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49 يعتزم اإليطالي فابيو كابيللو املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي إعادة شارة قيادة الفريق إلى جون 
تيري خالل املباريات املقبلة بالتصفيات املؤهلة لنهائيات كأس األمم األوروبية املقبلة (يورو ٢٠١٢). 
وذكرت صحيفة «دايلي ميل» أن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم عقد محادثات بالفعل حول شارة قيادة 
املنتخب األول على املدى البعيد، ومع غياب القائد احلالي ريو فرديناند بسبب اإلصابة، بات االعتقاد 
احلالي أن كابيللو يســـعى إلى إعادة الشارة لتيري مدافع فريق تشلسي. وكان تيري جرد من شارة 
قيـــادة املنتخب اإلجنليزي في فبراير املاضي بعد تورطه في وقائع مثيرة للجدل، لكن كابيللو أبدى 

إعجابه باستعادة الالعب لثقته بنفسه ومستواه املعهود وبات مستعدا ملنحه الشارة مجددا.

كابيللو يدرس إعادة شارة القيادة لتيري

مهمة صعبة لبرشلونة في األندلس.. و«دربي» مثير بين روما والتسيو وبريشيا يهدر فوزًا على إنتر ميالن 

«تسونامي» بايرن ميونيخ «جرف» هامبورغ

تنتظر برشلونة املنتشي بتأهله 
الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 
امام مهمة صعبة عندما يســــافر 
الى االندلس ملواجهة اشبيلية على 
ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» 
الثامنة والعشــــرين  في املرحلة 
من الدوري االسباني لكرة القدم. 
ويدخل برشلونة الى مواجهته مع 
مضيفه اشبيلية مبعنويات مرتفعة 
جدا بعدما بلغ الثالثاء الدور ربع 
النهائي ملسابقة دوري ابطال اوروبا 
للمرة الرابعة على التوالي بفوزه 
على ارسنال االجنليزي ٣ - ١ في 
اياب ثمن النهائي بعد ان خسر امام 
الفريق اللندني ١ - ٢ ذهابا في لندن. 
ويأمل النادي الكاتالوني ان يؤكد 
تفوقه على مضيفه اشبيلية عندما 
يواجهه اليوم من اجل احملافظة على 
اقل تقدير على فارق النقاط السبع 
الــــذي يفصله عــــن مالحقه ريال 
مدريد. وخرج النادي الكاتالوني 
فائزا من املباريات الست االخيرة 
التي جمعته بالنادي االندلســــي، 
اثنان منها في كأس السوبر قبيل 
انطالق املوســــم احلالي، كما انه 
لم يذق طعم الهزمية على ملعب 
منافسه االندلسي منذ الثالث من 
مارس ٢٠٠٧ عندما خسر حينها ١ - 
٢ بعدما اكمل اللقاء بتسعة العبني. 
كما يأمل فريق غوارديوال احملافظة 
على سجله اخلالي من الهزائم خارج 
قواعده للمباراة احلادية والعشرين 

على التوالــــي، علما انه جنح في 
املرحلة قبل املاضية من خالل فوزه 
على مضيفه ڤالنسيا (١ - ٠) في 
القياسي من حيث  الرقم  حتطيم 
املباريات دون هزمية بعيدا  عدد 
عن قواعده وجماهيره وكان مسجال 
باسم ريال سوسييداد الذي حافظ 
على سجله اخلالي من الهزائم في 
١٩ مباراة متتالية بني ١٩٧٩ و١٩٨٠، 
ليضيفه الى اجنازيه القياســــيني 
اآلخرين هذا املوســــم وهما اطول 
سلسلة انتصارات واطول سلسلة 
مباريات دون هزمية. ومن املؤكد 
ان برشلونة ميلك االسلحة الفتاكة 
الالزمة حلسم مواجهته مع اشبيلية 
الذي يصارع من اجل حجز مقعد 
مؤهل الى يوروبا ليغ، وعلى رأسها 
النجم االرجنتيني ليونيل ميسي 
الذي ســــجل ثنائية امام ارسنال، 
رافعا رصيده الى ٤٥ هدفا في ٤٠ 
مباراة خاضها في جميع املسابقات 
منذ انطالق املوســــم: ٢٧ هدفا في 
٢٤ مباراة في الدوري االسباني و٧ 
اهداف فــــي ٦ مباريات في الكأس 
االسبانية و٣ اهداف في مباراتني 
ضمن كأس الســــوبر االســــبانية 
اضافة الى ٨ اهداف في ٨ مباريات 
ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا 
التي اصبح فيها افضل مسجل في 
تاريخ النــــادي الكاتالوني بعدما 
رفع رصيده الى ٣٣ هدفا. ويلتقي 
ڤياريــــال مع ضيفه ســــبورتينغ 

