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الرياضية
أتلتيكو وبرشلونة..

من يعبر اليوم؟
يلتقي اتلتيكو مدريد بطل الدوري مع ضيفه برشلونة 
وصيفه اليوم على س����تاد »فيس����نتي كالديرون« في قمة 
اياب من الدور ربع النهائي ملسابقة كأس اسبانيا في كرة 

القدم.
وه����ي املباراة الثالثة بني الفريقني في مدى 3 أس����ابيع 
واالولى في مدريد بعدما حسم الفريق الكاتالوني املوقعتني 
الس����ابقتني على أرضه 3-1 في املرحلة الثامنة عشرة من 
الدوري 3-1 في 11 يناي����ر اجلاري، والثانية في ذهاب ربع 

النهائي ملسابقة الكأس 1-0 االربعاء املاضي.
ويسعى اتلتيكو مدريد الى استغالل عاملي األرض واجلمهور 
لتخطي عقبة برش����لونة وصيف بطل املوسم املاضي إلكمال 

مش����واره في املسابقة 
التي يعقد عليها آماال 
كبيرة للظفر بلقبها 
ف����ي ظ����ل تخلفه 
بفارق 5 نقاط عن 
جاره ريال مدريد 
املتصدر وبفارق 3 
نقاط خلف برشلونة 

الثاني في الدوري مع مباراة مؤجلة للنادي امللكي.
كما ان رجال املدرب االرجنتيني دييغو سيميوني 
يرغبون في إضافة برشلونة الى قائمة ضحاياهم في 
املسابقة بعدما جنحوا في اقصاء ريال مدريد حامل اللقب 
من املسابقة بعد هزمه 2-0 في ذهاب ثمن النهائي على 
ستاد »فيسنتي كالديرون« ثم انتزعوا منه تعادال ثمينا 
2-2 في االياب على ستاد »سانتياغو برنابيو« في مباراة 

سجل فيها العبه العائد فرناندو توريس الهدفني.
ويعول اتلتيكو مدريد عل����ى الثنائي توريس والكرواتي 
ماريو ماندزوكيتش للثأر من برش����لونة الذي حس����م مباراة 

الذهاب بهدف متأخر لنجمه ليونيل ميسي.
ولن يكون الفريق الكاتالوني، حامل الرقم القياسي في عدد 
مرات التتويج بالكأس )26 لقبا( اخرها في 2012، لقمة سائغة 
لفريق العاصمة خاصة وان رجال لويس انريكي اس����تعادوا 
توازنهم بعد فترة انعدام وزن شهدت تعرضه خلسارة مفاجئة 

امام ريال سوسييداد 0-1 في الدوري ويدخل برشلونة املباراة 
مبعنويات عالية بعد فوزين كبيرين على مضيفه ديبورتيفو ال 
كورونيا 4-0 وضيفه التشي 6-0، وهو ميلك االسلحة الالزمة 
لتجديد تفوقه على اتلتيكو مدريد هذا املوسم خاصة ميسي 
والبرازيلي نيمار واالوروغوياني لويس س����واريز واندريس 

إنييستا.

خيتافي يبتعد عن منطقة الهبوط
حقق خيتافي فوزا ثمينا على ضيفه س����لتا فيغو 2-1 في 
ختام املرحلة العش����رين من الدوري االس����باني لكرة القدم. 
وكان س����لتا فيغو البادئ بالتسجيل عبر املهاجم البرازيلي 
شارل دياس دي اوليفيرا في 
الدقيقة 15، وأدرك الفارو 
التع����ادل بعد 4  فازكيز 

دقائق.
دييغ����و  وأه����در 
كاس����ترو ركل����ة جزاء 
الدقيقة  ف����ي  خليتافي 
78، بيد ان زميله بابلو 
سارابيا س����جل هدف الفوز في الدقيقة 85. وهو الفوز 

االول خليتافي في مبارياته العشر االخيرة )4 تعادالت 
و5 هزائم( فرفع رصيده الى 20 نقطة وارتقى الى املركز 

الرابع عشر، فيما جتمد رصيد سلتا فيغو عند 21 نقطة في 
املركز الثاني عشر.

كأس الرابطة اإلنجليزية
يلتقي اليوم في الدور نصف النهائي لكأس الرابطة االجنليزية، 
توتنهام سادس الدوري املمتاز وحامل اللقب اربع مرات مع 

مضيفه شيفيلد يونايتد من الدرجة الثانية.
وميني توتنهام النفس باخلروج بأي كأس هذا املوسم 
بعد خروجه من كأس اجنلترا وابتعاده عن فرق الصدارة 

وهي فرصة ملصاحلة اجلماهير والدخال التشكيلة االحتياطية 
واش����راكها في اللعب. وكان توتنهام ف����از في الذهاب على 

شيفيلد يونايتد 0-1.

