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  ١٩  فبراير ٢٠١١ 

 رأى احلارس اإلسباني إيكر كاسياس حارس عرين ريال مدريد أن الفريق الشاب  25 
في الريال سيعطيه فرصة التألق لسنوات كثيرة في املستقبل. وقال احلارس لقناة 
ريال مدريد: «ليس من السهل أن تكون قوة من الشباب كما لدينا، فنحن فريق شاب 
جدا وأنا أعد ثاني أكبر العب في الفريق بعمر ٢٩ سنة». وأضاف «رغم صغر السن 
إال أننــــا ننافس على ثالث بطوالت ولدينا فريق قوي، وهذا يعطينا انطباعا بأن 
الفريق احلالي يستطيع أن ينجح لسنوات عديدة». يذكر أن ريال مدريد سيواجه 

ليفانتي اليوم في غياب كاسياس بسبب طرده في املباراة السابقة. 

 ذكرت وسائل االعالم الفرنسية أن الظهير االيسر الدولي باتريس 
ايفرا مدد عقده اربعة اعوام مع نادي مان يونايتد متصدر الدوري 
اإلجنليزي.وكانت وسائل اإلعالم قد أوردت احتماالت انتقال إيڤرا 
إلى ريال مدريد في الصيف املقبل، ورجحت التقارير أن يتم مقايضة 

ايفرا بالظهير االيسر البرازيلي مارسيلو بجانب مبلغ مالي مغر.
  وحترك مان يونايتد سريعا لتأمني بقاء الالعب وجنح أخيرا في 

متديد عقده اربعة أعوام ليبقى في أولد ترافورد حتى عام ٢٠١٥.

 مان يونايتد يجدد عقد إيڤرا حتى ٢٠١٥ كاسياس: فريقنا الشاب مفتاح السيطرة لسنوات

 إنتر ميالن لتخطي عقبة كالياري.. ومهمة صعبة لدورتموند أمام سانت باولي.. وكراولي الهاوي لتفجير مفاجأة أمام مان يونايتد

  «الفوز وحده ال يكفي» شعار ريال مدريد أمام ليڤانتي

 جنم ريال مدريد ريكاردو كاكا مير من العب ليڤانتي هيكتور روداس في مباراة سابقة العبو بوروسيا دورمتوند يسعون للتربع على صدارة «البوند سليغا» وتخطي عقبة سانت باولي 

 المبارد يخشى «كارثة» الغياب
   عن دوري االبطال

 فيفا ويويفا يقران بشرعية
  تعاقد شتوتغارت مع أوكازاكي

 أقــــر جنــــم وســــط تشلســــي 
االجنليــــزي فرانك المبارد ان عدم 
تأهل فريقه الى دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم في املوسم املقبل سيشكل 
«كارثة» للنــــادي اللندني.وانزلق 
تشلســــي حامل لقب الدوري الى 
املركز اخلامس في الترتيب قبل ١٢ 
مباراة على نهاية املوسم، اثر فترة 
من الركــــود، ليقف أمام خطر عدم 
التأهل الى املسابقة القارية العريقة 
ألول مرة منذ موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤، 
وقال المبارد الى شبكة هيئة االذاعة 
البريطانية «بي بي ســــي»: «يجب 
ان ننهي املوسم بني رباعي املقدمة 
وسيكون كارثيا عدم تأهلنا».واعتبر 

المبارد (٣٢ عاما) ان فريقه الذي يبتعد ١٢ نقطة عن مان يونايتد متصدر 
البرميير ليغ ينبغي أن يركز على مسابقتي الكأس ودوري أبطال أوروبا: 
«من املهم بلوغ نهائي املســــابقتني ألن الدوري أصبح أصعب بالنسبة 

لنا»، ورأى المبارد ان توريس هو مهاجم عاملي من طراز رفيع.