مع باليرمو، ليتشي مع بولونيا 
وبارما مع نابولي.

المانيا

انتفض بايرن ميونيخ حامل 
اللقب بسداسية نظيفة في مرمى 
ضيفه هامبورغ، وسقط بوروسيا 
دورمتونـــد املتصدر على ملعب 
هوفنهـــامي ٠-١ أمس في املرحلة 
السادسة والعشرين من الدوري 
االملاني لكرة القـــدم. في املباراة 
االولى علـــى ملعب اليانز ارينا، 
انتقـــم بايرن ميونيـــخ لهزائمه 
الثالث املتتالية وادت الى خلل فني 
عجل في التوصل الى اتفاق بني 
ادارة النادي مع املدرب الهولندي 
لويس ڤان غال على فســـخ عقد 
االخير في نهاية املوسم احلالي 
قبل عام من نهايته. وكان بايرن 
خســـر مبارياته الثالث االخيرة 
في مدى ثمانية ايام امام ضيفه 
بوروسيا دورمتوند ١-٣، وهانوڤر 
بالنتيجة ذاتها في الدوري احمللي، 
كما فقد لقبـــه بطال لكأس املانيا 
بخسارته على ارضه امام شالكه 
٠-١. وانتظر بايرن ميونيخ حتى 
الدقيقة ٤٠ الفتتاح التسجيل عبر 
الهواندي اريني روبن الذي تسلم 
كرة في اجلهة اليســـرى سددها 

بيسراه فعانقت الشباك.
الثاني، لم ميهل  وفي الشوط 
بايرن ميونيخ الفريق الزائر اكثر 

خيخون، فيما يلعب اسبانيول مع 
ديبورتيڤو ال كورونا، واوساسونا 
مع راســــينغ ســــانتاندر، وريال 
سوســــييداد مع ملقة، وليڤانتي 

مع ريال مايوركا.

كأس انجلترا

جتاوز بولتون عقبة مضيفه 
برمنغهام، بطل كأس رابطة األندية 
احملترفة، وبلغ الدور نصف النهائي 
من كأس اجنلترا بفوزه عليه ٣-٢ 
امس. وسجل لبولتون السويدي 
يوهان املاندر (٢١) وكيفن ديفيس 
(٦٦ مــــن ركلة جــــزاء) والكوري 
اجلنوبي لي تشونغ يونغ (٩٠) 
وسجل لبرمنغهام كاميرون جيروم 

(٣٨) وكيفن فيليبس (٨٠).
ويلتقي اليوم ســــتوك سيتي 
مع وست هام، ومانشستر سيتي 

مع ريدينغ.

إيطاليا

فوت بريشيا فرصة اول فوز 
على ملعبه على ضيفه انتر ميالن 
منذ ١٠ سنوات وتعادل معه ١ - ١ في 
افتتاح املرحلة التاسعة والعشرين 
مــــن الــــدوري االيطالــــي. فعلى 
ملعب ماريــــو ريغاموتي، احتفل 
الكاميرونــــي صامويل ايتو بعيد 
ميالده الثالثني بتســــجيل الهدف 
االول لفريقه والتاسع عشر له في 
البطولة بعد ركنية نفذت من اجلهة 

من دقيقتني وعزز تقدمه بهدف ثان 
لروبن ايضا من ركلة حرة (٤٧).

