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العب مانشستر سيتي األرجنتيني 
كارلوس تيڤيز يستعد الستقبال الكرة 

بمضايقة كريستوفر سامبا )أ.پ(

اعلن نادي سرقسطة االسباني لكرة القدم انه ضم 
الدولي التشيلي هومبرتو سوازو مهاجم مونتيري 
املكس���يكي حتى نهاية املوسم على سبيل االعارة 
مع خيار شرائه. ويحتل سرقسطة املركز التاسع 
عشر قبل االخير في البطولة احلالية، وهو بحاجة 
الى مهاجم يعزز به صفوفه خصوصا ان الفريق 

لم يسجل سوى 18 هدفا في 17 مباراة.

أمت نادي أتلتيكو مدريد االس���باني تعاقده مع 
املهاج���م الصاعد إدواردو س���الفيو العب النوس 

األرجنتيني مقابل ثمانية ماليني يورو.
وجاء التعاقد مع الالعب )19 عاما( عقب اجتماع 
عقد في بوينس آيرس بني خيسوس جارسيا بيتارك 
املدير الرياضي للنادي االسباني ونيكوالس روسو 

رئيس النادي األرجنتيني.

أعلن نادي هامبورغ األملاني لكرة القدم أنه جدد 
عقد حارس مرماه، فرانك روست، ملوسم جديد، ليبقى 
ضمن صفوف النادي حتى عام 2011. وانضم روست 
)36 عاما( لصفوف هامبورغ عام 2007، ويصفه املدرب 
برونو الباديا بأنه العب محوري داخل وخارج امللعب. 
ويحتل هامبورغ املركز الرابع في ترتيب الدوري األملاني 

بفارق أربع نقاط خلف باير ليفركوزن املتصدر.

سوازو إلى سرقسطة أتلتيكو مدريد يضم سالفيو  هامبورغ يجدد عقد روست

)رويترز( جنم كليڤالند ليبرون جيمس يتهيأ للتسجيل في سلة غولدن ستايت  )أ.پ(مدرب مان يونايتد اليكس فيرغسون في حصة تدريبية بالدوحة  

 فيرغسون: بإمكان قطر استضافة مونديال 2022
اعتبر االسكوتلندي أليكس فيرغسون املدير 
الفني مل���ان يونايتد االجنلي���زي ان قطر متتلك 
االمكانيات التي تساعدها على استضافة نهائيات 

كأس العالم 2022.
وقال فيرغسون في لقاء مع االعالميني قبل حصة 
تدريبية لفريقه على مالعب اكادميية اسباير في 
الدوحة استعدادا الستئناف مبارياته في الدوري 
االجنليزي »ان اي دولة تريد استضافة كأس العالم 
البد ان تتوافر لديه���ا 3 عوامل هامة هي املالعب 

وقرب املدن واالمن«.
وتابع »متتلك قطر هذه العوامل الثالثة السيما 
املنشآت واملالعب التي تابعتها خالل زيارتي للدوحة، 
وكذلك اجلانب االمني حيث شعرنا باالمان التام 
منذ وصولنا االح���د املاضي، اضافة الى ذلك فان 
قطر متتلك تراثا رياضيا وان مسؤوليها متحمسون 

الستضافة كأس العالم 2022«.
واوضح فيرغس���ون ان »مس���اعده الهولندي 
رينيه مدرب منتخب شباب قطر السابق كان من 
عوامل اختيار الدوحة ملعسكر مان يونايتد حيث 
حتدث معي كثيرا عن الدوحة واالمكانيات املتوافرة 
والبنية التحتية فيها، وقد اضطررنا للمعس���كر 

بسبب الطقس البارد الذي ضرب اوروبا وبريطانيا 
وتسبب في ارباك كل برامجنا«.

واش���ار الى ان فريقه »يس���ير بشكل جيد في 
الدوري وانه مصمم على مواصلة االنتصارات من 
اجل االحتفاظ باللقب«، معترفا »بأن مان يونايتد 
تأثر كثيرا برحيل املهاجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو )انتقل الى ريال مدريد االسباني(، واعتبره 

العبا كبيرا وخطيرا«.
وحول االستثمارات العربية في االندية االجنليزية 
قال فيرغسون »ال توجد استثمارات عربية فقط، 
فهناك ايضا استثمارات اميركية وروسية، وهو ان 
دل على شيء فانه يدل على مكانة الدوري االجنليزي 
على مس���توى العالم وهو امر جيد ما دامت هذه 
االس���تثمارات توضع في املكان الصحيح«. وردا 
على سؤال حول اختيار البعض نادي برشلونة 
كافضل ن���اد في العالم قال فيرغس���ون «ان مان 
يونايت���د ال يقل عاملية عن برش���لونة الذي رمبا 
استفاد في الفترة احلالية من النتائج التي تلعب 
دورا مهم���ا في هذا االمر، واذا كان البعض يعتقد 
بأن برش���لونة افضل ناد في العالم فنحن نعتبر 

ايضا مان يونايتد من االندية العاملية«.