 حصـــل الالعـــب اليابانـــي 
شـــيـــنجي اوكـــازاكي املنضم 
حديــــثا لصفوف شتوتغارت 
االملاني قــــادما من شـــيميزو 
بالـــــــس علـــى تفويض  اس 
أمام  املــــباراة  باملشـــاركة في 
بنفيـــكا البرتغالي في الدوري 
األوروبـــي، قبل ســـاعات من 
انطالق املباراة التي خســـرها 

شــتوتغارت١-٢.
  وكان شيميزو قد صرح في 
وقت سابق بأن شـــتوتغارت 
ارتكـــب اخطـــاء اجرائية في 
التعاقد مع الالعب، حيث استند 
النادي إلى أن شتوتغارت اجرى 

محادثات مع اوكازاكي قبل التوصل ألي اتفاق بني الناديني.ولكن 
االحتـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيـــره األوروبي (يويفا) 
منحا شـــتوتغارت الضوء األخضر ملشاركة اوكازاكي (٢٤ عاما) 

في املباراة.

 شينجي اوكازاكي  فرانك المبارد 

وتصدر الترتيــــب لفترة طويلة 
قبل تراجعه الرهيب، اذ فاز مرتني 
في اخر ٨ مباريات خالفا للفريق 
الباڤــــاري الذي فــــاز ٥ مرات في 
اخر ٧ مباريات كان اخرها فوزه 
الساحق على هوفنهامي ٤- ٠ في 
مباراة شهدت تألق جناحه العائد 
الهولندي اريني روبن الذي سجل 
هدفني في آخر املباراة، وسيحاول 
بايرن الثأر خلسارته ذهابا ١-٢ 
على ملعبه «أليانتس ارينا» بهدفني 
للتونسي سامي العالقي واملجري 
ادم تساالي، وفي باقي املباريات، 
يلعب هامبورغ مع ڤيردر برمين، 
وهوفنهامي مع كولن، وفرايبورغ 
مع ڤولفســــبورغ، وهانوڤر مع 

كايزرسلوترن.

  فرنسا

الثالث    تبرز مباراة مرسيليا 
وحامل اللقب مع ضيفه ســــانت 
اتيان على ملعب «فيلودروم» اليوم 
في املرحلة الرابعة والعشــــرين 
من الدوري الفرنســــي. ويحارب 
مرسيليا على جبهة دوري أبطال 
أوروبا أيضا حيث تنتظره مواجهة 
صعبة للغاية مــــع مان يونايتد 
االجنليزي االربعــــاء املقبل.وفي 
املباريات االخرى، يلتقي اوكسير 
مع ارل افينيون، وبريســــت مع 
موناكو، وكاين مع ڤالنســــيان، 
ولنس مع سوشو، ولوريان مع 

بوردو.

لضمان الفوز بلقب البوندسليغا، 
يبدو دورمتوند بطل اوروبا عام 
١٩٩٧ متخوفا من العروض التي 
تنهال على العبيه الشبان، فبعد 
احلديث عن ســــعي مان يونايتد 
االجنليزي لضم مهاجمه الياباني 
شينجي كاغاوا املصاب حاليا، ذكرت 
صحيفة «دايلي مايل» البريطانية 
ان الشياطني احلمر يرغبون أيضا 
في ضم الهــــداف الصاعد ماريو 
غوتسي (١٨ عاما) مقابل ١٢ مليون 
يورو، والذي اعتبره النجم السابق 
ماتياس سامر «أحد أبرز املواهب 

الصاعدة (في أملانيا)».
   وتبرز مباراة بايرن ميونيخ 
الثالث مع مضيفه ماينتس اخلامس 
الذي ضرب بقوة مطلع املوســــم 

٤ مباريات بتعادله مع شتوتغارت 
وشالكه وكايزرسلوترن، في حني 
يتألق سانت باولي حاليا اذ فاز 
في مبارياته الثالث السابقة وكان 
اخرها على أرض هامبورغ ١-٠ 
ليرتقي الى املركز احلادي عشــــر 
الترتيب.ويأمــــل دورمتوند  في 
(٥٢ نقطة) في العودة الى سكة 
االنتصارات في سعيه الى البقاء 
بعيــــدا عن أقرب منافســــيه باير 
ليڤركوزن (٤٢ نقطــــة) وبايرن 
ميونيخ (٣٩ نقطة)، وسيحاول 
االستفادة من خوض سانت باولي 
مباراة هامبورغ قبل ثالثة أيام من 
املباراة املقررة على ملعب «سيغنال 
ايدونا بارك».وإلــــى جانب قلقه 
من الهفوات في املباريات احمللية 

ســــتيف ايفانز فقال «الفوز على 
مان يونايتد ليس باملهمة السهلة 
الن فرقا افضل من فريقي فشلت 
في حتقيق هذا االمر، لكنها مباراة 
واحدة بالنســــبة الينا وال شيء 
ايڤرتون ضيفا  نخسره»، ويحل 
على تشلسي في مباراة معادة من 

الدور الرابع.