واكملت القدم اليسرى الذهبية 
لروبن الثالثيــــة بعد متريرة الى 
داخل املنطقة من الفرنسي فرانك 
الشباك  انهاها االول في  ريبيري 

.(٥٥)
ورد روبــــن اجلميل لريبيري 
فسجل االخير الهدف الرابع بيسراه 
ايضــــا (٦٤)، وترك توماس مولر 
بصمة في اللقاء بالهدف اخلامس 
مبؤازرة من التركي حميد التينتوب 
(٧٩) قبل ان ينهي هايكو فيسترمان 
املهرجان بهدف ســــادس خطأ في 
مرماه مترجما انهيار فريقه الكامل 
(٨٥). ورفع بايرن ميونيخ رصيده 
الى ٤٥ نقطة وصعد الى املركز الرابع 
مؤقتا بفارق نقطتني امام ماينتس 
الذي تنتظره مواجهة صعبة اليوم 
مع ضيفه باير ليڤركوزن الثاني 
(٤٩ نقطة). وجنح شالكه وصيف 
البطل الذي يعاني بدوره من عدم 
اســــتقرار ادراي وفني، في الفوز 
على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 

.٢-١
وخسر ڤولفسبورغ امام ضيفه 

نورمبرغ ١-٢.
وفــــاز كايزرســــالوترن على 

فرايبورغ ٢-١.
وكان كولــــن قد عــــزز فرصه 
بالبقاء موسما جديدا في بطولة 
املانيا بفوزه الساحق على ضيفه 

هانوڤــــر الثالث ٤ - ٠ في افتتاح 
املرحلة.

وتختتــــم املرحلة اليوم بلقاء 
ثان يجمع سانت باولي مع ضيفه 

شتوتغارت.

فرنسا

حسم مرســــيليا حامل اللقب 
السابعة والعشرين  قمة املرحلة 
من بطولة فرنســــا بتغلبه على 
مضيفه رين ٢ - ٠ على ملعب «دو 
ال روت دو لوريان». وسجل لويك 
رميي (٢٤) واالرجنتيني لوتشو 
غونزاليس (٨٠) هدفي مرسيليا.

وقلص مرسيليا الثالث الفارق الى 
نقطة واحدة مــــع رين الذي بقي 
ثانيا ومع ليل املتصدر. وأقيمت 
املباراة اول مــــن امس بطلب من 
مرسيليا لالستعداد جيدا ملواجهة 
مضيفه مان يونايتد االجنليزي في 
اياب الدور ثمن النهائي من دوري 
أبطال أوروبا الثالثاء املقبل (مباراة 
الذهاب ٠ - ٠)، علما ان اللقاء تابعه 
من املدرجات مدرب مان يونايتد 
السير أليكس فيرغسون. وتبدو 
الفرصة ســــانحة اليوم امام ليل 
الساعي الى لقبه الثالث في تاريخه، 
عندما يستضيف ڤالنسيان. وتبرز 
ايضا مواجهة باريس سان جرمان 
اخلامس (٤٤ نقطة) مع مونبلييه 
الســــادس (٣٨ نقطة). كما يلتقي 

بوردو مع موناكو.

اليسرى على رأس املدافع اندريا 
رانوكيا ثم تابع ايتو الكرة بيمناه 
من مسافة قريبة في الشباك (١٨). 
وحصل بريشيا على ركلة ركنية 
نفذت من اجلهة اليسرى على رأس 
الكولومبي ايڤان كوردوبا ـ الذي 
حل محل البارزيلي لوســــيو في 
دفاع انتر ميالن ـ ومنها الى رأس 
كاراتشولو فأودعها الشباك مدركا 
التعادل (٨٤). وقدم كوردوبا هدية 
اخرى الصحاب االرض بعرقلته 
اليوناني كوني فاحتســــبت ركلة 
جزاء مرفقة ببطاقة حمراء، لكن 
كاراتشــــولو سدد الكرة في مكان 
وقوف احلارس البرازيلي سيزار 
وفوت فرصة اول فوز لبريشــــيا 
على ارضه علــــى انتر ميالن منذ 
١٠ سنوات بالتمام والكمال عندما 
كان روبرتو باجيو قائدا له. وصار 
رصيد انتر ميــــالن ٥٧ نقطة في 
املركز الثاني مقابل ٢٦ لبريشــــيا 
التاسع عشر قبل  املركز  صاحب 

