
توريس يحلم بالتتويج بدوري األبطال بنزمية لإلطاحة بناديه السابق

إيقاف إبراهيموڤيتش 3 مباريات
لوف للبقاء مع »املاكينات« حتى 2014

اإلصابة قد حترم برشلونة من جهود ميسي

هاميلتون يتعاقد مع مدير أعمال بيكام

أعلن نادي برشلونة االسباني أن العبه األرجنتيني 
الشاب ليونيل ميسي قد يغيب عن صفوف الفريق 
في املباراة املقررة مطلع األسبوع املقبل في الدوري 
االسباني بس���بب إصابته بكدمة قوية في الركبة 
اليمن���ى تعرض لها خالل املباراة أمام أش���بيلية. 
وتعرض ميس���ي للكدمة قبل نهاية الشوط األول 
من املباراة ولكنه ظل في امللعب حتى نهاية املباراة 
التي انتهت بالتعادل 1 - 1 ليفقد برشلونة نقطتني 

ثمينتني ويصبح مهددا بفقدان جهود ميس���ي في 
لقاء خيتافي. ولم تكش���ف الفحوص الطبية التي 
أجري���ت لالعب امس عن وجود أي إصابة خطيرة 
ولكن هذه الكدمة قد حترمه من لقاء خيتافي يوم 
السبت املقبل. وشهدت املباراة أيضا إصابة البرازيلي 
داني ألڤيس ظهير أمين برشلونة بكدمة قوية في 
كاحل القدم ومازال موقفه غامضا من املشاركة في 

لقاء خيتافي.

أعلن الس����ائق البريطاني لويس هاميلتون جنم 
فريق ماكالرين لسباقات سيارات فورموال 1 عن تعاقده 
مع مدير األعمال سيمون فولر الذي يدير أيضا أعمال 
الع����ب كرة القدم اإلجنليزي الش����هير ديڤيد بيكام. 
وأوضح هاميلتون، الفائز بلقب بطولة العالم )اجلائزة 
الكبرى( لسباقات سيارات فورموال 1 عام 2008، أنه 

تعاقد بالفعل مع فولر الذي أصبح واحدا من أفضل 
مديري األعمال للنجوم في العالم. وتتولى الشركة 
اجلديدة لفولر إدارة أعمال العديد من النجوم البارزين 
في مختلف املجاالت مث����ل العب التنس البريطاني 
آندي مولر واملمثلني روبرت باتينسون ومايكل كني 

واملطربتني آني لينوكس وجنيفر لوبيز.

ڤينغر: نفتقد سونغ مثلما نفتقد اآلخرين

توتي يتطلع إلى قيادة روما للمشاركة األوروبية

رمبا وضع تشلسي قدما في الدور ربع النهائي في 
دوري أبطال أوروبا، لكن يتعني على املهاجم االسباني 
الدولي فرناندو توريس رد الدين للنادي الذي دفع 
فيه 50 مليون جنيه استرليني، عبر إظهار قدراته 
احلقيقية خالل مباراة فريقه اليوم أمام كوبنهاغن. 
ولم يسجل توريس أي أهداف منذ انتقاله لتشلسي 
قادما من ليڤربول في يناير املاضي لكنه يعتقد أنه 
على أعتاب تق���دمي أفضل ما لديه.ومع فوز فريقه 
بهدفني نظيفني في جولة الذهاب، وبالتالي فإنه لن 
يواجه ضغوطا متزايدة في الكشف عن إمكانياته 
في مباراة اليوم. وقال توريس »بعد كأس العالم 
وكأس األمم األوروبية، فإن )دوري أبطال أوروبا( 
أكبر جائزة ميكن���ك الفوز بها«. وتابع »أود أيضا 
الفوز بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز، وواثق من 

قدرتي على الفوز بلقب واحد على األقل. وأوضح 
توريس: لق���د أفنيت حياتي محاوال الفوز وأبحث 
عن األلقاب، لقد كنت محظوظا بشكل كاف للفوز 
بلقبي كأس األمم األوروبية وكأس العالم مع املنتخب 
االسباني، لكن كالعب كرة قدم ينبغي عليك أيضا 
أن حتقق األلقاب م���ع ناديك الذي تتدرب معه كل 
يوم، وهذا سبب أنني أعيش وألعب خارج بالدي«. 
وسيشارك توريس في املباراة أمام كوبنهاغن منذ 
البداية، في الوقت الذي يس���عى فيه املدرب كارلو 
أنش���يلوتي ملنح مهاجمه الدولي الفرصة املثالية 
لتسجيل أول أهدافه مع النادي اللندني.ويتعني على 
أنش���يلوتي االختيار بني اإليفواري ديديه دروغبا 
والفرنسي نيكوال أنيلكا للمشاركة بجانب توريس 

في خط الهجوم.