  المانيا

  يخوض بوروسيا دورمتوند 
املتصدر امتحانا صعبا في املرحلة 
الثالثة والعشرين من بطولةاملانيا 
لكرة القدم عندما يستقبل سانت 
باولــــي املتجــــدد اليوم.ويعيش 
اذ  الفريقان فترتني متناقضتني، 
خسر دورمتوند ٦ نقاط في اخر 

اولدترافورد في الدور ثمن النهائي 
من مسابقة كأس اجنلترا، ويعتبر 
مــــن خارج  كراولــــي اول فريق 
الدرجات االجنليزية االربع الذي 
يبلغ هذا الدور منذ ١٧ عاما، وذلك 
بعد ان اطاح بفريقي دربي كاونتي 
وتوركي.ويؤكــــد قائــــد كروالي 
بابلو ميــــس انه يفضل الصعود 
الرابعة على حساب  الدرجة  الى 
حتقيق اكبر مفاجــــأة في تاريخ 
الكأس لو قدر لفريقه  مســــابقة 
احلاق الهزمية مبان يونايتد.ويقول 
ميس وهو من انصار مان يونايتد 
«ال احد يعطينا فرصة الفوز في 
اولدترافورد وهــــذا امر طبيعي، 
لكن الهدف االهم هو الصعود الى 
الدرجة الرابعة»، اما مدرب كراولي 

االهداف، لكن يبقى املهم ان نفوز 
باملباريات»، ويؤكد لوســــيو ان 
الوقت اليزال متاحا لتقليص الفارق 
عن ميالن خصوصــــا ان مباراة 
الدربي على االبواب، ويقول في هذا 
الصدد «مازلنا نحلم باللقب على 
الرغم من ان ميالن ميلك األفضلية 
النه يتقدم علينا بفارق ٥ نقاط»، 
اليوم ايضا بولونيا مع  ويلتقي 

باليرمو.

  كأس انجلترا

  سيحاول كراولي الهاوي حتقيق 
مفاجأة شبه مستحيلة عندما يحل 
ضيفا على العمالق مان يونايتد 
حامل الرقم القياسي في املسابقة 
(١١ مرة) في عقر دار االخير ملعب 

خارج ملعبه وبــــات على بعد ٥ 
نقاط من جــــاره، وكون مباراته 
مع كالياري ستقام قبل ٢٤ ساعة 
من مباراة غرميه التقليدي ميالن 
في املدينة الواحدة فانه يستطيع 
االقتراب منه بفارق نقطتني فقط 
والضغط عليه، ويســــتعيد انتر 
البرازيلي  ميالن خدمات مدافعه 
املخضرم لوسيو الذي يعتبر ان 
فريقه استعاد توازنه منذ قدوم 
املدرب اجلديد مواطنه ليوناردو 
خلفا لالسباني رافايل بنيتيز.وقال 
لوسيو الذي ساهم في احراز فريقه 
ثالثية تاريخية املوســــم املاضي 
«سجلنا العديد من االهداف الننا 
نقدم كرة هجومية، وبالتالي من 
الطبيعي ان تتلقى شباكنا بعض 

