
مارادونا: ال ميكنني مشاهدة األرجنتني فقلبي ينفطر أملًا
 أكد دييغو مارادونا املدير الفني األسبق للمنتخب األرجنتيني انه ال يستطيع مشاهدة 
مباريات »راقصي التانغو« منذ أن رحل عن ذلك املنصب عقب مونديال جنوب أفريقيا 
2010، وأكد جنم الكرة السابق »ال أراه، ال أراه )املنتخب(، ال ميكنني، األمر أقوى مني، 
بعد أن رحلت لم أشاهد أي مباراة أخرى للفريق، فقلبي ينفطر أملا«، وعن الالعب 
الذي استبعده مارادونا خالل كأس العالم السابقة ريكيلمي قال مارادونا »لست صديقا 
لريكيلمي، وال ريكيلمي صديق لي، انها مسألة تتعلق بأنني أرغب في أن يلعب 15 مترا 
الى األمام كي يتمكن من التصويب على املرمى أو يرسل متريرة حاسمة«.
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الرياضية
 أكد سير أليكس فيرغسون 
املدير الفني لنادي مان يونايتد 
أن احلظ وق����ف بجوار فريقه 
خالل الف����وز 3-1 على ملعب 
توتنهام، ونقل املوقع الرسمي 
ملان يونايتد عن فيرغس����ون 
قوله »بدون شك احلظ وقف 
بجانبن����ا«، وأضاف »لقد قدم 
توتنهام أداء رائعا في الشوط 
األول، ورمبا كان هناك خطأ في 
الفريق«، وأشار  طريقة لعب 
»حتس����ن األداء في الش����وط 
الثاني، وأصبحنا أكثر فاعلية 
في الناحية الهجومية«، وأكد 
»طلبت من الالعبني بني شوطي 
املب����اراة الضغط عل����ى دفاع 
الفريق املنافس وعدم السماح 
له بالتقدم لألمام، وهو ما أتى 
ثم����اره عبر تس����جيل الهدف 
الثاني الذي فتح املباراة على 

مصراعيها«.

انتقد لويس انريكي املدير 
الفن����ي لفري����ق روم����ا األداء 
التحكيمي خالل مباراة فريقه 
والتس����يو )1-2( ف����ي دربي 

العاصمة االيطالية.
وقال املدرب االس����باني في 
تصريحات لش����بكة )سكاي(: 
»لم أحتدث مطلقا عن احلكام 
ولكنني في نفس الوقت كنت 
أود أن أكمل املباراة ب� 11 العبا 
اقترفت  ولكن ال أعرف م����اذا 
ألس����تحق كل هذا«، وأضاف 
»ضرب����ة اجل����زاء كانت هدية 
وعوقبنا أكثر بالطرد« في اشارة 
الهولندي  الى طرد حارس����ه 
مارتن ستكلنبيرغ، واستطرد 
»أنا محبط للغاية، ظننت أننا 
س����نفوز أمام فريق قوي مثل 
التس����يو ولكن كل هذا ذهب 
في مهب الري����ح«، وقبل أربع 
دقائق من نهاي����ة اللقاء طرد 
األرجنتيني جابرييل هاينزه 

مدافع روم�ا.

وجه مس����ؤولو نادي بارما 
الى  انتق����ادات الذعة  االيطالي 
ن����ادي نابولي بع����د ما ارتكبه 
احلكم باولو فاليري من أخطاء 
في حق الفريق مشبهني احلدث 
باللصوصية غير املقبولة، وكان 
احلكم فاليري قد احتسب ركلة 
جزاء لنابولي في بداية املباراة 
الدينسون كافاني، وتغاضى في 
الشوط الثاني عن احتساب ركلة 
جزاء ال ش����ك فيها بعد أن أبعد 
دوسينا مدافع نابولي الكرة بيده 
اليسرى في لقطة سهل احلكم 
عليها، ثم في نهاية املباراة زاد من 
جراح فريق بارما بعد احتسابه 
لهدف الفي����دزي الذي جاء من 
تسلل واضح مبتر واحد على 
األقل، ووصف رئيس نادي بارما 
ما حدث في املباراة بالفضيحة 
وفريق نابولي لص كما صرخ 
بوجه رئيس نابولي أوريليو دي 
الورنتيس للتعبير عن غضبه 
الكبي����ر بينما عبر املدير العام 
بييت����رو ليوناردي عن غضبه 
مؤكدا أنه فخور وسعيد بأداء 
الفريق الذي يعمل به لكنه ليس 

فخورا مبا حدث من سرقة.

