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 التحدث عن تدني مســـتوى  81 
األندية االيطالية يثير حفيظة 
مـــدرب انتر ميـــالن ليوناردو 
الذي يـــرى أن بطل ايطاليا في 
األعوام اخلمسة األخيرة وحامل 
لقب دوري أبطـــال اوروبا غير 
معني بهذا األمر. هذا األمر يثير 

حفيظتي، ألني بدأت اسمع أن انتر 
انتهى. في حني ان انتر هو حامل 
اللقب»، هذا ما قاله ليوناردو، 
معتبرا أن الكرة االيطالية تفتقر 
منذ اعوام طويلة الى مشـــروع 
شامل يهدف الى تطور األندية 

والبطولة احمللية. 

 يبدو أن الطمع بدأ يســـيطر على عقلية االرجنتيني 
كارلوس تيڤيز حيث انتشـــر في وسائل اإلعالم نبأ بأن 
ممثلي الالعب األرجنتيني طالبوا إدارة مانشستر سيتي 
االجنليزي بعرض عقد يصل إلى ٢٩٧ ألف جنيه استرليني 
أســـبوعيا، وهو أجر يجعله يتقاضـــى ١٥ مليون جنيه 
استرليني سنويا. ويتقاضي تيڤيز حاليا أجرا كبيرا يزيد 

على ٢٠٠ ألف جنيه استرليني أسبوعيا. 

 تيڤيز يطلب ١٥ مليون جنيه إسترليني سنوياً   التحدث عن تدني مستوى األندية اإليطالية يثير حفيظة ليوناردو

 برشلونة لتضميد جراحه وتفجير «غضب األبطال» في وجه بلباو 
 ميالن ضيفاً ثقيالً على كييڤو.. ونورمبرغ يواصل مسلسل انتصاراته.. وليون إلى المركز الثاني 

 فرحة مهاجم برشلونة داڤيد ڤيا بهدفه في مرمى اتلتيك بلباو في مباراة سابقة 

 عالمية متفرقات 
   يستضيف ملعب «ستيبلز سنتر» في مدينة لوس اجنيليس 
اللقاء املرتقب في النسخة الستني من مباراة كل النجوم «أول ستار» 
التقليدية، التي جتمع أفضل العبي املنطقتني الشرقية والغربية 

املشاركني في دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
ــم الثاني  ــم االول «روكيز» على فريق املوس     تغلب فريق املوس
ــوفومور» ١٤٨-١٤٠ في حتدي الالعبني الصاعدين، ضمن أسبوع  «س
ــلة االميركي للمحترفني في لوس  ــوم» في دوري كرة الس «كل النج

اجنيليس.
    دخل املدافع الدولي البرازيلي السابق روبرتو كارلوس مرحلة 
اختبارية جديدة في مسيرته رغم بلوغه السابعة والثالثني من 
عمره، وذلك بتوقيعه عقدا ملدة عامني ونصف العام مع فريق من 
داغستان (شمال القوقاز)، اجني ماخاشكاال املشارك في الدوري 
الروسي املمتاز. وسيتقاضى مدافع ريال مدريد االسباني السابق 
٥ ماليني يورو ســـنويا، ليصبح صاحـــب أعلى أجر في الدوري 

الروسي املمتاز على االطالق.
    أهدر فريق أوتريخت نقطتني في الدوري الهولندي بعدما تعادل 
ــرين من املسابقة. مع هيراكليس أمليلو ١-١ في املرحلة الرابعة والعش

ــادل ليرفع أوتريخت  ــة واحدة بالتع ــن الفريقني نقط وحصد كل م
ــابع مقابل ٢٥ نقطة لهيراكليس  رصيده إلى ٣٦ نقطة في املركز الس

أمليلو في املركز الثالث عشر.
    اســـتعادت الدمناركية كارولني فوزنياكي صدارة التصنيف 
العاملي لالعبات التنس احملترفات الذي فقدته قبل نحو أسبوعني 
فقط، بعد أن تأهلت إلى املربع الذهبي لبطولة دبي إثر الفوز على 
شاهار بيير في دور الثمانية للبطولة. وستعود فوزنياكي (٢٠ 
عاما) املصنفة االولى للبطولة إلى صدارة التصنيف غدا االثنني 
على حســـاب البلجيكية كيم كليســـترز التي كانت قد انتزعت 
الصـــدارة للمرة الثالثة في مســـيرتها بعد الفـــوز بلقب بطولة 