االخير.
وتتجه االنظار اليوم الى امللعب 
االوملبي في روما الذي ســــيكون 
مسرحا للدربي الساخن بني روما 
والتسيو في قمة املرحلة. ويكتسي 
العاصمة اهميــــة كبيرة  دربــــي 
بالنسبة الى الفريقني الساعيني الى 
خطف احدى بطاقات دوري ابطال 
املقبل، خصوصا  اوروبا املوسم 
روما الذي ودع املسابقة االوروبية 

العريقة من الدور ثمن النهائي على 
يد شاختار دانييتسك االوكراني 
بخســــارته. ويبدو التسيو اقرب 
بكثير من روما حلجز بطاقة دوري 
ابطال اوروبا حيث يحتل املركز 
الرابع برصيد ٥١ نقطة بفارق ١٠ 
نقاط خلف ميالن املتصدر و٥ نقاط 
خلف انتر ميالن الثاني ونقطتني 
عن نابولي الثالث، في حني يحتل 
روما املركز الســــادس برصيد ٤١ 

نقطة.
وسيكون ميالن مطالبا بنسيان 
خروجه خالي الوفاض من دوري 
ابطال اوروبـــا على يد توتنهام 
االجنليزي عندما يستضيف باري 
صاحب املركز االخير. ويستعيد 
ميالن خدمات الثالثي انطونيو 
كاســـانو والهولنديني مارك ڤان 
بومـــل واوربي اميانويلســـون 
بعد غيابهم عن مباراة توتنهام، 
باالضافـــة الى قائـــده جينارو 
غاتـــوزو الذي اوقف ٥ مباريات 
بسبب تعنيفه مســـاعد مدرب 
توتنهـــام جو جـــوردان ذهابا، 
فيما يواصل ماسيمو امبروزيني 
واندريا بيرلو غيابهما عن الفريق 
بســـبب االصابة. ويحل نابولي 
ضيفا على بارما اخلامس عشر في 
اختبار ال يخلو من صعوبة. وفي 
باقي املباريات يلعب كالياري مع 
اودينيزي، كاتانيا مع سمبدوريا، 
كييڤو مـــع فيورنتينا، جنوى 

فابيانو يعود إلى ساو باولو استبعاد تيڤيز وأغويرو عن األرجنتين

وقت مستقطع لڤان غال

ميالن يبدأ مفاوضات التجديد مع ٦ العبين
استبعد مدرب منتخب االرجنتني لكرة القدم سيرخيو باتيستا 
املهاجمـــني كارلوس تيڤيز وســـيرخيو أغويرو عن املباريات 
املقبلة للمنتخب والتي ستشـــهد مشـــاركة النجم العاملي 
ليونيل ميسي. وتلعب االرجنتني مع الواليات املتحدة في 
٢٦ اجلاري في نيوجيرزي ومع كوستاريكا بعد ثالثة أيام 
في سان خوسيه، ضمن استعداداتها ملسابقة كوبا أميركا 
٢٠١١. وذكرت بعض التقارير الصحافية ان تيڤيز جنم 
مانشستر سيتي االجنليزي ليس مستعدا للجلوس 
علـــى مقاعد البدالء مع منتخب بالده. وفي ظل غياب 
فرناندو غاغو (ريال مدريد االسباني) واملهاجم دييغو 
ميليتو (انتر ميالن االيطالي)، استدعى باتيستا العب 
بورتو البرتغالي فرناندو بيلوتشـــي وادواردو سالفيو 
مهاجم بنفيكا البرتغالي. كما اســـتدعى باتيستا احلارس أدريان 
غاباريني واملدافع فيديريكو فازيو ألول مرة. يذكر ان االرجنتني 

هزمت البرتغال ٢ - ١ في آخر مبارياتها الودية.

