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مورينيو يؤكد عودة هيغواين بسرعةالرياضية
اكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد االسباني ان مهاجمه الدولي االرجنتيني 
غونزالو هيغواين سيعاود اللعب بسرعة. وقال مورينيو في تصريح له خالل حفل جتاري 
في مدريد »خاض )هيغواين( للمرة االولى مباراة تدريبية مع العبي كاستيا )الفريق الرديف 
لريال مدريد(. لعب 60 دقيقة. بالتأكيد انه ليس جاهزا 100% لكنه في الطريق لذلك«.
واضاف »ال أعرف اذا ما سيكون جاهزا ملواجهة سبورتينغ خيخون )في الثاني او الثالث من 
ابريل املقبل(، لكن اذا لم يتمكن من ذلك فسيعود بسرعة كبيرة جدا الى اللعب«.

إيطاليا في مهمة حذرة مبواجهة سلوڤينيا في تصفيات »يورو 2012«

»املاتادور« الستعادة هيبته أمام التشيك وعودة ريبيري وإيڤرا لـ »الديوك«

دفع االحتاد االوروبي الى ايقافه 
ثالث مباريات، ولطرد بالوتيلي 
خالل مباراة مانشس���تر سيتي 
مع دينامو كييڤ االوكراني في 
الدوري االوروبي )يوروبا ليغ( 
بس���بب خطأ ق���اس على العب 
منافس. وف���ي املجموعة ذاتها، 
املركز  تلتقي صربي���ا صاحبة 
اخلام���س قبل االخي���ر ايرلندا 

الشمالية الرابعة.

 مواصلة الصحوة 

وتأمل فرنس���ا في مواصلة 
صحوتها عندما تخوض اختبارا 
سهال امام لوكسمبورغ في مباراة 
تش���هد عودة فران���ك ريبيري 
وباتريس ايڤرا للمرة االولى منذ 

فضيحة مونديال 2010.
وخالف مدرب فرنسا لوران 
بالن توجيهات وزيرة الرياضة 
شانتال جوانو واستدعى ريبيري 

وايڤرا الى التشكيلة.
وكان االحتاد الفرنسي اوقف 
ريبي���ري وايڤرا لثالث وخمس 
التوالي بس���بب  مباريات على 

وكان روب���ن مين���ي النفس 
بتسجيل مش���اركته االولى مع 
منتخب بالده منذ نهائي مونديال 
ابعدته  افريقي���ا بعدما  جنوب 
االصابة عن املالعب نحو 6 اشهر، 
لك���ن يبدو ان لعن���ة االصابات 

تالحقه.

 رحلة خطيرة

وتنتظ���ر املنتخب االيطالي 
امام  رحلة محفوف���ة باملخاطر 
الس���لوڤيني وتتصدر  مضيفه 
ايطاليا املجموعة الثالثة برصيد 
10 نقاط وبفارق ثالث نقاط عن 

سلوڤينيا.
واس���تبعد م���درب منتخب 
ايطاليا تشيزاري برانديلي العب 
وسط روما دانييلي دي روسي 
ومهاجم مانشستر سيتي ماريو 
بالوتيلي عن التشكيلة السباب 
تأديبية بسبب اعتداء دي روسي 
على الكرواتي داريو سيرنا، مدافع 
ش���اختار دانييتسك االوكراني، 
خالل مباراة االخير مع روما في 
مسابقة دوري ابطال اوروبا ما 

ماتا بعد غيابهما عن اللقاء الودي 
االخير ام���ام كولومبيا )1 - 0( 
بسبب مش���اركتهما مع منتخب 
دون 21 عاما، كما اس���تدعى دل 
بوس���كي مدافع بلب���او اندوني 

ايراوال.

 اختبار صعب

من جهته���ا، تخوض هولندا 
ام���ام مضيفتها  اختبارا صعبا 
ومطاردتها املباش���رة املجر في 
بودابست، علما انهما سيلتقيان 

الثالثاء املقبل في امستردام.
البرتقالي  ويسعى املنتخب 
وصيف بطل العالم الى مواصلة 
التصفيات  القوية في  انطالقته 
الف���وز اخلامس على  وحتقيق 
التوالي وبالتالي قطع ش���وط 
كبير لبل���وغ النهائيات، بيد ان 
بيرت ڤان مارڤيك تلقى ضربتني 
موجعتني بغياب اجلناح الطائر 
لبايرن ميوني���خ االملاني اريني 
روبن وهداف املنتخب وشالكه 
االملان���ي ي���ان كالس هونتيالر 

بسبب االصابة.