طلبت جماع���ة مدافعة عن 
البيئة في كوريا اجلنوبية مساعدة 
بارك جي سونغ العب وسط مان 
يونايتد النقاذ الضفادع، بعدما 
تسبب تصريح س���ابق لالعب 
بأنه تناول ش���رابا مستخلصا 
من الضفادع املس���لوقة لزيادة 
قدرته عل���ى التحمل في ارتفاع 
معدالت استهالك هذا املشروب، 
وقالت جماعة تطلق على نفسها 
اسم »أصدقاء الضفادع« ان معدل 
استهالك مشروب الضفادع زاد منذ 
كتب بارك في سيرته الذاتية عام 
2006 أنه تناول هذا الشراب كنوع 
من مشروبات الطاقة، وأضافت 
اجلماع���ة أنها س���تضغط على 
الالعب الدولي الكوري اجلنوبي 
وجنم الدوري االجنليزي املمتاز 

من أجل االنضمام الى حملتها.

فيرغسون: احلظ 
وقف بجانبنا

إنريكي محبط 
وينتقد احلكم

بارما يتهم
نابولي بالسرقة

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
دوري أبطال أوروبا )إياب الدور ثمن النهائي(

اجلزيرة الرياضية +10:452بنفيكا � زينيت سان بيطرسبرغ )2 - 3(
اجلزيرة الرياضية +10:454أرسنال � ميالن )0 - 4(

»أصدقاء الضفادع« 
ملساعدة سونغ

إبراهيموڤيتش رفض أرسنال عام 2000

»عرش« األغلى لرونالدو

بواس يخرج من الباب اخللفي

مدير نادٍ مجري ينتحر بسبب فضيحة

آرتيتا تعرض ألكبر حالة خوف في حياته

بالتيني: من الرائع أن يصطدم الريال 
مع برشلونة بنهائي »األبطال«

أكد الس���ويدي زالتان ابراهيموڤيتش مهاجم ميالن انه 
رفض االنضمام الى صفوف ارسنال االجنليزي عام 2000، 
وذلك بعدما اشترط عليه مدربه الفرنسي ارسني فينغر فترة 
جتربة في صفوف الفريق اللندني، قال ابراهيموڤيتش: »لقد 
منحني فينغر القميص االحمر واالبيض الرسنال مع الرقم 
9 والذي يحمل اس���م ابراهيموڤيتش، لقد كنت سعيدا جدا 
لذلك، حت���ى انني وقفت الخذ الصور التذكارية وانا ارتدي 
قميص النادي«، وأضاف ابراهيموڤيتش الذي كان في الثامنة 
عشرة في ذلك الوقت: »لقد كانت حلظة رائعة بالنسبة لي، 
الن ارسنال كان في ذلك احلني فريقا جيدا، ومنحني قميصا 
خاصا باسمي، لقد انتظرت ان يضمني )فينغر( الى ارسنال، 
لكنه كان يفضل خضوعي لفترة جتربة«، وقلت »مستحيل. 

زالتان ال يخضع الى جتربة«.

يعتبر البرتغالي كريسيتانو رونالدو العب ريال مدريد 
االسباني احلالي أغلى العب في تاريخ كرة القدم ب� 94 مليون 
يورو، اال ان اندية كثيرة دفعت امواال باهظة للتعاقد مع النجوم 
جللبها اليهم وحتقيق االجنازات وااللقاب، فبعض الصفقات 
جنحت واخرى فشلت اليكم البعض منها: برشلونة: زالتان 
إبراهيموڤتش ب� 68 مليون يورو من انتر ميالن الى برشلونة، 
مان يونايتد: دمييتار برباتوڤ ب� 31 مليون جنيه استرليني 
من توتنهام الى مان يونايتد، أرسنال: اندريه ارشاڤني ب� 15 
مليون جنيه استرليني من زينيت سان بطرسبرغ الروسي 
الى ارس���نال، تشلسي: فرناندو توريس ب� 50 مليون جنيه 
اس���ترليني من ليڤربول الى تشلسي، امليالن: روي كوستا 
30 مليون جنيه استرليني من فيورنتينا الى ميالن، اإلنتر: 
كرستيان ڤييري 48 مليون يورو من التسيو الى انتر، بايرن 
ميونيخ: ماريو غوميز 30 مليون يورو من شتوتغارت الى 
بايرن ميونيخ، باريس سان جرمان: خافيير باستوري 43 