أكد الهولندي لويس ڤان غال املدير الفني لفريق بايرن ميونيخ 
االملاني خالل مؤمتر صحافي أنه يعتزم االبتعاد عن كرة القدم ملدة 
عام عقب رحيله عن تدريب النـــادي الباڤاري الصيف املقبل. وفي 
أعقاب الهزمية أمام هانوڤر االسبوع املاضي، أعلنت إدارة بايرن أن هذا 
املوسم سيكون األخير لڤان غال رغم أن عقده مع الفريق ميتد لعام 
آخر. وقال ڤان غال «اخطط للحصول على وقت مستقطع ملدة عام 
بدأ من الصيف املقبل، ومما يثير احلزن أنني لن امتكن من مواصلة 
العمل هنا ولكن رمبا من االفضل للنادي أن ارحل». وتابع «جئت إلى 
بايرن ألنه ناد كبير، أحب األجواء هنا وكذلك اجلماهير التي تبادلني 

نفس الشعور ولهذا اشعر باحلزن لعدم مواصلة العمل هنا».

أكد نائب رئيس نادي ميالن اإليطالي أدريانو غالياني أنه سينتظر حتى 
الشـــهر املقبل قبل أن يفتح مفاوضات مع عدد من الالعبني الذين أوشـــكت 
عقودهم على النهاية. وذكر موقع امليالنيســـتا أن أندريا بيرلو وماســـيمو 
امبروســـيني وفيليبو اينزاغي وماريك يانكولوڤسكي واليساندرو نيستا 
وكالرنس سيدورف قاربت عقودهم على االنتهاء مع ميالن. ويعد الالعبون 

الست من الركائز األساسية مليالن رغم جتاوزهم الثالثني من العمر.

البرازيلي 
لويس فابيانو

تعاقد البرازيلي الدولي لويس فابيانو مهاجم اشبيلية 
االسباني مع نادي ســــاو باولو البرازيلي لكرة القدم 
بحســــبما أعلن الفريقان. وتألق فابيانو ٦ مواسم مع 

الفريق األندلسي وأحرز معه 
لقب كأس االتحاد االوروبي 
عامــــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ وكأس 

الملك عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠، وهو 
قرر العودة الى فريقه السابق 

الذي حمل الوانه بين ٢٠٠١ و٢٠٠٤ قبل 
مغامرته االوروبية. وتردد ان قيمة الصفقة بلغت ٧٫٦ 
ماليين يورو لمدة اربعة أعوام. وأحرز فابيانو لقب 
كوبا أميركا مع البرازيل عام ٢٠٠٤ وكأس القارات 
٢٠٠٩، حيث تصدر ترتيب الهدافين ونال جائزة الكرة 
الفضية. وقال فابيانو لموقع ساو باولو «المال ليس 
كل شيء في الحياة. ال شيء يجعلني أكثر سعادة 
من ارتدائي مجددا القميص األقرب الى قلبي». وبرز 
فابيانو (٣١ عاما) في الليغا االسبانية بتسجيله 
٧٢ هدفا في ١٤٩ مباراة في الدوري، و١٨ هدفا في 
٥٣ مباراة في البطوالت االوروبية. وكان اشبيلية 
ثامن الدوري االسباني أعلن الثالثاء الماضي ان 
فابيانو سيغيب عن المالعب لمدة ٦ أسابيع على 
االقل بســــبب االصابة في ركبته اليسرى خالل 

المباراة التي خســــرها فريقه امام اتلتيك بلباو 
٠ - ٢. وكان لويــــس فابيانو تعرض في نوفمبر 

الماضي الصابة بتمزق في عضلة في الساق اليمنى 
خالل خسارة الفريق امام مايوركا ١ - ٢ وابتعد عن 

المالعب لمدة اســــبوعين. وحمل فابيانو أيضا ألوان 
أندية بونتي بريتا البرازيلي ورين الفرنسي وبورتو 
البرتغالي. ويتوقع ان يقدم ساو باولو العبه الجديد 

ـ القديم الى الجماهير في ٣٠ الجاري.