قبل شهرين فقط، لم يكن غالبية جماهير نادي 
ريال مدريد االس����باني يتوقعون أن يكون سالحهم 
الرئيسي أمام خصمهم األوروبي القدمي ليون الفرنسي 
في بطولة دوري أبطال أوروبا هو نفسه مهاجم منتخب 
فرنسا وجنم ليون السابق كرمي بنزمية. ففي يناير 
املاضي ظل بنزمية املولود في مدينة ليون الفرنسية 
قابعا على مقاعد بدالء ريال مدريد رغم إصابة مهاجم 
الفريق األساسي غونزالو هيغوين بانزالق غضروفي. 
وذلك ألن ثقة مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه 
مورينيو في بنزمية آنذاك كانت محدودة، ما جعله 
يصر على ضم املهاجم التوغولي إميانويل أديبايور 
من فريق مانشستر س����يتي اإلجنليزي على سبيل 
اإلعارة. وكانت بداية أديبايور متألقة في »استاديو 
بيرنابيو« ولكن جنمه س����رعان ما خفت، مما منح 
بنزمي����ة فرصته الذهبية التي تش����بث بها بقبضة 
حديدية. وحتول س����بات بنزمية العظيم إلى طاقة 

هادف����ة، أما بطئه القدمي فقد حت����ول إلى ديناميكية 
وإصرار شديد.وعلقت محطة »راديو ماركا« اإلذاعية 
على بنزمية بعدما س����جل هدفني ليقود ريال مدريد 
للفوز على هيركوليس في الدوري االسباني بقولها 
»لقد ولد بنزمية من جديد.. من الصعب أن ترى فيه 

اآلن أيا مما كان عليه سابقا«.
وأظهر اس����تطالع للرأي أجرته صحيفة »ماركا« 
االسبانية مبوقعها على اإلنترنت أن أكثر من 90% من 
قراء الصحيفة يعتقدون أن بنزمية يجب أن يكون 
ضمن التش����كيل األساس����ي لريال مدريد في مباراة 
العودة أمام فريقه السابق ليون بدال من أديبايور. 
ويضم باقي خط هجوم ريال مدريد غدا أنخيل دي 
ماريا والبرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد لصفوف 
الفريق بعد أسبوعني من االبتعاد عن املالعب إلصابته 
بش����د في أوتار الس����اق، مع الدفع باألملاني املتألق 

مسعود أوزيل خلفهم مباشرة.

يغيب النجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش عن 
صفوف ميالن اإليطالي لكرة القدم في لقاء »دربي« 
ميالن���و املقرر أمام إنتر ميالن، بعدما تلقى عقوبة 
اإليقاف ثالث مباريات بسبب توجيه لكمة لالعب 
منافس خالل مباراة بالدوري اإليطالي، حس���بما 
ذكرته رابطة أندية دوري الدرجة األولى اإليطالي. 
وحصل املهاجم السويدي على البطاقة احلمراء وطرد 
بسبب توجيه لكمة في الصدر ملاركو روسي العب 

باري خالل املباراة التي تعادل فيها الفريقان 1 - 1 
على ملعب »سان سيرو« االحد املاضي في املرحلة 
التاسعة والعش���رين من الدوري اإليطالي.وأعلن 
ميالن أنه يعتزم االستئناف ضد عقوبة إيقاف جنمه 
السويدي إبراهيموڤيتش. وأوقف أيضا الروماني 
ستيفان رادو مدافع التسيو ثالث مباريات لتوجيه 
نطحة لالعب منافس خالل املباراة التي خس���رها 

الفريق أمام روما.