مليون يورو من باليرمو الى البي اس جي.

أنهى نادي تشلسي االجنليزي االرتباط باملدير الفني البرتغالي 
أندري فيال بواس بشكل فوري، وأعلن النادي اللندني عن تعيني 
روبرتو دي ماتيو مؤقتا في منصب املدير الفني للنادي، حتى 
نهاية املوسم، ويستهل دي ماتيو العب وسط تشلسي سابقا، 
مشواره مع الفريق مبواجهة برمنغهام اليوم في اعادة ملباراة 

الفريقني بالدور اخلامس لكأس االحتاد االجنليزي.

 أقدم مدي���ر ناد مجري على االنتحار بعد الكش���ف عن 
فضيح���ة تالعب بنتائج مباريات فري���ق رياك املجري، في 
حني فتحت الشرطة حتقيقا في احلادث الذي أصاب اجلميع 
بالصدمة في املجر، وتوفي روبرت كوتاسي، مدير نادي رياك 
اثر القاء نفسه من طابق مرتفع في أحد مباني املدينة، وهو 

يبلغ من العمر 48 عاما.

حتدث العب فريق ارسنال ميكيل آرتيتا للمرة األولى بعد 
اصابته اخلطيرة بارجتاج في الرأس خالل مباراة فريقه أمام 
ليڤربول على ملعب أنفيلد روود، وكان الالعب قد نقل الى 
مستشفى ليڤربول بعد خروجه من ملعب املباراة على الناقل 
الطبي ومت تزويده بجهاز التنف���س االصطناعي، واعترف 
الالعب بأنه تعرض ألكبر حالة خوف في حياته فهو يتذكر 
عندما سقط على األرض بسبب الضربة وال يتذكر أي شيء 

آخر غير ذلك منذ هذا الوقت.

قال رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم، ميشال بالتيني، 
إنه من الرائع أن نشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا هذا املوسم 
بني فريقي ريال مدريد وبرشلونة االسبانيني، وأبرز بالتيني 
ف���ي تصريحات لقناة »كانال بل���وس«> ونقلتها الصحف 
االسبانية »اليزال هناك العديد من الفرق االجنليزية وااليطالية 
والفرنس���ية القوية، وال أعلم اذا كانت القرعة قد تسفر عن 
نهائي بني ريال مدريد وبرشلونة، لكن اذا كان النهائي بهذا 

الشكل فسيكون رائعا وستكون مباراة جيدة«.

متفرقات عاملية
٭ تسود حالة من االستياء حاليا نادي برشلونة اإلسباني 
وجماهيره بسبب احتمال توقيع عقوبة على مدافع الفريق 
جيرارد بيكيه بسبب تصريحاته ضد احلكم امام خيخون. 

من جانب آخر، يسعى برشلونة لضم العب ريڤر بليت 
لوكاس أوكامبوس.

٭ اذل تونتي انشكيده مضيفه ايندهوڤن املتصدر السابق حني 
هزمه 6 - 2 وانتزع منه املركز الثاني في ختام املرحلة الرابعة 

والعشرين من الدوري الهولندي.
٭ حقق رايو آفي فوزا كبيرا على ضيفه بيرا مار 4 - 0 
ضمن املرحلة احلادية والعشرين من الدوري البرتغالي.