 يلتقي ريال مدريد مع ليڤانتي 
الصاعد هذا املوســــم الى الدرجة 
االولى على ملعب سانتياغو برنابيو 
اليوم في املرحلة الرابعة والعشرين 
من بطولة اسبانيا. ويواجه ريال 
مدريد منافسه ليون الفرنسي في 
دوري ابطال اوروبا.وفاز الفريق 
امللكي في جميــــع املباريات التي 
خاضها على ارضه هذا املوسم (١١ 
مباراة). وقد اكد املدافع البرتغالي 
بيبي قــــدرة فريقه على االقتراب 
من برشلونة، وقال في هذا الصدد 
«سنبذل قصارى جهدنا لتقليص 
الفارق عن برشلونة خصوصا اننا 
سنلتقيه على ارضنا ايابا». والتقى 
الفريقان مرتني هذا املوسم، فانتهت 
مباراتهما ذهابا في الدوري ٠-٠، 
قبل ان يلتهم ريال شباك ليڤانتي 
٨-٠ في مسابقة الكأس، وسيغيب 
عن ريال مدريد حارسه االساسي 
ايكر كاسياس لطرده في املباراة 
االخيرة لفريقه ضد اسبانيول، وفي 
املباريات االخرى، يلتقي ڤالنسيا 
مع ســــبورتينغ خيخون، وريال 

سرقسطة مع اتلتيكو مدريد.

  ايطاليا

  سيحاول انتر ميالن مواصلة 
الضغط على جاره املتصدر ميالن 
عندما يستقبل كالياري في املرحلة 
انتر  السادسة والعشرين، وكان 
ميالن فاز في مباراته املؤجلة على 
فيورنتينا منتصف االسبوع ٢-١ 

 بيزارو يغيب عن قمة
   الشمال أمام هامبورغ

  
ــمال في  ــيغيب كالوديو بيزارو مهاجم فيردر برمين عن قمة الش   س
ــبب  ضيافة هامبورغ بدوري الدرجة االولى االملاني لكرة القدم اليوم بس
االصابة، واصيب العب منتخب بيرو في الفخذ خالل مباراة امام هانوڤر 
في جولة سابقة.وقال توماس شاف مدرب برمين للصحافيني «كنا نأمل 
ــيئة للغاية (في بادئ  ــتطيع جتاوز هذه االصابة النها لم تظهر س ان يس
ــيكون مغامرة كبيرة»، ويحتاج  االمر) لكن الدفع به في املباراة املقبلة س
برمين بشدة لتحقيق الفوز نظرا النه يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن 

االندية املهددة بالهبوط.
 

 كورينثيانز يسعى إلى ضم كاكا
ــاو باولو»    قالت صحيفة «فوليا دي س
ــادي كورينثيانز يفكر في  البرازيلية إن ن
إرسال مندوب عنه إلى أسبانيا جلس نبض 
كاكا حول االنضمام إلى فريقه، والبدء في 
ــع ناديه ريال مدريد في حالة  مفاوضات م
موافقة الالعب. وبات كورينثيانز بحاجة إلى 
صفقة تطمئن جماهيره، بعد اعتزال ورحيل 
جنميه املخضرمني رونالدو وروبرتو كارلوس 
على الترتيب، وخروج الفريق املبكر من بطولة 

دوري أبطال أميركا اجلنوبية لكرة القدم «كوبا 
ــد ديبورتس توليما  ليبرتادوريس» على ي
الكولومبي املغمور.ويبدو العائق الرئيسي 
ــعر  في طريق إكمال الصفقة متمثال في س
الالعب، الذي كان ريال مدريد قد ضمه من 
ميالن اإليطالي مقابل ٦٧ مليون يورو في عقد 
مدته ست سنوات، التزال تتبقى منها أربعة، 
ــنوي يبلغ عشرة ماليني يورو،  وبراتب س
وبني قيمة الصفقة وراتب الالعب يبدو أن 

تكلفة العملية برمتها لن تقل عن ٧٠ مليون 
ــدو خارج قدرات النادي  يورو، وهو ما يب
البرازيلي.وتشير وسائل إعالم برازيلية إلى 
أن الالعب ممنت الهتمام كورينثيانز، إال أنه 
ــر من الصعب رحيله اآلن عن الريال،  يعتب
وتعافى كاكا مؤخرا من إصابات عديدة وعاد 
من جديد إلى تشكيل املدرب البرتغالي جوزيه 
ــتكون له بالتأكيد الكلمة  مورينيو الذي س

األخيرة في الصفقة.