انه ال ميكن االستغناء عن جنم 
بايرن ميونيخ االملاني في حال 
كان في قمة عطائه، في حني ان 
عودة ايڤرا مفاجئة نسبيا ألنها 
كانت مستبعدة، لكن غياب ايريك 
ابيدال بسبب خضوعه لعملية 
جراحية من اجل استئصال ورم 
في كبده دفعت على االرجح مدرب 
»الديوك« الى االستعانة بخدمات 
العب مان يونايتد االجنليزي من 
اجل سد الفراغ في مركز الظهير 
االيس���ر، وفي املجموعة االولى 

تلعب النمسا مع بلجيكا.

دورهما في املشاكل التي عصفت 
باملنتخب خالل نهائيات مونديال 
جنوب افريقيا نتيجة استبعاد 
زميلهما نيكوال انيلكا لش���تمه 
املدرب حينها رميون دومينيك.

وج���ددت جوان���و موقفه���ا 
الس���ابق بان عودة هذا الثنائي 
الى التش���كيلة »غير مقبولة«، 
لكن بالن لم يأبه ملوقفها وضم 

الالعبني الى املنتخب.
وال يعتبر استدعاء ريبيري 
مفاجئا نظرا الى التصريحات التي 
ادلى بها بالن س���ابقا عندما قال 

واملتأخر على كولومبيا 1 - 0. 
وتتصدر اس���بانيا مجموعتها 
في التصفيات املؤهلة الى كأس 
اوروبا بعد فوزه���ا مببارياتها 
الث���الث االولى، لكنها تقف امام 
اختبار صعب للغاية ضد التشيك 
التي استعادت توازنها بفوزين 
متتاليني على اسكوتلندا والتشيك 
بعدما خس���رت مباراتها االولى 
امام ضيفتها ليتوانيا، ما خولها 
احتالل املرك���ز الثاني بفارق 3 

نقاط خلف اسبانيا.
املباراة  وتخوض اس���بانيا 
في غياب صانع العاب ارسنال 
االجنليزي فرانسيسك فابريغاس 
ومهاجم برشلونة بدرو رودريغيز 
وزميله قائد الفريق الكاتالوني 
كارليس بويول بسبب االصابة، 
الالزمة  انها متلك االسلحة  بيد 
لتحقيق الفوز ومواصلة الطريق 
نحو حجز بطاقتها في النهائيات 

للدفاع عن لقبها.
ويعود الى التش���كيلة العب 
وس���ط اتلتيك بلب���او خافيير 
مارتينيز ومهاجم ڤالنسيا خوان 

تخوض منتخبات اس���بانيا 
حاملة اللقب وهولندا وايطاليا 
اختبارات صعب���ة اليوم ضمن 
تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم 
املق���ررة عام 2012 ف���ي پولندا 

واوكرانيا.
وتستضيف اس���بانيا بطلة 
العالم التشيك في قمة املجموعة 
التاسعة، وحتل هولندا وصيفة 
مونديال 2010 ضيفة على املجر 
ثاني���ة املجموع���ة اخلامس���ة، 
وايطالي���ا متص���درة املجموعة 
الثالثة ضيفة على س���لوڤينيا 

مطاردتها املباشرة.
في املب���اراة االول���ى، ميني 
النف���س  املنتخ���ب االس���باني 
االرض  عامل���ي  باس���تغالل 
واجلمهور حملو الصورة املخيبة 
التي بدا عليها في مبارياته الودية 
االخيرة حي���ث تلقت هزميتني 
وديتني ثقيلت���ني منذ تتويجها 
العاملي االول وذلك على  بلقبها 
يد االرجنتني )1 - 4( والبرتغال 
)0 - 4(، اضافة الى تعادلها مع 
املكسيك )1 - 1( وفوزها الصعب 
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ليبي: برانديللي األفضل
 لقيادة »اآلزوري«

تشاڤي »مئوي« اليوم

هونتيالر مستاء من غيابه

بايل يغيب أمام اجنلترا

كاسياس  يطمح لـ »يورو 2012«

ڤيا: سنخوض مباراتني مهمتني

يعتقد املدرب املخضرم مارسيللو ليبي الفائز مع املنتخب 
اإليطالي بلقب كأس العالم 2006 أن تش����يزاري برانديللي هو 
الرجل األنسب لقيادة اآلزوري في الوقت احلالي. وتولى برانديللي 
تدريب إيطاليا خلف����ا لليبي عقب خروج الفريق من مونديال 
جنوب افريقيا، ويتصدر اآلزوري حاليا ترتيب املجموعة الثالثة 