٭ فاز بوكا جونيورز على مضيفه سان لورينزو 2 - 0 وتيغر 
على النوس 1 - 0 وتصدر االول امام الثاني بفارق االهداف 

ضمن املرحلة الرابعة من بطولة االرجنتني.
٭ انتقد رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم فولفغانغ 

نيرسباخ منح قطر حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.
٭ سجل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فريق لوتس الزمن 

األسرع في اليوم األخير من التجارب التمهيدية على حلبة دي 
كتالونيا مبدينة برشلونة اإلسبانية.

٭ واصل الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش تربعه على عرش 
التصنيف العاملي لالعبي التنس احملترفني بفارق كبير 

يفصله عن اإلسباني رافائيل نادال صاحب الوصافة كما 
واصلت البيالروسية ڤيكتوريا أزارينكا تصدر التصنيف 

العاملي لالعبات.

صراع بني بنفيكا وزينيت خلطف بطاقة التأهل لربع نهائي دوري األبطال

أرسنال يحتاج معجزة للثأر من رباعية ميالن
يبدو ميالن االيطالي مرشحا 
بقوة لبلوغ الدور ربع النهائي 
في دوري ابط���ال اوروبا لكرة 
القدم عندم���ا يحل ضيفا على 
اليوم على  ارسنال االجنليزي 
العاصمة  ستاد »االمارات« في 
لندن في اياب الدور ثمن النهائي. 
الفري���ق »اللومباردي«  وكان 
حسم نتيجة الذهاب في صاحله 
برباعية نظيفة على ملعب »سان 
سيرو« وأحلق أقسى خسارة 
بالفريق اللندني في املس���ابقة 
القارية العريق���ة، وهو يدخل 
مباراة اليوم مبعنويات عالية 
بعد فوزه الكبير على مضيفه 
باليرمو برباعية نظيفة ايضا 
في ال���دوري احمللي حيث عزز 
ريادت���ه بفارق 3 نق���اط امام 

مطارده املباشر يوڤنتوس.
مي���الن  م���درب  ان  بي���د 
ماسيميليانو اليغري حذر العبيه 
من االستخفاف بالفريق اللندني 
وطالبهم بنسيان نتيجة الذهاب 
واللعب بقتالية لتجديد الفوز. 
وذكر اليغري العبيه مبا حصل 
للفريق اللومباردي موسم 2003 
- 2004 عندما تقدم 4 - 1 على 
ديبورتيڤو الكورونا االسباني 

هدافه الدولي الهولندي روبن ڤان 
بيرسي صاحب ثنائية الفوز على 
ليڤرب���ول 2 - 1 ضمن الدوري 

احمللي.
وفي مباراة ثانية، يستضيف 
بنفيكا البرتغالي زينيت سان 
الروس���ي. ويعول  بطرسبرغ 
البرتغالي على عاملي  الفريق 
االرض واجلمه���ور لتحقي���ق 
الفوز ول���و بهدف وحيد كونه 
خس���ر 2 - 3 ذهابا، باالضافة 
الى س���جله الرائع على ملعبه 
في مبارياته ال� 19 االخيرة في 
املسابقات االوروبية حيث فاز 
15 مرة وتعادل 3 مرات وخسر 
مرة واحدة فقط. ويأمل بنفيكا 
بطل عامي 1961 و1962 في نسيان 
خسارته امام غرميه التقليدي 
بورتو 2 - 3 ايضا يوم اجلمعة 
افتت���اح املرحلة  ف���ي  املاضي 
احلادية والعشرين والتي فضت 
من خاللها الصدارة بني الفريقني. 
اما الفريق الروسي فهو يواجه 
فريقا برتغاليا للمرة الثالثة على 
التوالي حيث كان انتزع تعادال 
س���لبيا من بورتو في اجلولة 
السادسة االخيرة من الدور االول 
أواخر الع���ام املاضي ما مكنه 
الثاني في  املرك���ز  من احتالل 
املجموعة خلف ابويل القبرصي 
وبلغ دور ثمن النهائي. وميني 
زيني���ت النفس بتكرار اجنازه 

اليوم لبلوغ ربع النهائي.

السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
صاح���ب الهاتريك ف���ي مرمى 
باليرمو، والبرازيلي روبينيو 
والغاني كيڤن برينس بواتنغ 
الكرة االجنليزية  الذي يعرف 
الوان  جيدا بحكم دفاع���ه عن 

بورتسموث وتوتنهام.
في املقاب���ل، يحتاج الفريق 
الى معجزة جنحت 3  اللندني 
فرق فقط في حتقيقها س���ابقا 
في الكؤوس االوروبية هي ريال 
مدريد االس���باني وليكشوش 
البرتغال���ي وبارتيزان بلغراد 
الصربي. وقال مدرب ارسنال 
الفرنسي ارسني ڤينغر »نريد 
ان جنعل املس���تحيل ممكنا«، 
مش���يرا الى ان فريقه سيلعب 
البداية في سعيه  مهاجما منذ 
الى تذويب فارق االهداف االربعة 
التي خسر بها ذهابا. واضاف 
»نريد ان نحقق املستحيل.تبدو 
املهمة صعب���ة جدا لكن يتعني 
علينا الثقة في مؤهالتنا وقدرتنا 
على حتقيق ذلك«. وتابع »من 
يدري، سنحاول الضغط عليهم 
البداية وتس���جيل بعض  منذ 
االه���داف. ليس لدينا ش���يء 
نخسره. ستكون مهمة صعبة 
خصوص���ا ناحية التوازن بني 
اللعب الهجومي وعدم استقبال 
شباكنا لألهداف الن ميالن ميلك 

العبني موهوبني«.
ويعول الفريق اللندني على 

في ذهاب الدور ربع النهائي ثم 
خسر 0 - 4 ايابا وودع املسابقة، 
ث���م باملباراة النهائية ملوس���م 
2004 - 2005 عندما تقدم ميالن 
بثالثية نظيف���ة على ليڤربول 
االجنليزي في الشوط االول قبل 
ان يدرك االخير التعادل 3 - 3 
في الثاني ويحرز اللقب بركالت 

الترجيح.
وقال اليغري »صحيح اننا 
حققنا فوزا كبي���را في مباراة 
الذهاب، لكننا لم نحجز بطاقتنا 
الى ربع النهائي. امامنا مباراة 
قوية غدا وارس���نال لن يكون 
لقمة سائغة وسيبذل كل ما في 
وسعه لتخطي نتيجة الذهاب، 
واي تهاون منا قد يكلفنا غاليا«. 
وتابع »يجب ان ننسى نتيجة 
الذهاب ونلع���ب كأننا نواجه 
الفريق اللندني للمرة االولى«. 
يذكر انها املرة الثانية التي يلتقي 
فيها الفريقان في هذا الدور في 
اربعة اعوام، ففي موسم 2008 
- 2009، عاد ميالن من ملعب 
لن���دن بتعادل  »االمارات« في 
سلبي، لكن ارسنال سجل هدفني 
في آخر 6 دقائق عبر االسباني 
سيسك فابريغاس والتوغولي 
اميانويل اديبايور ليخرج فائزا 

2 - 0 في ميالنو.
وميلك ميالن االسلحة الالزمة 
للعودة ببطاقة التأهل من ملعب 
الدولي  ف���ي مقدمتها  االمارات 

مهاجم ميالن إبراهيموڤيتش يحتفل مع زمالئه بالفوز برباعية على أرسنال في مباراة الذهاب