بارما يستقبل يوڤنتوس
في »كأس إيطاليا«

برديتش يقصي نادال ويواجه موراي
في نصف نهائي »أستراليا املفتوحة«

يلتقي بارما مع يوڤنتوس في 
الدور ربع النهائي من مسابقة كأس 
إيطاليا لكرة القدم، فعلى ملعب »اينيو 
تارديني«، يحل يوڤنتوس متصدر 
الدوري ب� 49 نقطة ضيفا على بارما 
متذيل الترتيب ب� 9 نقاط، يوڤنتوس 
قادم من فوز على كييفو فيرونا 0-2 
فيما سقط بارما امام تشيزينا 2-1 
في الدوري. وكان فريق »الس����يدة 
العجوز« بقيادة املدرب ماسيميليانو 
اليغري بلغ الدور ربع النهائي من 
مسابقة الكأس بفوزه على هيالس 
فيرونا 6-1، فيما تغلب بارما على 
كالياري 2-1، التسيو على تورينو 
3-1، وميالن على ساسوولو 1-2.

نابولي يرتقي إلى »ثالث الكالتشيو«
ق����اد املهاج����م الدول����ي 

االرجنتيني غونزالو هيغواين فريقه 
نابولي الى االنفراد باملركز الثالث 
بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه 
جنوى 2-1 في ختام املرحلة العشرين 
من الدوري االيطالي. وسجل هيغواين 
الهدفني في الدقيقتني 7 و75 من ركلة 
جزاء رافعا رصيده الى 12 هدفا في 
املركز الثاني عل����ى الئحة الهدافني 
بفارق هدف واح����د خلف مواطنه 
كارلوس تيفيز مهاجم يوڤنتوس 
املتصدر وحامل اللقب في االعوام 
الثالثة االخيرة، فيما سجل االسباني 
الغو فالكيه هدف جنوى الوحيد في 
الدقيقة 56. ورفع نابولي رصيده الى 
36 نقطة، فيما جتمد رصيد جنوى 
عند 28 نقطة في املركز السابع. وفي 
مباراة ثانية، انتزع اودينيزي فوزا 

ثمينا من مضيفه امبولي 1-2.

مني االس���باني رافايل نادال املصنف 
ثالثا بخسارة مذلة أمام التشيكي توماس 
برديتش السابع 2-6 و0-6 و7-6 )7-5( 
في بطولة استراليا املفتوحة للتنس اولى 

بطوالت الغراند سالم.
وجنح برديتش في ف���ك عقدته أمام 
نادال، حيث حقق فوزه االول على املاتادور 
االسباني منذ عام 2006 وأوقف سلسلة 

17 خسارة متتالية أمامه.
وهي املرة الثانية على التوالي التي يبلغ 
فيها برديتش دور األربعة في ملبورن، 
والرابعة في تاريخ مشاركاته في الغراند 

سالم.
وفرض برديتش افضليته على نادال 
الذي مني بخسارة مذلة نادرا ما يتعرض 
لها في البطوالت الكب���رى، وتعود آخر 
خسارة قاسية له الى نصف نهائي فالشينغ 
ميدوز عام 2009 أمام االرجنتيني خوان 

مارتن دل بوترو 2-6 و2-6 و6-2.
وضرب برديتش موع���دا في نصف 
النهائي مع البريطاني اندي موراي الذي 
تغلب على األس���ترالي نيك كيرجيوس 

6-3 و7-6 و3-6.
آم���ال  وأنه���ى م���وراي 
اجلماهير االسترالية في بلوغ 

احد العبيها للدور قبل النهائي 
بعد أن ق���دم أداء مميزا ليتغلب 

على كيرجيوس.
ولدى السيدات بلغت الروسية ماريا 
ش���ارابوفا املصنفة ثاني���ة الدور نصف 
النهائي بفوزها السهل على الكندية اوجيني 
بوشار السابعة 6-3 و6-2 في الدور ربع 

النهائي امس على مالعب ملبورن.
وهي املرة التاسعة عشرة التي تبلغ 
فيها شارابوفا دور األربعة لبطوالت الغراند 

سالم التي حتمل 5 القاب فيها.
وتلتقي شارابوفا في دور األربعة مع 
مواطنتها ايكاترينا ماكاروفا العاش���رة 
والتي فج���رت مفاجأة من العيار الثقيل 

بتغلبها على الرومانية سيمونا هاليب 
الثالثة 6-4 و0-6.

وهي املرة االولى التي تبلغ فيها 
ماكاروف���ا دور األربع���ة في بطولة 

استراليا املفتوحة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تعود اليوم الى القاهرة 
بعثة املنتخب املصري لكرة 
اليد، بع���د أن ودع بطولة 
كأس العالم املقامة حاليا في 
العاصمة القطرية الدوحة، 
وذلك بعدما خسر أمام نظيره 
األملاني بنتيجة 23-16 في 
املباراة التي أقيمت بينهما 
مساء أول من أمس في صالة 
لوس���يل في إطار مباريات 

دور ال� 16 من املونديال.
وجاءت خسارة املنتخب 
املصري منطقي���ة للغاية 
في ظ���ل الفارق الكبير بني 
إمكانيات املنتخب األملاني 
صاح���ب اخلبرات الكبيرة 
والعبيه املخضرمني، وبني 
املنتخب املصري الذي يضم 
بني صفوفه العبني شبابا 
تنقصهم اخلبرة املطلوبة.

