألق عن 
ضد انتر ميالن االيطالي في الدور 
نصف النهائي من مسابقة دوري 
ابطال اوروبا وعن خمس مباريات 
لفريق����ه في ال����دوري. وتعرض 
انييس����تا لالصابة بع����د نزوله 
احتياطيا في مباراة الكالس����يكو 
ضد ريال مدريد. وسيتمكن انييستا 
من خوض املباراة النهائية لدوري 
االبطال في حال بلوغ فريقه لقاء 
القمة في 22 مايو املقبل. ويلتقي 
الي����وم ايضا اتلتيك����و مدريد مع 
خيريز، وراس����ينغ سانتاندر مع 
اسبانيول، وسرقسطة مع مايوركا، 

واوساسونا مع ملقة.

إنجلترا

يسعى ارسنال الى حسم الدربي 
اللندني امام جاره ومضيفه توتنهام 
اليوم في املرحلة الرابعة والثالثني 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم 
بهدف مطاردة مان يونايتد على 
املركز الثاني وتعزيز حظوظه في 
املنافسة على اللقب. ويبقى الدوري 
الوحيد للمدفعجية  احمللي االمل 
النقاذ املوسم بعد خروجهم خاليي 
الوفاض من املسابقتني احملليتني 
)كأس الرابط����ة وكأس اجنلترا( 
ودوري ابط����ال اوروب����ا. بيد ان 
مهمة ارسنال لن تكون سهلة امام 

يبدو برش����لونة حامل اللقب 
مرشحا بقوة لالحتفاظ بالصدارة 
عندما يس����تضيف ديبورتيفو ال 
كورونا اليوم في املرحلة الثانية 
والثالثني من بطولة اسبانيا لكرة 
القدم، ويدخل الفريق الكاتالوني 
املباراة بنشوة الفوز على غرميه 
التقليدي ري����ال مدريد 2-0 على 
ملع����ب س����انتياغو برنابيو في 
الكالسيكو حيث فض شراكته معه 
وانفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط قبل 

7 مراحل من نهاية املوسم.
وهي املرة الرابعة على التوالي 
الت����ي يحس����م فيها برش����لونة 
الكالس����يكو في صاحل����ه بعدما 
جدد فوزه ذهابا وايابا على النادي 
امللكي في املوسمني االخيرين، وعزز 
بالتالي حظوظه في التتويج النه 
يتفوق ايضا على غرميه التقليدي 
في املواجهات املباشرة التي حتسم 
الفريقني  االمور في حال تساوي 
في عدد النقاط.وما يزيد سهولة 
مهمة الفري����ق الكاتالوني هو ان 
ضيف����ه ديبورتيفو ال كورونا لم 
يذق طع����م الفوز ف����ي مبارياته 
الس����ت االخيرة حيث مني باربع 
هزائم متتالية قبل ان يسقط في 
فخ التعادل امام ضيفه راس����ينغ 
سانتاندر 1-1، وهو التعادل الثاني 
له بعد االول امام مضيفه اشبيلية 
بالنتيجة ذاتها في املرحلة السادسة 
والعشرين، ويعول برشلونة على 
هدافه وجنمه املطلق ليونيل ميسي 
متصدر الئحة الهدافني برصيد 27 
هدفا اخرها الهدف االول في مرمى 

ريال مدريد.
 وشدد ميسي على ان »اللقب لم 
يحسم بعد النه تتبقى لنا مباريات 
صعبة، بي����د ان الفوز على ريال 
مدريد كان خطوة مهمة وبامكاننا 
التاريخ«، مضيفا  مواصلة كتابة 
»أظهر الفريق ان بامكانه التفوق 
على اي خصم إذا أردنا ذلك، لكن 
علينا أن نواصل املهمة في املباريات 

املتبقية«.
وميلك برشلونة اكثر من سالح 
لتخطي عقبة ديبورتيڤو ال كورونيا 
وتعزيز موقعه في الصدارة بدءا 
من صانع االلعاب تشافي هرنانديز 
التمريرتني احلاس����متني  صاحب 
اللتني سجل منهما ميسي وبدرو 
هدف����ي الفوز على ري����ال مدريد، 
مرورا باندريس انييستا وبيدرو 
والفرنس����ي تييري هنري، فيما 
يحوم الشك حول مشاركة السويدي 
زالت����ان ابراهيموڤيتش بس����بب 

االصابة في ساقه.

برشلونة »المنتشي« يواجه ديبورتيڤو »الجريح« لالبتعاد في الصدارة

ميسي يسعى ملواصلة تألقه وقيادة برشلونة للفوز على ديبورتيڤو الكورونا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الرابعة والثالثون(

شو سبورت 9:451استون ڤيال – ايڤرتون
اكسترمي سبورت9:45ويغان – بورتسموث
شو سبورت 101توتنهام – ارسنال

10فوالم – ستوك سيتي

اسبانيا )المرحلة الثانية والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +92اتلتيكو مدريد – خيريز

9اوساسونا – ملقة
9ريال سرقسطة – ريال مايوركا

9راسينغ – اسبانيول
اجلزيرة الرياضية +112برشلونة – ديبورتيڤو

فرنسا )المرحلة الثالثون(
اجلزيرة الرياضية +94سوشو – مرسيليا

اجلزيرة الرياضية + 97لومان – بوردو