األرجنتيني كارلوس تيڤيز

عالميةمتفرقات

 طالـــب مدرب نادي وســـت هام اإلجنليـــزي والي داونيز 
العبـــي فريقه بتجنب الهزمية خالل ما تبقى لهم من مباريات 
بهذا املوسم من الدوري اإلجنليزي املمتاز لالبتعاد عن دوامة 
الهبوط مع بقاء الفريق ضمن املراكز الثالثة األخيرة بترتيب 

املسابقة.

 بلغت حامالت اللقب السابقات البلجيكية كيم كليسترز والصربيتان 
ــا يانكوفيتش وأنا ايفانوفيتش الدور الثالث من دورة انديان  يلين
ويلز االميركية الدولية في التنس. من جانبها، أكدت كليسترز أنها 
وزوجها يرغبان في تبني أحد األطفال لتربيته مع طفلتهما جادا.

 توقع االجنليزي روس براون مدير فريق مرسيدس للفورموال 
١ ان «السيارة االسرع قد ال تتوج في السباقات االولى من املوسم»، 
وذلك خالل التجارب االخيرة قبل انطالق موسم ٢٠١١ للفئة االولى 

التي اختتمها فريقه في مدينة برشلونة االسبانية.

ــيارات فورموال ١ األملاني مايكل  ــباقات س ــف أسطورة س  كش
شوماخر عن رغبته في تقدمي أداء جيد في موسم ٢٠١١ أفضل مما 

قدمه في بطولة العالم (اجلائزة الكبرى) في عام ٢٠١٠.

النجم الهولندي اريني روبن يصرخ بعد أن سجل هدفه الثالث مبرمى هامبورغ                  (أ.ف.پ)

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس إنجلترا (الدور ربع النهائي)

اجلزيرة الرياضية +٥٥ستوك سيتي ـ وست هام
اجلزيرة الرياضية +٧:٤٥٥مانشستر سيتي ـ ريدينغ

إسبانيا (المرحلة الثامنة والعشرون)
اجلزيرة الرياضية ٧HD٢إسبانيول ـ ديبورتيڤو الكورونا
٧أوساسونا ـ راسينغ سانتاندر

اجلزيرة الرياضية +٧٤ريال سوسييداد ـ ملقة
اجلزيرة الرياضية +٧٨ليڤانتي ـ ريال مايوركا

اجلزيرة الرياضية +٩٢ڤياريال ـ  سبورتينغ خيخون
اجلزيرة الرياضية +١١٢إشبيلية ـ برشلونة

إيطاليا (المرحلة التاسعة والعشرون)
اجلزيرة الرياضية +٢:٣٠١ميالن ـ باري

اجلزيرة الرياضية +٥٨كالياري ـ أودينيزي
اجلزيرة الرياضية +٥٤كاتانيا ـ سمبدوريا
اجلزيرة الرياضية +٥٢كييڤو ـ فيورنتينا
اجلزيرة الرياضية +٥٧جنوى ـ باليرمو
٥ليتشي ـ بولونيا
اجلزيرة الرياضية +٥١روما ـ التسيو
اجلزيرة الرياضية +١٠:٤٥١بارما ـ نابولي

المانيا (المرحلة السادسة والعشرون)
دبي الرياضية ٥:٣٠١ماينتس ـ باير ليڤركوزن
دبي الرياضية ٧:٣٠١سانت باولي ـ شتوتغارت

فرنسا (المرحلة السابعة والعشرون)
٧بوردو ـ موناكو
٧ليل ـ فالنسيان

اجلزيرة الرياضية +١١٤باريس سان جرمان ـ مونبلييه