املنتخب األملاني  وجنح 
في حسم أموره منذ الشوط 

األول الذي انتهى لصاحله 
بنتيجة 12-8، وواصل تفوقه 
في الشوط الثاني الذي اتسع 
فيه الفارق ووصل في بعض 
األحيان إلى 10 أهداف بفضل 
براعة احلارس األملاني الذي 
تصدى لفرص محققة من 
جهة، ورعونة بعض العبي 
املنتخب املصري في التعامل 
مع الفرص التي أتيحت لهم 

من جهة أخرى. 

وبلغ���ت پولن���دا ربع 
النهائي ايضا بفوزها على 
الس���ويد 24-20، وفرنسا 
بفوزها على االرجنتني 33-

20، والدمنارك على آيسلندا 
.25-30

وفي ربع النهائي اليوم 
تلعب كرواتيا مع پولندا، 
وقطر مع املانيا، والدمنارك 
مع اس���بانيا، وفرنسا مع 

سلوڤينيا.
وف���ي منافس���ات كأس 
الرئي���س � التي جتمع بني 
املنتخب���ات التي حلت في 
املركزين اخلامس والسادس 
ف���ي املجموع���ات االربع � 
جنح املنتخب الس���عودي 
ف���ي التفوق عل���ى نظيره 
اجلزائري 27-25 في قاعة 
الرياضي���ة. وفي  دحي���ل 
مباريات اخرى ضمن كأس 
الرئيس، تغلبت ايران على 
تشيلي 32-31، وبيالروسيا 

على البوسنة 29-33.

»يد الفراعنة« في القاهرة اليوم بعد اخلروج من أملانيا

ارسنال يسعى لالحتفاظ بلقب كأس اجنلترا

أرسنال ـ ميدلزبره األبرز في قرعة »كأس إجنلترا«

يلتقي أرسنال حامل اللقب مع ضيفه 
ميدلزب���ره من الدرجة األول���ى في أبرز 
مواجهات الدور ثمن النهائي ملسابقة كأس 
االحتاد االجنليزي لك���رة القدم مبوجب 

القرعة التي سحبت أول من امس.
وحجز ارسنال بطاقته بفوزه الصعب 
على مضيفه برايتون من الدرجة الثانية 

3-2، فيما تأهل ميدلزبره بعد إطاحته مبان 
سيتي بطل البرميييرليغ وصاحب املركز 

الثاني هذا املوسم بثنائية نظيفة.
ويلعب برادفورد س���يتي من الدرجة 
الثاني���ة والذي فجر مفاج���أة من العيار 
الثقيل في الدور الرابع بإخراجه تشلسي 
متصدر البرميييرليغ )4-2( على ملعب 

ستامفورد بريدج، مع سندرالند أو فوالم 
من الدرجة األولى. ويلتقي كريستال باالس 
مع ليڤربول أو بولتون من الدرجة األولى، 
واستون فيال مع ليستر سيتي، ووست 

بروميتش البيون مع وست هام.
وتقام مباريات الدور ثمن النهائي في 

14 و15 فبراير املقبل.

فارق اخلبرة حسمت املواجهة للمنتخب األملاني

أنريكي: سنفوز على أتلتيكو في معقله
صرح مدرب برشلونة لويس إنريكي بانه ال ميكنه توقع تشكيلة لفريق 
أتلتيكو مدريد في املباراة التي ستقام بينهما اليوم.
وذكرت صحيفة »آس« تصريحات مدرب البارسا عن املباراة حيث أنريكي: 
»لقد شاهدت جميع مباريات البارسا العام املاضي وحللت أداء األتليتي هذا 
العام وأتوقع أن تكون املباراة صعبة أمامهم واعتقد اننا سنفوز في هذه 
املباراة مثلما فعلنا في املباراتني السابقتني ومن ثم الفوز بالكأس«.

كريستال باالس - ليڤربول او بولتون )أولى(  ٭
ارسنال - ميدلزبره )أولى(  ٭

استون فيال - ليستر سيتي  ٭
وست بروميتش البيون - وست هام يونايتد  ٭

برادفورد سيتي )ثانية( - سندرالند او فولهام )أولى(  ٭
بالكبيرن روفرز )أولى( - ستوك سيتي او روتشدايل   ٭

)ثانية(
دربي كاونتي )أولى( - ريدينغ )أولى(  ٭

بريستون )ثانية( او شيفيلد يونايتد )ثانية( - كامبريدج   ٭
)ثالثة( أو مان يونايتد

قرعة ثمن النهائي

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
كأس اسبانيا )ربع النهائي(

beIN SPORTS 2HD 11اتلتيكو مدريد – برشلونة
كأس الرابطة اإلجنليزية )نصف النهائي(

beIN SPORTS 1HD 10:45شيفيلد - توتنهام

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
كأس إيطاليا )ربع النهائي(

10.45beIN SPORTS 3HDباراما – يوڤنتوس


