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  ١  مارس ٢٠١١ 

 أكد لوران بالن املدير الفني ملنتخب فرنسا أن الفرنسي فرانك ريبيري  45 
العب وســــط بايرن ميونــــخ األملاني من املمكن أن يعــــود إلى املنتخب 

الفرنسي إذا جنح في العودة إلى مستواه الرائع.
  وفي تصريحات لقناة «كنال بلس» التلفزيونية الفرنسية قال بالن: 
«الســــؤال هو ما إذا كان فرانك ريبيري سيعود إلى أفضل مستوى له، 
وإذا استرد مستواه فالسؤال هل سيصبح من الضروري أن يعود لفريق 

فرنسا أم ال؟ فاجلواب بالنسبة لي هو نعم، ولكنني لست متأكدا».

 بدأ توتنهام رابع الدوري االجنليزي لكرة القدم معسكرا في النادي األهلي 
بدبي الذي يســــتمر حتى االربعاء املقبل اســــتعدادا للقاء ولفرهامبتون في ٦ 
اجلاري ضمن املرحلة التاسعة والعشرين. واستغل توتنهام تأجيل مباراته 
مع ارسنال في املرحلة الثامنة والعشرين خلوض األخير مباراته مع برمنغهام 
امس في نهائي كأس رابطة األندية االجنليزية احملترفة والتي خســــرها ١-٢، 
القامة معســــكر قصير في دبي، حيث أراد املدرب هاري ريدناب ابعاد الفريق 

عن الضغوط التي تعرض لها بعد خسارته امام بالكبول ١-٣. 

 توتنهام يعسكر في دبي بالن: ريبيري عائد لـ «الديوك»

 عرض للقوة والكبرياء بين مان يونايتد وتشلسي

الذي خسر لقبه بطال لكأس اجنلترا 
بخسارته على ارضه امام ايڤرتون 
بركالت الترجيح، كما ان توريس 
لــــم يســــجل اي هدف فــــي اربع 
مباريــــات خاضها في صفوفه في 
التاريخ  مختلف املسابقات. لكن 
ال يقف الى جانــــب مان يونايتد 
فــــي لندن، حيث  الفوز  لتحقيق 
فشل الشــــياطني احلمر في الفوز 
على ملعب «ســــتامفورد بريدج» 
في ١٣ مباراة وحتديدا منذ ابريل 

عام ٢٠٠٢.
  واعتبر قائد تشلسي جون تيري 
ان فريقه بأمس احلاجة الى الفوز 

على مان يونايتد لتعزيز حظوظه 
باحتالل املركز الرابع املؤهل الى 
دوري ابطال اوروبا والســــتعادة 
الثقة، وقال «ال بديل لنا عن الفوز، 
واذا قدر لنا ذلــــك، فإن هذا االمر 
سيضع ضغطا كبيرا على الفرق 

القريبة منا».
الكأس، يلعب    وفي مســــابقة 

ايڤرتون مع ريدينغ اليوم.

  إسبانيا

  يلعب اسبانيول مع مايوركا 
واشبيلية مع سبورتينغ خيخون 
السادسة والعشرين  في املرحلة 

 يحل مان يونايتد ضيفا على 
تشلسي حامل اللقب املوسم املاضي 
في مبــــاراة مؤجلة مــــن الدوري 
االجنليزي لكرة القدم على ملعب 
«ستامفورد بريدج» اليوم وعينه 
على نقاطها الثالث التي ستجعله 
في وضع مريح الستعادة اللقب. 
وكانت املباراة مقــــررة اصال في 
نوفمبــــر املاضي لكنهــــا تأجلت 
التي غطت معظم  الثلوج  بسبب 

مدن بريطانيا في تلك الفترة.
  ويتصدر مان يونايتد الترتيب 
العام بفارق ٤ نقاط عن منافسه 