أملح املدير الفني للمنتخب األملاني األول يواكيم 
لوف إلى أنه قد يس����تمر م����ع املاكينات حتى 2014. 
وينته����ي العقد احلالي لل����وف )51 عاما( في 2012، 
وترددت أنباء مؤخرا حول إمكانية رحيله لتدريب 
بايرن ميونيخ الصيف املقبل،  لكن لوف خرج ليؤكد 
استعداده ملواصلة مهمته مع املنتخب األملاني حتى 
موندي����ال البرازيل ف����ي 2014. وقال لوف لصحيفة 

»بيلد«: »هذا االحتمال وارد بشدة، أعتقد أن اجلميع 
يرغب في جتنب ما حدث في 2010، عندما تقرر جتديد 
العقد عقب نهاية مونديال جنوب أفريقيا. نريد أن 
نتجنب حدوث موقف مماثل في يورو 2012. وأشار 
إلى أن »مستقبل الكرة األملانية مشرق. التعاون مع 
االحتاد األملاني لكرة القدم كان فعاال خالل السنوات 

املاضية، ولو حدثت أي مشكلة فسيتم حلها«.

اعترف الفرنسي ارس����ني ڤينغر املدير الفني 
ألرس����نال اإلجنليزي بأن الن����ادي يفتقد العبه 
أليكس سونغ، مثلما يفتقد ألي العب آخر يغيب 
عن صف����وف الفريق في الوقت احلالي. ويعاني 
سونغ من إصابة في الركبة وكان ضمن مجموعة 
من الالعبني الكبار الذين غابوا عن أرس����نال في 
املباراة التي خس����رها أمام م����ان يونايتد 0 - 2 

في كأس االحت����اد اإلجنليزي. لكن ڤينغر رفض 
استخدام غياب سونغ عذرا للهزمية بستاد »أولد 
ترافورد« واخل����روج م����ن دور الثمانية بكأس 
االحتاد اإلجنليزي. لم يشارك العب خط الوسط 
الكاميروني سونغ مع الفريق منذ نهائي بطولة 
كأس رابطة احملترفني اإلجنليزية )كأس كارلينغ( 

في 27 فبراير املاضي.

ش����دد قائد فريق روما فرانشيسكو توتي على 
أهمية الفوز بهدفني نظيفني على التس����يو اول من 
امس، مؤكدا أن طم����وح فريقه ينطوي على التأهل 
إلى احتالل أحد املراكز األربعة األولى بجدول ترتيب 
الدوري احمللي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا 
املوسم املقبل. وسجل توتي هدفي الفوز على التسيو 

ليصب����ح الفريق على بعد أربع نقاط من أودينيزي 
صاح����ب املركز الرابع. وقال توتي »إننا نس����تمتع 
باالنتصار في اللحظة احلالية، لكن علينا أن ننظر 
س����ريعا إلى أهدافنا احملددة سلفا«، وتابع »يتحتم 
علينا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سنبذل قصارى 

جهدنا الحتالل أحد املراكز األربعة األولى«.

طرح تذاكر أوملبياد 
»لندن 2012« للبيع

بدأت امس عملية طرح تذاكر دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية املقبلة )أوملبياد لندن 2012( للبيع، قبل 500 يوم 
على انطالقها. وهناك نحو 6.6 ماليني تذكرة ألوملبياد 
لندن 2012، التي تنطلق في 27 يوليو 2012، مطروحة 
للبيع خالل ستة أسابيع، بأسعار تتراوح بني 20 و2012 

جنيها استرلينيا )32 إلى 3200 دوالر(.

تشلسي يسعى حلسم تأهله أمام كوبنهاغن في ثمن نهائي دوري األبطال

ريال مدريد يرفع شعار »الثأر« أمام ليون »العقدة«
امللك���ي هدفا ذهاب���ا. واوضح 
رئيس نادي ليون جان ميشال 
اوالس »انا واثق من ان مورينيو 
سيلعب للحصول على نتيجة 

التعادل السلبي«.
من جهته، عانى تشلس���ي 
كثيرا هذا املوسم من املستويات 
املتذبذب���ة واصاب���ات عدد من 
العبي���ه، لكن نتائج���ه بدأت 
تتحس���ن في اآلون���ة االخيرة 
ويسعى الى ترجمة استعادته 
توازنه على الساحة االوروبية. 
ويعتقد جنم الفريق جون تيري 
ان نقطة التحول لفريقه كانت 
في املباراة التي فاز فيها على 
مان يونايتد 2 - 1 في الدوري 
اإلجنلي���زي م���ا ادى الى رفع 
الالعب���ني. وتبدو  معنوي���ات 
مهمة تشلس���ي سهلة ألنه عاد 
من كوبنهاغ���ن بالفوز بهدفني 
نظيف���ني في مب���اراة الذهاب، 
لكن تيري اعتبر ان »تشلسي 
سيقاتل حتى النهاية«، مضيفا 
»يجب ان نفوز بجميع املباريات 
على ارضنا، فثقة جماهيرنا بنا 
بقيت عالية ونحن مدينون لها 
بانهاء املوسم بقوة وان نظهر 
املس���توى الرفيع الذي منلكه 
لتحقيق النتائج اجليدة«. وقد 
يضطر مدرب الفريق االيطالي 
كارلو انشيلوتي الى اراحة العب 
او اثنني ألن مباراة مهمة تنتظر 
تشلسي ضد مانشستر سيتي 
االحد املقبل في الدوري احمللي، 
حيث يتناف���س الطرفان بقوة 