 متفرقات  عالمية 

  افتتحت الرئيسة األرجنتينية كريستينا فرنانديز 
دي كيرشـــنر أمس اخلميس استاد «مدينة البالتا» الذي 
يعد األحدث في أميركا الالتينية كلها، بعروض موسيقية 
ومسرحية وراقصة، وفي حضور عدد من أبرز الرياضيني.
وسيكون الستاد، الذي يطلق عليه أيضا اسم «أونيكو» 
(الفريد) مقرا ملباراة افتتاح بطولة أمم أميركا اجلنوبية 

«كوبا أميركا».
ــي فيكتور يانوكوفيتش بتقدمي     وعد الرئيس األوكران
نحو ٦٫١ مليارات دوالر للصناديق احلكومية واخلاصة لإلنفاق 
على االستعدادات الستضافة بطولة كأس األمم األوروبية لكرة 

القدم (يورو ٢٠١٢)، وذلك قبل يناير املقبل.
   منع الفريق الهايتي من املشاركة في بطولة احتاد 
أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)حتت 
سن الـ ١٧ في جاميكا، بسبب تفشي الكوليرا في هايتي في 
الوقت احلاضر.والبطولة التي يشارك فيها أفضل الفرق 
حتت سن الـ ١٧ من أميركا الشـــمالية وأميركا الوسطى 

ومنطقـــة الكاريبي، تعد أيضا بطولـــة تأهيلية لبطولة 
العالم حتت سن الـ١٧.

ــوص مصير املدرب البرازيلي     تالحقت األخبار بخص
ــري بعد أن طفت على  ــو جونيور مع فريق الغرافة القط كاي
ــه مواصلة التجربة مع  ــطح منذ فترة أنباء عن عدم نيت الس
فريقه احلالي والعودة إلى بلده قبل أن يؤكد جونيور لوسائل 
ــني فريق أتليتيكو بارانينيس  اإلعالم أن املفاوضات بينه وب
ــواطا متقدمة ومت اإلتفاق على أغلب التفاصيل في  قطعت أش
انتظار توقيع العقد رسميا وسيتم ذلك مع نهاية عقده احلالي 

مع الغرافة في مايو املقبل.
   يعتزم جنم التنس األسباني رافاييل نادال املصنف 
األول علـــى العالم اختبار مـــدى تعافيه من اإلصابة في 
أوتار الساق، خالل أســـبوعني حيث يشارك مع منتخب 
بالده في منافسات الدور األول ببطولة كأس ديفيز لفرق 
التنس بني الرابع والسادس من مارس املقبل واملقررة أمام 

الفريق البلجيكي. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إسبانيا (المرحلة الرابعة والعشرون) 

 اجلزيرة الرياضية + ٢  ٨  ڤالنسيا ـ خيخون 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  ريال مدريد ـ ليڤانتي 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  ريال سرقسطة ـ اتلتيكو مدريد 

 إيطاليا (المرحلة السادسة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  بولونيا ـ باليرمو 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  انتر ميالن ـ كالياري 

 كأس إنجلترا (ثمن النهائي) 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٦  برمنغهام سيتي ـ شيفيلد 

 اجلزيرة الرياضية +٣  ٨:١٥  مان يونايتد ـ كراولي 
 ٦  ستوك سيتي ـ برايتون 

 اجلزيرة الرياضية +٣  ٣:٣٠  تشلسي ـ ايڤرتون (الدور الرابع) 

 ألمانيا (المرحلة الثالثة والعشرون) 
 دبي الرياضية  ٥:٣٠  دورمتوند ـ سانت باولي 
 ٥:٣٠  هامبورغ ـ ڤيردر برمين 

 ٥:٣٠  هوفنهامي ـ كولن 
 ٥:٣٠  فرايبورغ ـ ڤولفسبورغ 
 ٥:٣٠  هانوڤر ـ كايزرسلوترن 
 دبي الرياضية  ٨:٣٠  ماينتس ـ بايرن ميونيخ 

 فرنسا (المرحلة الرابعة والعشرون) 
 ٩  اوكسير ـ ارل افينيون 

 ٩  بريست ـ موناكو 
 ٩  كاين ـ ڤالنسيان 
 ٩  لنس ـ سوشو 

 ٩  مرسيليا ـ سانت اتيان 
 ١١  لوريان ـ بوردو 