املباشر ارسنال.
  وحقق تشلسي انطالقة قوية 
في مطلع املوسم احلالي ورشحه 
النقاد لالحتفاظ بلقبه بسهولة في 
ظل البداية املتعثرة الرسنال الذي 
خسر مباراتني على ارضه واهدار 
مان يونايتد العديــــد من النقاط 
بسبب التعادالت املتتالية، بيد ان 
مســــتوى الفريق اللندني تراجع 
بشكل مفاجئ اعتبارا من نوفمبر 
املاضي وفقد بدرجة كبيرة امكانية 
االحتفاظ بلقبه كونه يتخلف عن 
مان يونايتد بفارق ١٥ نقطة ويحتل 
حاليا املركز اخلامس غير املؤهل 

الى دوري ابطال اوروبا.
  ولم يؤد انتقال هداف ليڤربول 
ومنتخب اسبانيا فرناندو توريس 
واملدافــــع البرازيلي الدولي داڤيد 
لويز الى حتســــن في اداء الفريق 

من بطولة اسبانيا. وكان ڤالنسيا 
عزز موقعه في املركز الثالث بفوزه 
علــــى مضيفه اتلتيك بلباو ٢ - ١ 
في املرحلة اخلامسة والعشرين. 
وفاز ليڤانتي على ضيفه اوساسونا 
بهدفني لسيرجيو بالستروس (٤٤) 
واالكوادوري فيليبي سايســــيدو 
(٥٠) مقابل هدف لالوروغوياني 
والتــــر بانديانــــي (٤١)، وتعادل 
هيركوليس اليكانتي مع خيتافي 

.٠ - ٠

  إيطاليا

  صعد انتر ميــــالن الى املركز 
بفــــوزه علــــى مضيفه  الثانــــي 
ســــمبدوريا ٢ - ٠، فــــي املرحلة 
الســــابعة والعشرين في الدوري 
االيطالي. ويدين انتر ميالن بفوزه 
الــــى الثالثي جانباولــــو بازيني 
والفنان الهولندي ويسلي سنايدر 
والهداف الكاميروني صامويل ايتو. 
وحصل بازيني على ركلة حرة بعد 
اعاقته من قبل دانييلي كاستاديللو 
ونفذها سنايدر بنجاح بقدم ميينية 
اليمنى (٧٣) واضعا  الزاوية  في 
فريقــــه في املقدمــــة، وعزز ايتو 
هذا التقدم بهدف ثان مبســــاندة 
من الصربي ديان ستانكوڤيتش 

.(٩٤)

  فرنسا

  عاد ليل شــــريكا في الصدارة 

بتعادله مع ضيفه ليون ١ - ١ في 
قمة املرحلة اخلامسة والعشرين 
من الدوري الفرنسي، وتقدم ليل 
اوال بواســــطة السنغالي موسى 
سو (٨) الذي رفع رصيده الى ١٧ 
هدفا في صدارة ترتيب الهدافني، 
وادرك ليــــون التعادل عن طريق 
الســــويدي كيم كالشتروم (٢٦)، 
صــــار رصيد ليل ٤٦ نقطة وبات 
يتخلــــف بفارق االهداف عن رين 
الذي انتزع الصدارة بفوزه امس 

على ضيفه لنس ٢ - ٠
  فيمــــا صار رصيــــد ليون ٤٢ 
نقطة وتراجع مــــن املركز الرابع 
الى اخلامس بعد فوز باريس سان 
جرمان على ضيفه تولوز بهدفني 
لســــيلڤان ارمــــان (٢٨) واملدافع 
ادريان غونينو  االوروغويـــاني 
(٣٨، خطـــأ في مرمى فريقه) مقابل 
هدف لفرانــــك تابانو (٦٢). وفي 
مبــــاراة ثالثة، تغلب مرســــيليا 
حامل اللقب على مضيــفه نانسي 

.٢ - ١

  هولندا

ايندهوڤن  بــــني  القمة    انتهت 
املتصدر وضيفه اياكس امستردام 
الثالث بتعادلهما ٠ - ٠ في ختام 
املرحلة اخلامسة والعشرين من 
الدوري الهولندي. ورفع ايندهوڤن 
رصيده الــــى ٥٤ نقطة مقابل ٤٩ 

الياكس. 