أستراليا املفتوحة.
ــباق األول ببطولة العالم  ــتمرار املخاوف حول الس ــي ظل اس     ف
ــارس املقبل، عرضت مدينة  ــوال ١ املقرر في البحرين في ١٣ م لفورم
ــتضافة االختبارات النهائية بدال من الدولة  ــبانية اس برشلونة االس
ــتون رئيس الرابطة املنظمة لسباقات  اخلليجية. وقال بيرني إكليس
ــأن إقامة سباق اجلائزة الكبرى البحريني من  فورموال ١ إن قرارا بش

عدمه، سيتخذ في األسبوع املقبل. 

 بيليه يتخوف من إحراج البرازيل
 أبدى األســـطورة البرازيلية بيليه تخوفه من 
االحراج الذي قد تواجهه بالده لدى اســـتضافتها 
نهائيات مونديال ٢٠١٤ في كرة القدم بسبب التأخر 
في أعمال البنـــى التحتية.وقال بيليه (٧٠ عاما) 
في لقاء صحافي: «تواجه البرازيل خطر االحراج 
في استضافتها لنهائيات كأس العالم. التأخر في 
األعمال مقلق للغاية. الكل يعلم كم ناضلنا للحصول 
على حق االستضافة للمونديال وااللعاب االوملبية 
(٢٠١٦ في ريو دي جانيرو). جلنا العالم للبحث 
عن األصوات ونحن نحرج اليوم كل من عمل في 
هذا املشروع. ينبغي على البرازيل استضافة كأس 
عالم ناجحة». وتابع بيليه: «القضايا الرئيســـة 
تتمحـــور في املواصالت كما ان املطارات تشـــكل 
مشـــكلة وليس للناس هنا فقط بل للقادمني من 
اخلارج». وكان الرئيس البرازيلي الســـابق لويز 
ايناسيو لوال دا سيلفا نفى الصيف املاضي وجود 
تأخير في اعمال البناء أو الترميم لتوفير البنية 
التحتية الستضافة مونديال ٢٠١٤. وقال لوال في 
احتفال حول مشروع القطار السريع بني ريو دي 
جانيرو وســـاو باولو: «عدت من كأس العالم في 
جنوب افريقيا وقد بدأت االنتقادات: أين املطارات 
البرازيلية، أين املالعب، أين شبكات القطار؟ كما 
لو كنا مجموعة من احلمقـــى غير القادرين على 
تنفيذ األمور أو حتديد االولويات».من جهة أخرى، 
تعهدت الرئيسة اجلديدة للبرازيل ديلما روسيف 
الشهر املاضي مبحاربة العنف في بالدها ووعدت 
في خطاب ألقته أمام البرملان ملناســـبة تنصيبها 
«بحرب بال هوادة ضد اجلرمية املنظمة» و«بوجود 
الدولـــة في املناطق األكثر تضـــررا» من اجلرمية 

واالجتار باملخدرات.  

 بسبب التأخر في أعمال البنية التحتية استعداداً لمونديال ٢٠١٤ 

 بيليه 

ميشال باستوس، قبل ان يضيف 
البوسني ميراليم بيانيتش الثالث 
في الدقيقة ٨٦ بعد متريرة من 
جيمي بريان الذي اختتم بنفسه 
مسلسل االهداف في الدقيقة ٨٩ 
بعدما وصلته الكرة من باستوس. 
وهذا الفوز الثاني على التوالي 
لليون واحلادي عشر هذا املوسم، 
فرفع فريق املدرب كلود بوييل 
رصيده الى ٤١ نقطة وصعد من 
املركز الرابـــع الى الثاني مؤقتا 
بفارق نقطة عن رين الذي يلعب 