على املركز الثالث.
ويأتي مانشس���تر س���يتي 
ثالثا برصي��د 53 نقطة بفارق 
نقطتني امام تشل��سي الرابع وله 
مب���اراة مؤجلة. وكان تشلسي 
فقد لق��به ف���ي الكأس احمللية 
اثر خس�����ارته امام ايڤ��رتون 
برك��الت الت�رجي��ح في الدور 
الرابع. يذكر ان الفريق اللندني 
كان تأه���ل الى ال���دور نصف 
النهائي خمس مرات والى املباراة 
النهائية مرة واحدة في دوري 

ابطال اوروبا.

التسجيل«. وتألق بنزمية قد 
يجعل مورينيو يضع املهاجم 
التوغول���ي اميانويل اديبايور 
على مقاع���د االحتياط، اال في 
حال لم يشارك رونالدو اساسيا 
او لم يكن جاهزا متاما خلوض 
املباراة. ولم يسبق لليون ان فاز 
على ريال مدريد في عقر داره، 
لكنه انتزع التعادل في زياراته 
الثالث الى العاصمة االسبانية 
لكن التعادل بنتيجة سلبية لن 
يكون كافيا بعد تسجيل الفريق 

35 مليون يورو.
حتسن وضع بنزمية في ريال 
مدريد بع���د بداية صعبة معه 
واعرب عن سعادته للنجاح الذي 
يحققه في الفترة احلالية بقوله 
»اش���عر بحال جيدة كما انني 
محظوظ ألنني اس���جل هدفني 
في كل مباراة حاليا«، مضيفا 
»اننا على بع���د 90 دقيقة من 
التأهل الى ربع نهائي البطولة 
االوروبية«، معتبرا انه »يتعني 
عل���ى ليون الهج���وم من اجل 

االسباني برصيد 27 هدفا لكل 
منهما.

 وتألق املهاجم الفرنسي كرمي 
بنزمية )23 عام���ا( في غياب 
رونالدو اذ سجل هدفني في كل 
الثالث االخيرة،  املباريات  من 
وهو يأمل في التسجيل ايضا في 
مرمى فريقه السابق.وبنزمية من 
مواليد ليون، وفاز مع الفريق 
بلقب الدوري الفرنس���ي اربع 
مرات قب���ل ان ينتقل الى ريال 
مدريد ف���ي يوليو 2009 مقابل 

ال اوروبي���ا وال محلي���ا حيث 
يحتل املركز الثاني في »الليغا« 
برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط 
خلف برشلونة. ومن املتوقع ان 
يعود الى صفوف الفريق امللكي 
هدافه البرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو الذي غاب عن املباراتني 
االخيرت���ني في الدوري احمللي 
بس���بب االصابة. ويتس���اوى 
رونالدو مع مهاجم برش���لونة 
لي��ونيل ميسي  االرجنتني�ني 
ال���دوري  في صدارة هداف���ي 

وقال موريني���و »فريقي ال 
يخاف نتائج االعوام االخيرة، 
فاالحص���اءات موجودة لكننا 
س���نخالفها«، مضيف���ا »ريال 
مدري���د افضل فريق في العالم 
لكنه نائم، وقوته ستظهر عندما 
يصحو«. وتابع »يجب ان نكون 
في افضل مستوياتنا ألن ليون 
فريق جيد ج���دا وميلك خبرة 
كبيرة في املس���ابقة ميكنها ان 
تس���اعده«. ولم يخس���ر ريال 
مدريد على ارضه هذا املوسم 

يسعى ريال مدريد االسباني 
وتشلسي االجنليزي الى حسم 
تأهلهما الى ربع نهائي دوري 
ابطال اوروبا لكرة القدم عندما 
الفرنسي  يس���تضيفان ليون 
الدمناركي على  وكوبنهاغ���ن 
اياب ثمن  ف���ي  اليوم  التوالي 
النهائي. وكان ريال مدريد تعادل 
مع ليون ذهابا 1 - 1، في حني 
فاز تشلس���ي على كوبنهاغن 