 إنتر ميالن ثانيًا.. وليل شريكًا في الصدارة

(رويتر)  مواجهة نارية بني جنوم مان يونايتد وتشلسي  جنم برمين ميكايل باالك في حديث باسم مع كالوس ألوفس   

 دويسبورغ يلتقي كوتبوس في الكأس

  بريمن انتزع تعادًال ثمينًا من ليڤركوزن

 بواس بديًال محتمًال لدل نيري

 تعادل باير ليڤركوزن صاحب 
املركز الثانــــي مع مضيفه ڤيردر 
برميــــن ٢-٢، في ختــــام املرحلة 
الدوري  الرابعة والعشــــرين من 
االملاني. وفرط باير ليڤركوزن في 
فوز ثمني كان االقرب إليه بعدما 
تقدم بهدفني نظيفني قبل ان يحول 
صاحب االرض تخلفه الى تعادل في 
الوقت بدل الضائع. وصار رصيد 
باير ليڤركوزن ٤٦ نقطة بفارق ١٢ 
نقطة خلف بوروسيا دورمتوند 
وافتتح السويسري ايرين ديرديوك 
التسجيل من ضربة رأس بعد ركنية 
نفذهــــا االوروغويانــــي غونزالو 

كاســــترو (٤٢)، وعزز ســــيمون 
روفلس بالهدف الثاني اثر ركنية 

نفذها هذه املرة ديرديوك (٦٧).
  وحل ستيفان كيسلينغ محل 
ديرديــــوك (٨١)، وأهــــدى البديل 
الفريق اخلصم بعد دقيقة واحدة 
من نزوله هدفا مجانيا عندما حاول 
ابعاد كرة من ركلة ركنية فتحولت 

الى مرمى فريقه (٨٢).
  وحقق سيباستيان برودل اهم 
ما في اللقاء حني سجل الهدف الثاني 
لفريقه من ضربة رأس مستثمرا 
متريرة زميله آرون هونت (٩١).

الكأس، يشهد    وفي مســــابقة 

الــــدور نصف النهائــــي مواجهة 
فريقني من الدرجــــة الثانية هما 
دويسبورغ واينيرجي كوتبوس 
النهائي  الدور  اليوم.وسيشــــهد 
طرفا من الدرجــــة الثانية للمرة 
األولى منذ ٢٠٠٤ بعدما فجر فريقا 
دويسبورغ واينرجي كوتبوس 
املفاجأة وبلغا الدور نصف النهائي 
بتغلبهما على فريقي الدرجة االولى 
كايزرســــلوترن ٢-٠ وهوفنهامي 
١-٠ علــــى التوالي في الدور ربع 
النهائي.وتقام املباراة النهائية في 
٢١ مايو املقبل على امللعب االوملبي 

في برلني.

 ذكرت صحيفة «ال غازيتا ديللو سبورت» اإليطالية 
أمــــس أن يوڤنتوس اإليطالي بــــدأ يوجه أنظاره إلى 
أندريه فيالس بواس مدرب نادي بورتو متصدر ترتيب 

الدوري البرتغالي لهذا املوسم.
  ولهذا فقد ترددت العديد من الشــــائعات املتعلقة 
بخلفــــاء محتملني لدل نيري ومن بينهم بواس البالغ 
من العمــــر ٣٣ عاما. ويتولى فيــــالس بواس تدريب 

بورتو منذ بداية املوسم احلالي وقد قاده إلى صدارة 
ترتيــــب الدوري البرتغالي برصيــــد ٥٩ نقطة من ٢١ 
مبــــاراة كما تأهل الفريق إلى دور الـ ١٦ من مســــابقة 
الدوري األوروبي.ومن بني املرشــــحني لتولي تدريب 
يوڤنتــــوس في حالة إقالة ديل نيــــري بالفعل مدرب 
زينيت ســــان بطرسبرغ لوتشيانو سباليتي ومدرب 

إجنلترا فابيو كابيللو.