اليوم مع تولوز.
  ويواجه ليل املتصدر امتحانا 
صعبــــا عندما يحــــل ضيفا على 
مونبيلييــــه الســــابع فــــي أقوى 
مباريات املرحلة.ويخوض الفريق 
الشمالي اللقاء بعد ثالثة أيام من 
مواجهتــــه ايندهوفــــن الهولندي 
في الدور الثالث ملسابقة الدوري 
فــــرط بفوز في  االوروبي عندما 
املتناول وســــقط في فخ التعادل 
٢-٢ بعد تقدمه بهدفني للسنغالي 
ادريسا غوييه والبرازيلي توليو 
دي ميلو.ويحــــل رين ضيفا على 
تولوز بعد فوزه على باريس سان 
جرمان ونيــــس على التوالي، في 
حني تبرز مباراة مرسيليا الثالث 
وحامل اللقب مع ضيفه سانت اتيان 
على ملعب «فيلودروم». ويلتقي 
نيس مع باريس سان جرمان اليوم 

ايضا. 

فرانكفــــورت عنــــد ٢٧ نقطة في 
املركز الثالث عشر بعدما فشل في 
اخلروج فائزا للمرحلة السادسة 
على التوالــــي اي منذ فوزه على 
بوروسيا دورمتوند املتصدر في 
١٨ ديســــمبر املاضي في املرحلة 

السابعة عشرة.
  ويبحث باير ليڤركوزن الوصيف 
عن تكرار نتيجته اجليدة عندما 
سحق شتوتغارت ذهابا ٤-١حيث 
يســــتضيف وصيف القاع اليوم 
أرينا».ويعيش  على ملعب «باي 
شتوتغارت فترة صعبة وهو مهدد 
فعليا بالهبوط الى الدرجة الثانية.

وفي مباراة اخرى يلعب بوروسيا 
مونشنغالدباخ مع شالكه في ختام 

املرحلة.

  فرنسا

  حتضـــر ليون بشـــكل جيد 
ملواجهته مع ريال مدريد االسباني 
في دوري ابطال اوروبا وصعد الى 
املركز الثاني مؤقتا بعد فوزه على 
ضيفه نانسي ٤-٠ اول من امس 
على «ستاد جيرالن» في افتتاح 
الرابعة والعشرين من  املرحلة 
الدوري الفرنسي. وافتتح يوان 
غوركوف التسجيل في الدقيقة 
٣٧ بعـــد متريرة مـــن جيرميي 
توالالن، واضاف جيرميي بييه 
الثاني بكرة رأسية في الدقيقة ٧٦ 
بعدما وصلته الكرة عبر البرازيلي 

الذي  االملاني. ويديــــن نورمبرغ 
حصد ١٣ نقطة من مبارياته اخلمس 
االخيرة، بفوزه العاشر هذا املوسم 
الى جوليان شيبر وروبرت ماك 
واملوغ كوهني الذين سجلوا االهداف 
الثالثة.ورفع نورمبرغ رصيده الى 
٣٥ نقطة وصعد الى املركز السادس 

مؤقــتا، فيما 
تـجــــمــــد 
رصــيــــد 
اينتراخت 

البيون مـــع ولفرهامبتون في 
مباراة مؤجلة من املرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري االجنليزي.

  ألمانيا

  واصــــل نورمبرغ مسلســــل 
الرابع  فــــوزه  انتصاراته وحقق 
على التوالي وجاء على حســــاب 
ضيفه اينتراخت فرانكفورت ٣-٠ 
اول مــــن امس في افتتاح املرحلة 
الدوري  الثالثة والعشــــرين من 

انتهت املباراة بالتعادل ١-١. وسجل 
هدف تشلســــي فرانك المبارد في 
الدقيقــــة (١٠٤) وتعــــادل اليتون 

بينس اليڤرتون (١١٩).
  ويحل ارسنال ضيفا على جاره 
ليتون اورينت من الدرجة االولى 
في دربي لندني.ويلتقي مانشستر 
ســـيتي مع نوتس كاونتي في 
مبـــاراة معادة من الدور الرابع، 
وفوالم مع بولتون. ومن جانب 
آخـــر يلعب وســـت بروميتش 

مع يوڤنتوس، والتسيو مع باري، 
وبارما مع تشيزينا، واودينيزي مع 
بريشيا، وفيورنتينا مع سمبدوريا، 

ونابولي مع كاتانيا.