لتصفيات يورو 2012 برصيد عشر نقاط.
وقال ليبي لصحيفة »ال ريبابليكا«: »اعتقد أنه بصرف النظر 
عن الطريقة التي انتهى بها مشوار الفريق في مونديال جنوب 
أفريقيا، ف����إن اآلزوري في حاجة إلى إعادة الهيكلة«، وأضاف 
»ارى أن برانديللي هو الرجل األنسب لقيادة املنتخب اإليطالي 

املعدل، ال اعتقد أن هناك أي شخص انسب لهذه املهمة«.
كم����ا نفى ليبي أن يكون لديه أي رغبة في العودة لتدريب 
يوڤنتوس خلفا ملدرب الفريق احلالي لويجي ديل نيري،  لكن 
مدرب إيطاليا ويوڤنتوس الس����ابق اعترف برغبته في تولي 
تدريب فريق خارج شبه اجلزيرة اإليطالية.وأوضح ليبي، الذي 
قاد منتخب إيطاليا للقب بطولة كأس العالم 2006 أن السبب 
الوحيد وراء ربط اسمه بتدريب يوڤنتوس في الفترة املقبلة 

هو أن جماهير النادي مازالت حتبه وحتترمه.

بع���د 11 عام���ا فقط من مش���اركته األولى م���ع املنتخب 
االسباني، يس���تعد جنم برشلونة املتألق تشافي هرنانديز 
اآلن لالنضمام إلى لوحة الشرف وقائمة صغيرة للغاية من 
النج���وم الذين تخطوا حاجز 100 مباراة دولية في صفوف 

املاتادور االسباني.
ويترقب تش���افي )31 عاما( املشاركة في مباراة املنتخب 
االس���باني مع نظيره التشيكي  حتى تكون املباراة الدولية 

رقم 100 له مع الفريق على مدار مسيرته.
ومع مشاركة تشاڤي في مباراة اليوم سينضم إلى قائمة 
قصيرة ال تضم سوى ثالثة العبني فقط سبق لهم الوصول 
حلاجز 100 مباراة دولية مع املاتادور األسباني وهم حارس 
املرمى الس���ابق أندوني زوبيزاريتا )126 مباراة( وحارس 
املرمى احلالي للفريق إيكر كاسياس )117 مباراة( واملهاجم 

راؤول غونزاليس )102 مباراة دولية(.
وقال تش���افي »لويس أراغونيس منحني الثقة التي لم 

أحصل عليها من قبل«.

اعرب مهاجم هولندا كالس يان هونتيالر عن استيائه من 
الغياب امام املجر بسبب االصابة في الركبة، وقال »ركبتي 
ل���م تتعاف بعد، ه���ذه اإلصابة عادة م���ا تتطلب بني أربعة 
وستة أسابيع للتعافي، ولكني توقعت أن أعود للتدريبات 

خالل 14 يوما«.
وتابع »في املاضي كنت دائما أتعافى بش���كل أسرع من 
املتوقع، ولكني اآلن غائب عن املالعب منذ ثالثة أس���ابيع، 
األمر يثير غضبي ألنني ظهرت بشكل جيد في آخر مباريات 
املنتخب الهولندي، لكن ينبغي أن أعود وأركز على العودة 

للمالعب في أسرع وقت ممكن«.
ولفت هونتيالر االنظار بش���كل الفت مع منتخب بالده 
منذ بدء التصفيات االوروبية مستغال غياب مهاجم ارسنال 
روبن ڤان بيرس���ي بسبب االصابة، اذ س���جل حتى اآلن 8 
اهداف في 4 مباريات في التصفيات بينها ثالثية في املباراة 
االولى امام سان مارينو 5 - 0 وثنائية في املباراة االخيرة 
امام الس���ويد 4 - 1. وعزز هونتيالر رصيده التهديفي مع 
منتخب بالده واصبح 25 هدفا في 40 مباراة بينها 9 اهداف 

في 5 مباريات هذا املوسم.