  أنطوني يقهر نجوم ميامي  

 ١٠ ماليين دوالر 
  من ماخاشكاال لغاتوزو

 قـــاد كارميلو انطوني فريقه اجلديد نيويورك نيكس الى التغلب 
على ميامي هيت وجنومه ٩١-٨٦ في أبرز مباريات دوري كرة السلة 
االميركي للمحترفني. وحسم لوس اجنيليس ليكرز مواجهته مع مضيفه 
اوكالهوما سيتي ثاندر ٩٠-٨٧ على ملعب «أوكالهوما سيتي أرينا»، 
ليحقق فوزه الرابع عشـــر عليه في آخر ١٥ مباراة. وتألق االسباني 
باو غاسول مع حامل اللقب في املوسمني االخيرين، فسجل ١٨ نقطة 
و١١متابعة، وأضاف العب االرتكاز أندرو باينوم ١٦ نقطة و١٠ متابعات، 
والنجم كوبي براينت ١٧ نقطة و٧ متريرات حاسمة. وحمل االرجنتيني 
مانو جينوبيلي فريقه سان انطونيو سبيرز متصدر ترتيب الدوري 
علـــى كتفيه وقاده الى فوز صعب على ضيفه ممفيس غريزليز ٩٥-

٨٨. وتعملق كيفن لوف جنم مينيسوتا متبروولفز مرة جديدة ليقود 
فريقه الى الفوز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز ١٢٦-١٢٣.

  وفي باقي املباريات، فاز فينيكس صنز مع انديانا بيسرز ١١٠-١٠٨ 
(بعد التمديد)، وفيالدلفيا ســـفنتي سيكسرز مع كليفالند كافالييرز 
٩٥-٩١، وداالس مافريكس مع تورونتو رابتورز ١١٤-٩٦، وهيوسنت 
روكتـــس مع نيو اورليانز هورنتـــس ٩١-٨٩، واورالندو ماجيك مع 
تشـــارلوت بوبكاتس ١٠٠-٨٦، واتالنتـــا هوكس مع بورتالند ترايل 

باليزرز ٩٠-٨٣.

 ذكرت وســـائل اإلعالم االيطالية امس اســـتنادا الى احد املواقع 
الرياضية الروســـية على شـــبكة االنترنت «اليفسبورتس.رو» ان 
فريق اجني ماخاشكاال املشارك في الدوري الروسي املمتاز عرض ١٠ 
ماليني دوالر راتبا سنويا على العب وسط ميالن ومنتخب ايطاليا 

جينارو غاتوزو. 

 غاسبيريني مرشح 
لخالفة روسي

 أكـــد رئيس نـــادي باليرمو 
ماوريتسيو تسامباريني بعد 
الهزمية امام اودينيزي ان املدرب 
روسي ميلك «فرصة ١٪ للبقاء 

على رأس الفريق».
  وقال تسامباريني للصحافيني 
«راهنوا على ذلك.. فريقنا مهدم. 
لقد قضى على باليرمو. طلبت 
منه اعادة النظر في الدفاع فلم 
يفعل»، مضيفا «سنتخذ القرارات 

املناسبة، لكن الشيء ملحا».
  ولـــم يؤكد رئيـــس النادي 
رســـميا إقالة روسي الذي قال 
اللحظة، ال  من جانبه «حتـــى 
اعرف ماذا سيحصل. حتى هذه 
املباراة، نحن فـــي وضع جيد 
(املركز الثامن) في كل االحوال، 
لن أســـتقيل، أنا جدي وهيأت 
هذه املجموعة حتى بلغت هذا 
املســـتوى. لقد مت تهديدي قبل 

اليوم.. فتخيلوا».
غانبييـــرو  ان    ويبـــدو 
أقاله جنوى  الذي  غاسبيريني 
قبل أشهر، املرشح األوفر حظا 
خلالفة روســـي الـــذي أضاف 
«عندمـــا حتدث أمـــور من هذا 
القبيل، يتـــم البحث دائما عن 
أنا. أحسست  كبش فداء، وهو 
بالعار بعد هتافات اجلماهير، 

ألني ال أستحق كل هذا».  