  كأس انجلترا

  تأهل ايڤرتون للدور ثمن النهائي 
فــــي كأس اجنلترا بعد فوزه على 
تشلسي ٤-٣ بركالت الترجيح امس 
على ملعب «ســــتامفورد بريدج» 
في مباراة معادة من الدور الرابع، 

وڤياريال مع ملقــــة، وامليريا مع 
ديبورتيڤو ال كورونا، واوساسونا 
مع اســــبانيول، واشــــبيلية مع 

هيركوليس اليكانتي.

  إيطاليا

  يحل ميالن صاحب املركز االول 
ضيفــــا على كييڤو فــــي املرحلة 
الدوري  السادسة والعشرين من 
االيطالي.وال يخوض ميالن مباراته 
ضد كييڤو بظروف جيدة ذلك النه 
يواجه خطر اخلروج الفعلي من 
دوري ابطال اوروبا التي توج بطال 
لها سبع مرات بسقوطه على ارضه 
امام توتنهــــام االجنليزي بهدف 
وحيد سيكون من الصعب تعويضه 
علــــى ملعب وايت هارت الين في 

شمال لندن.
  ويسعى روما الى وقف نزيف 
النقاط والهزائم املتتالية عندما يحل 
ضيفا على جنوى.وخســــر فريق 
العاصمة مبارياته الثالث االخيرة 
في مختلف املسابقات وبات يواجه 
خطر عدم املشاركة في دوري ابطال 
اوروبا بتراجعه الى املركز الثامن.
وكان روما خسر على ارضه امام 
شاختار دونتسك االوكراني ٢-٣ في 
ذهاب الدور الثاني من دوري ابطال 
اوروبا وتعقدت مهمته في بلوغ ربع 
النهائي، وبات مصير مدربه كالوديو 
رانييري على كف عفريت ايضا.وفي 
املباريات االخرى، يلتقي ليتشي 

الى تضميد   يسعى برشلونة 
جراح خسارته امام ارسنال ١-٢ في 
دوري ابطال اوروبا عندما يستقبل 
ضيفه الباسكي اتلتيك بلباو في 
الرابعة والعشــــرين من  املرحلة 
بطولة اسبانيا.وكان سبورتينغ 
خيخون اوقف سلسلة انتصارات 
اثر  برشلونة االســــبوع املاضي 
انتزاعه التعادل منه ١-١، بعد ان 
الكاتالوني ١٦ فوزا  الفريق  حقق 
متتاليا، قبل ان يسقط االخير في 
االمتحان االوروبي امام ارســــنال 
منتصف االســــبوع. وقال العب 
وسط برشلونة بدرو «حتى عندما 
كان الفارق سبع نقاط بيننا وبني 
ريال مدريد، لم يكن االمر قد حسم. 
السباق نحو اللقب اليزال طويال 
ونــــدرك جيدا ان ريــــال مدريد ال 
يستسلم بســــهولة. نتقدم حاليا 
بفارق خمــــس نقاط في الصدارة 
ونشعر بالهدوء ونريد ان نستعيد 
نغمة االنتصارات». ولم يخســــر 
برشلونة في الدوري احمللي منذ 
منتصف ســــبتمبر املاضي عندما 
سقط امام هيركوليس ٢-٠، وال 
يريد ان يهدر املزيــــد من النقاط 
بعد سقوطه في فخ التعادل امام 
سبورتينغ خيخون ١-١ علما بأنه 
افلت من اخلسارة قبل ان ينقذه 

داڤيد ڤيا في الدقيقة ٨٠.
  وفي املباريات االخرى، يلتقي 
خيتافي مع راســــينغ سانتاندر، 

 مشاركة لوبيز أمام
  ريال مدريد «مهددة» 

 اإلصابة تبعد باتيستا عن ملقة

 فيرغسون يالحق رودويل

 ستكون مشاركة االرجنتيني ليســـاندرو لوبيز مهاجم ليون 
الفرنسي «مهددة بقوة» أمام ريال مدريد االسباني في ذهاب الدور 
الثاني من دوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء املقبل، بسبب االصابة 
بحســـب ما أشـــار مدرب الفريق كلود بويل. وقال بويل: «شعر 
ليتشا بضغط على مستوى عضالت فخذه، عندما برد جسمه في 
نهاية التمارين يوم اخلميس. خضع لصورة طبية أظهرت متددا 

في عضالته.