منيت آمال ويلز بتفجير مفاجأة في لقائها مع اجنلترا غدا 
بضربة كبيرة عندما مت اس���تبعاد مهاجمها غاريث بايل من 
التشكيلة بسبب اصابته بالتواء في عضالت الفخذ اخللفية. 
وقال االحتاد الويلزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على 
االنترنت »لم يتدرب مع الفريق وخضع لفحص باالش���عة 

كشف ان االصابة وقعت له في االسبوع املاضي«.
من جهته، طالب بيتر كرواتش مهاجم املنتخب اإلجنليزي 
زمالءه بع���دم املبالغة في تقدير إمكانيات بايل، مصرا على 

أنه ليس ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.
لكن صحيفة »ميرور« البريطانية نقلت مبوقعها اإللكتروني 
ع���ن كراوتش قوله »يلعب بايل على أعلى مس���توى خالل 
العامني األخيرين، وقد يصل إلى مس���توى أفضل الالعبني 

في الدوري اإلجنليزي املمتاز«.

أوضح إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد أن املنتخب 
االسباني، حامل لقب كأس العالم ويورو 2008، مازال ميلؤه 
الطموح وأن���ه يضع نصب عينيه إح���راز لقب كأس األمم 

األوروبية في پولندا وأوكرانيا 2012«.
وقال كاسياس لصحيفة »ماركا«: »كان من الصعب مواصلة 
الس���ير عقب مونديال جنوب افريقي���ا، لكننا مازلنا منتلك 

الطموح للفوز بلقب يورو 2012«.
وتابع: »لقد حققنا بداية مخيبة لآلمال عقب كأس العالم، 
وجنينا عدة نتائج سلبية في مباريات ودية، إنه العصر الذهبي 
للمنتخب االسباني، ونحن عاقدون العزم على الفوز بلقب 

يورو 2012، لم يفز أي فريق مرتني بهذا اللقب من قبل«.

قال مهاجم برش���لونة الهداف التاريخي لالسبان داڤيد 
ڤيا »س���نخوض مباراتني مهمتني في االيام اخلمسة املقبلة، 
واذا جنحنا في كس���بهما س���نضع قدما في النهائيات«، في 
اشارة الى مواجهة التش���يك وليتوانيا الثالثاء املقبل على 

ارض االخيرة.

قرار املدرب اإليطالي ينقصه اللطف واالحترام

كابيللو يثير أزمة مع فرديناند ملنحه الشارة لتيري

كال الطرفني نفيا ذلك � لصديقه 
وزميله في تشلسي آنذاك واين 
بريدج. وقال فرديناند ألصدقائه 
أن عرض كابيللو ينقصه »اللطف 
واالحترام« لعدم إبالغه بإعطاء 
شارة الكابنت إلى تيري قبل أن 
يكشف عن ذلك علنا. وحتى بعض 
الالعبني الذين كانوا يدعمون تيري 
كقائد للمنتخب، مثل نائب قائد 
الفريق ستيڤن جيرارد وفرانك 
المبارد، يش���عرون أنه قد متت 
معاجلة املوضوع مع فرديناند، 
الذي كان كابنت الفريق في املباراة 
الودية أمام الدمنارك في الشهر 

املاضي، بشكل مفزع.

أن يصرح به علنا.
وش���وهد فرديناند على بعد 
ياردات فق���ط م���ن كابيلو في 
املقصورة اخلاص���ة باإلداريني 
في أولد تراف���ورد ملتابعة فوز 
مان يونايتد 1 - 0 على بولتون 
في الدوري املمتاز، في حني ظهر 
بوضوح أن املدير الفني الجنلترا 

لم يحاول محادثة فرديناند.
وس���بق أن ج���رد تيري من 
ش���ارة قيادة منتخب بالده في 
العام املاضي عندما ادعى كابيللو 
أنه »كان مثاال سيئا لألطفال«، 
بعدما زعم أن���ه كانت له عالقة 
غرامية مع اخلطيبة الس���ابقة � 

إيالف: يواجه مدرب اجنلترا 
االيطال���ي فابي���و كابيللو أزمة 
املصداقية بني العبيه في الوقت 
الذي يس���تعد منتخب اجنلترا 
للمباراة احلاسمة أمام ويلز غدا 
التي ستقام في كارديف، بعدما 
تأكد من أن ش���ارة »الكابنت« قد 
اعيدت إلى جون تيري بش���كل 

دائم.
وقال مدافع مان يونايتد ريو 
فرديناند، الذي قاد منتخب بالده 
بعد سحب الش���ارة من تيري، 
وال���ذي هو مصاب ف���ي الوقت 
احلاضر، إنه »مذهل« من القرار 
خصوصا بعد عدم ابالغه به قبل 

قائد إجنلترا جون تيري يصافح ينز ليمان قبل التدريب  )أ.ف.پ(

هولندا تتحدى املجر
والنمسا تستضيف 

بلجيكا