مان يونايتد يواصل عقدته لتوتنهام.. وفورالن وميليتو ينقذان رأس رانييري

ريال مدريد يذل إسبانيول بخماسية
حقق ريال مدريد املتصدر فوزا 
كبيرا على ضيفه اسبانيول 0-5 
أول م����ن أمس في ختام املرحلة 
السادسة والعشرين من الدوري 
االسباني. على ملعب سانتياغو 
برنابيو في العاصمة، حقق ريال 
مدريد الفوز العاشر على التوالي 
منذ خسارته أمام برشلونة على 
هذا امللعب بالذات 1-3 في الدوري 
في ديسمبر املاضي. وبدأ ريال 
مدريد املباراة بقوة وأسفر ضغط 
ريال مدريد عن خطف الكرة من 
دفاع اسبانيول أعيدت من األملاني 
مسعود اوزيل الى هيغواين ومنه 
الى رونالدو داخل املنطقة تابعها 
بيسراه مباشرة في الشباك )23( 
مسجال هدفه الثالثني في البطولة 
والثام����ن والثالثني في مختلف 
املسابقات. وسجل سامي خضيرة 
الهدف الثاني )38(.وفي مستهل 
الشوط الثاني، فقأ هيغواين عني 
ابليس وس����جل أول أهدافه منذ 
نحو شهرين مستثمرا متريرة 
كاكا )47(. وأكمل كاكا الذي قدم 
أداء رائعا في اللقاء، الرباعية بعد 
كرة من اوزيل الى رونالدو في 
اجلهة اليسرى ومنه الى كاكا الذي 
هرب في اجله����ة اليمنى وراوغ 
مدافعني اثنني واحلارس وأرسلها 
بهدوء تام أرضية أصابت أسفل 
القائم األمين وحتولت الى الشباك 
)67( هو اخلامس له في البطولة. 
وتابع كاكا تألقه وقدم كرة على 
طبق من ذهب الى هيغواين الذي 
أطلقها بقوة في الشباك هدفا ثانيا 

لم ينجح ف����ي الفوز عليهم منذ 
12 عاما.

إيطاليا

قفز التسيو الى املركز الثالث 
بف����وزه على مضيفه روما 1-2، 
وعزز نابولي موقعه في املركز 
اخلامس حني تغلب على مضيفه 
بارما بالنتيجة ذاتها في املرحلة 
السادسة والعشرين من الدوري 
االيطالي. تأجل رحيل مدرب انتر 
ميالن كالوديو رانييري بتعادله 
مع ضيفه كاتانيا 2-2 بعد ان كان 
متخلفا بهدفني نظيفني، حيث أنقذ 
فورالن وميليتو رأس رانييري 

ولو مؤقتا.

ألمانيا

بوروس����يا  يس����تفد  ل����م 
مونشنغالدباخ من خسارة بايرن 
ميونيخ أمام باير ليڤركوزن 2-0 
الثاني  املركز  انتزاع  وفشل في 
بعدما سقط بدوره أمام مضيفه 
نورمبرغ 0-1 في ختام املرحلة 
الدوري  الرابعة والعشرين من 
االملاني. وفي مباراة ثانية، تعادل 

هوفنهامي مع كولن 1-1.

فرنسا

استعاد باريس سان جرمان 
الفوز والصدارة بسحقه  نغمة 
ضيفه اجاكسيو 4-1 على ستاد 
»ب����ارك دي برانس« في باريس 
وأمام 38 ألف متفرج في املرحلة 

ال� 26 من الدوري الفرنسي.

عليه 3-1 على ملعب »وايت هارت 
الين« في العاصمة لندن في ختام 
املرحلة السابعة والعشرين من 
الدوري االجنليزي. وهو الفوز 
الثالث على التوالي ملان يونايتد 
املباريات السبع  والسادس في 
االخيرة والعش����رون منذ بداية 
املركز  املوسم فعزز موقعه في 
الثاني برصيد 64 نقطة وواصل 
تش����ديد اخلناق على جاره مان 
سيتي املتصدر والذي كان تغلب 
عل����ى ضيفه بولت����ون 2-0 في 
افتتاح املرحلة. وأعاد الشياطني 
احلمر الف����ارق بينهم وبني مان 
س����يتي الى نقطتني، كما أكدوا 
عقدتهم للفري����ق اللندني الذي 

له وخامسا لفريقه هو السادس 
عش����ر لالرجنتيني هذا املوسم 
)78(. ورفع ريال مدريد وصيف 
البطل رصيده الى 67 نقطة وأبقى 
على فارق النقاط العش����ر التي 
تفصله عن مطاردة برش����لونة 
حام����ل اللقب وال����ذي فاز على 
سبورتينغ خيخون. واستعاد 
ڤالنسيا نغمة االنتصارات بتغلبه 
على مضيفه غرناطة 1-0 سجله 

سفيان فغولي في الدقيقة 32.

إنجلترا

واصل م����ان يونايتد الثاني 
اللق����ب عقدته ملضيفه  وحامل 
توتنه����ام وعمق جراحه بالفوز 

فرحة العبي ريال مدريد بهدف كاكا في مرمى إسبانيول  )أ.ف.پ(
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