 سيفتقد ملقة االسباني خدمات مهاجمه البرازيلي جوليو 
باتيستا من ٤ الى ٦ أسابيع بسبب اصابة في ركبته اليمنى، 
وذلك بحسب ما أعلن فريقه.ويعاني البرازيلي البالغ من العمر 
٢٩ عاما من التواء في الرباط اجلانبي الداخلي لركبته اليمنى 
تعرض له خالل التمارين ومن كســـر في الغضروف الداخلي 

للركبة ذاتها، وهو بحاجة الى عملية جراحية بحسب ملقة.

 يستعد مان يونايتد االجنليزي إلبرام صفقة كبرى تتمثل 
بضم العب ايڤرتون الشاب جاك رودويل مقابل ١٥ مليون جنيه 
إسترليني الصيف املقبل، بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية، 
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» ان السير اليكس فيرغسون مدرب 
الشـــياطني احلمر يراقب العب وسط منتخب اجنلترا حتت ٢١ 

سنة عن كثب منذ ١٨ شهرا. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 اسبانيا (المرحلة الرابعة والعشرون) 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٧  خيتافي - راسينغ سانتاندر 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٧  ڤياريال – ملقة 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٧  امليريا - ديبورتيڤو ال كورونا 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٧  اوساسونا – اسبانيول 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  اشبيلية - هيركوليس اليكانتي 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  برشلونة - اتلتيك بلباو 

 كأس انجلترا (ثمن النهائي) 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٥  مانشستر سيتي - نوتس كاونتي 

 ٦  ليتون اورينت – ارسنال 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٧:٣٠  فوالم - بولتون 

 ايطاليا (المرحلة السادسة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٢:٣٠  ليتشي - يوڤنتوس 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٥  جنوى - روما 
 اجلزيرة الرياضية +٦  ٥  التسيو – باري 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٥  كييڤو – ميالن 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٥  بارما – تشيزينا 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٥  اودينيزي – بريشيا 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ٥  فيورنتينا – سمبدوريا 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  نابولي - كاتانيا 

 المانيا (المرحلة الثالثة والعشرون) 
 دبي الرياضية  ٥:٣٠  باير ليڤركوزن - شتوتغارت 

 دبي الرياضية  ٧:٣٠  بوروسيا مونشنغالدباخ – شالكه 

 فرنسا (المرحلة الرابعة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٧  مونبلييه - ليل 

 ٧  نيس - باريس سان جرمان 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١  تولوز - رين 

 ميالن يحتفل اليوم بمرور ٢٥ عامًا على حقبة برلسكوني
 يحتفل ميالن متصدر الدوري االيطالي اليوم بالذكرى اخلامسة والعشرين على تسلم رئيس 
الوزراء احلالي ســــلفيو برلسكوني رئاســــة النادي وذلك من خالل ارتداء قميص خاص خالل 
مباراته مع مضيفه كييڤو ضمن املرحلة السادسة والعشرين من الدوري احمللي، وذكرت صحيفة 
«ال ريبوبليكا» ان الفريق اللومباردي ســــيرتدي قميصه التقليدي األحمر واألســــود مع أمضاء 
برلسكوني وجملة «٢٠ فبراير ١٩٨٦ـ  ٢٠ فبراير ٢٠١١» بني شعار النادي واسم الراعي املوجود على 

صدر القميص، وكان برلسكوني تسلم رئاسة ميالن منذ ٢٠ فبراير ١٩٨٦ وجنح «روسونيري» 
خالل هذه احلقبة في رفع كأس دوري أبطال أوروبا (كأس األندية األوروبية البطلة 

ســــابقا) خمس مرات، وتوج بلقب الدوري احمللي ســــبع مرات وكأس العالم 
لألندية (كأس انتركونتيننتال سابقا) ثالث مرات، وتأتي ذكرى مرور ٢٥ 

عاما على حقبة برلســــكوني في ميالن 
وسط مسلسل آخر من الفضائح التي 
تالحق رئيس الوزراء االيطالي وآخر 

فصولها فضيحة «روبي جيت» اجلنسية 
التي سيحاكم فيها بداية ابريل. 