.0 - 2
وتأهل���ت اربعة ف���رق الى 
رب���ع النهائي حت���ى اآلن هي: 
برشلونة االس���باني وشالكه 
االملان���ي وتوتنهام االجنليزي 
وشاختار دانيتسك االوكراني. 
وتخطى برش���لونة ارس���نال 
االجنليزي )خس���ر ذهابا 1 - 
2 وفاز اياب���ا 3 - 1(، واخرج 
شاختار دانيتسك روما االيطالي 
)3 - 2 و3 - 0(، وتأهل شالكه 
على حساب ڤالنسيا االسباني 
)1 - 1 و3 - 1( وتفوق توتنهام 
اإلجنليزي على ميالن االيطالي 

)1 - 0 و0 - 0(.
ويسعى ريال مدريد )حامل 
ألقاب(  القياسي بتسعة  الرقم 
الى فك النح���س الذي يالزمه 
في مباريات���ه مع ليون، حيث 
ف���از االخير على ملعبه 3 - 0 
في دور املجموعات في موسم 
2005 - 2006، ثم كرر فوزه على 
الفريق امللكي في املوسم التالي 
2 - 0، ووجه له ضربة قاسية 
عندما هزم���ه بهدف في ذهاب 
ال���دور الثاني قبل أن يقتنص 
التعادل اياب���ا في مدريد 1 - 1 
ويتأهل الى ربع النهائي املوسم 

املاضي.
وفشل ريال مدريد في اجتياز 
حاجز ربع النهائي في املواسم 
الس���تة املاضية، لذلك تعاقد 
مع امل���درب البرتغالي جوزيه 
موريني���و الفائ���ز باللقب مع 
بورتو البرتغالي وانتر ميالن 
االيطالي لقيادت���ه الى تعزيز 
رقمه القياسي بلقب عاشر في 

املسابقة.

العبو ريال مدريد يحتفلون بهدف كرمي بنزمية في مرمى ليون في مباراة الذهاب  )أ.ف.پ(
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sport

الرياضية

تعادل خيتافي وأتلتيك بلباو
تع���ادل خيتافي مع ضيفه اتلتيك بلباو 2 - 2 
اول من امس في ختام املرحلة الثامنة والعشرين 
من الدوري االسباني. تقدم خيتافي عبر مانو دل 
مورال )58( قبل ان يس���جل الالعب نفسه هدف 
بلباو باخلطأ في مرماه )69(. وعوض مانو � قائد 
خيتافي � خطأه السابق مسجال الهدف الثاني لفريقه 
والثالث في املباراة )84(. وسجل غوركا ايرازوز 

هدف التعادل )93( مجنبا فريقه اخلسارة.

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
اجلزيرة الرياضية +10:454تشلسي � كوبنهاغن
اجلزيرة الرياضية +10:452ريال مدريد � ليون

كرويف: الريال مرشح 
لتجاوز ليون
أكد النجم الهولندي السابق يوهان كرويف أن ريال مدريد بحاجة ملحة لتجاوز دور ثمن 
النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب ليون الفرنسي، مشيرا إلى امللكي بحاجة دائما 
إلى مجهودات جنمه رونالدو. وأضاف في لقاء مطول لصحيفة »إل بيريوديكو« األسبوعية 
»لدى ريال مدريد حاجة ملحة للتجاوز ليون ألنهم أمضوا عدة سنوات وهم يخرجون من 
هذا الدور وحقيقة هم مرشحون على حساب ليون«.

برلسكوني ينتظر كاكا

اكد رئيس الوزراء ونادي ميالن متصدر الدوري 
االيطالي س���يلفيو برلس���كوني انه ينتظر »مفتوح 
الذراعني« العبه السابق البرازيلي كاكا لكنه »ال يعرف 
ما اذا كان ذلك ممكنا بسبب الثمن« الذي يريده ريال 
مدريد االس���باني. واضاف برلسكوني خالل احتفال 
بالذكرى اخلامس���ة والعش���رين لوجوده على رأس 
النادي »بالنسبة العادة كاكا، نحن ننتظره وذراعنا 

مفتوحة«.

سيلفيو برلسكوني مع العب ميالن السابق كاكا