 «في اليوم األخير لرجل مدان»
 عبداهللا العنزي

  «لو كرميال.. حكم عليك باإلعدام» بهذه الكلمات القاسية استيقظ كرميال بطل رائعة 
ــه املرعب، وراح  ــور هوغو «في اليوم االخير من رجل مدان» من كابوس فيكت

ــجنه املتهالك وهو يخّيل له انه رجل آخر «غير الذي  يتأمل بسقف س
ــبق  ــابيع لقضية قتل عمد مع س ــر محكمته بعد بضعة أس ينتظ

ــذه الفتاة وميازح  ــل يتكئ على ه ــرار والترصد»، رج االص
ــه» بقوة على وقع  ــي ينظر اليها، رجل «يقهق األخرى الت

ــيبر الهزلية، وفي خضم تلك األحالم  مسرحيات شكس
املجانية يصطدم كرميال بالسالسل بني يديه التي حتول 

بينه وبني تهذيب شعره.
  ولو «فتشت» في مفكرة مدرب تشلسي االيطالي 
كارلو انشيلوتي عن مواعيده عند الساعة العاشرة 
ــطرها بيضاء متاما،  ــة الليلة لوجدت أس و٤٥ دقيق
ــم الى اآلن ما  ــي لندن الذي ال يعل ــو الوحيد ف فه
ــد املباراة امام مان  ــيذهب الى منزله بع اذا كان س
ــب الرئيس للتفاوض  ــد او يتوجه الى مكت يونايت

على انهاء العقد.
ــي احلقيقية ليست في الالعبني    ومشكلة تشلس

ــي  ــهم امللياردير الروس او املدربني بل هي في رئيس
ــذي ال ميلك من الصبر اال القليل، فهو  ابراموڤيتش ال

ملياردير ولكن بعقلية عربية بحته جتده على استعداد ان 
يأتي مبدرب جديد وفريق جديد في كل مباراة شريطة ان 

يفوز بها، وان خسر قام بتسريح اجلميع من العبني ومدربني 
ــة عربية؟ انظروا اليه  ــى عمال نظافة، ألم أقل لكم انه بعقلي وحت

كيف تعاقد مع صديقه األوكراني اندريه شفتشينكو وقام بفرضه على 
املدربني بطريقة نادرة احلدوث في أوروبا.

ــب رأي القيصر األملاني فرانتس بيكنباور «ماكينة    وابراموڤيتش الذي ميلك بحس
ــه» ال يفّرق بني عالم البورصة وعالم كرة القدم، فهو يريد الربح  ــع نقود في منزل صن
السريع، ولو وضعوه مكان رئيس «فيفا» جوزيف بالتر القترح منح كأس بعد 
ــم كامل حتى يرفع  ــه عناء االنتظار ملوس كل مباراة لكي ال يكبد نفس

قائده جون تيري الكأس.
ــيلوتي وجد نفسه بني ليلة وضحاها رجال    واملسكني انش
ــبب سوء نتائج الفريق الذي لم يحقق الفوز في  مذنبا بس
نصف مباريات الفريق بالدوري، فضال عن اخلروج مبكرا 
في مسابقتي كأس اجنلترا وكأس الرابطة، وعلى الرغم 
ــي اال  ــن كونه رقما مخيفا لفريق بنجومية تشلس م
انه يبدو واقعيا اذا ما نظرنا الى نتائج كل مباريات 
«البريرمييرليغ» لهذا املوسم، فهي نتائج دعت رجال 
ــير اليكس  عاصر كل بطوالت الدوري املمتاز الس

فيرغسون الى وصفها بالغريبة.
  انشيلوتي يشبه كثيرا كرميال هذه الليلة، فكالهما 
ينتظران حكما ما سيصدر بعد حلظات، االول في 
ــينظر الى  ملعب للكرة والثاني في محكمة، فهذا س
مصيره معلقا بني األقدام في ستامفورد بريدج، وذاك 
سينتظره ما سيخرج من أفواه هيئة احمللفني، فالرجل 
االيطالي يعلم متاما انها قد تكون أمسيته األخيرة في 
ــر عندها سيعيش نفس املشهد وبنفس  لندن اذا ما خس

التوقيت تقريبا عندما يذهب الى مكتب الرئيس.
ــاعة لدى كرميال تشيرا الى الـ ٩ والنصف عندما فتح    الس
ــجن باب زنزانته، فجلس أمامه مبتسما، ونظر الى  ــيس الس قس
سقف الزنزانة وقاله له: يا بني مستعد؟ فأجاب كرميال بصوت خافت: 

أنا لست مستعد.. ولكن أنا مستعد.  

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (مؤجلة من المرحلة ١٨) 
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