پاراغواي تلتقي بلجيكا واليونان ودياً اعترف بتأثر مان يونايتد برحيل رونالدو

إصابة غواردادو في ساقه

اعلن مدرب منتخب پاراغواي لكرة القدم جيراردو »تاتا« مارتينو ان 
بالده ستلتقي وديا مع بلجيكا في مارس ومع اليونان في مايو في اطار 
استعدادتها للمشاركة في مونديال 2010 في جنوب افريقيا. وأوضح ان 
املجموع��ة املكلفة من قبل االحتاد الپاراغويان��ي لتنظيم اللقاءات الودية 
االستعدادية وضعت جميع التفاصيل اخلاصة بهاتني املباراتني حيث ستقام 
االول��ى في 3 مارس وهو موعد محدد من قبل االحتاد الدولي للمباريات 
الودية، فيما لم يحدد بعد تاريخ الثانية )مع اليونان(. وقد وضعت پاراغواي 
على رزنامتها خوض 3 مباريات في مايو اثنتني منها ضد منتخبني أوروبيني 

تأهال الى نهائيات املونديال على غرار اليونان.

أعلن نادي ديبورتيڤو الكورونا اإلسباني على موقعه اإللكتروني أن 
العب وسطه املكسيكي أندريس غواردادو يعاني من قطع في ألياف الساق 
اليسرى. وكشفت األشعة املقطعية التي أجريت لالعب الدولي املكسيكي 
عن خطورة إصابته، التي قد تبعده عن املالعب ألكثر من شهر. وجاءت 
إصابة غواردادو إثر تدخل عنيف من العب الوسط اإليراني الدولي جواد 
نيكونام جنم فريق أوساسونا، أدت إلى طرد األخير من مباراة الناديني 

في بطولة الدوري االسباني التي انتهت بفوز ديبورتيڤو 1 � 0.

عالمية متفرقات

عالمي تنس

توقع أغلب مدربي األندي���ة األملانية فوز نادي بايرن 
ميونيخ ببطولة الدوري هذا املوسم. وأظهر استطالع للرأي أن 
14 من بني 18 مديرا فنيا ألندية الدوري املمتاز )البوندسليغا( 
رشحوا الفريق الباڤاري للفوز بالدوري، بينما رشح أربعة 

مدربني فريق باير ليڤركوزن للفوز بالدوري.
أقر مدير فريق ماكالرين مرسيدس االجنليزي املشارك في 
بطولة العالم للفورموال واحد جوناتان نيل بان البريطاني جنسون 
باتون بطل العالم في املوسم املاضي يخشى محاباة الفريق لزميله 

ومواطنه لويس هاميلتون.
قرر االحتاد الدولي للسيارات »اللجوء الى استئناف« 
قرار محكمة البداية في باريس الذي الغى القرار الصادر عن 
املجلس العاملي والقاضي بشطب املدير العام السابق لفريق 
رينو فالفيو برياتوري مدى احلياة بس���بب فضيحة الغش 

»كراشغيت« في جائزة سنغافورة الكبرى عام 2008.
أكد وكيل أعمال هداف پاراغواي سلڤادور كابانياس اهتمام 

نادي سندرالند اإلجنليزي بالتعاقد مع املهاجم.
قال لويس تشيريبوغا رئيس االحتاد اإلكوادوري لكرة 
القدم ان بالده تتطلع إلى التأهل إلى بطولة كأس العالم 2014 
في البرازيل، بعد اإلخفاق في اللحاق بركب املش���اركني في 

بطولة 2010 التي تستضيفها جنوب أفريقيا.

تأهلت االسبانية انابيل مدينا غاريغيس املصنفة 
اولى الى ربع نهائي دورة هوبارت االس���ترالية الدولية 
للتنس بفوزها على الروس���ية آال كودريافتسوفا 3 � 6 

و6 � 3 و6 � 1.
بلغت االميركية سيرينا وليامز والروسية دينارا سافينا 
املصنفت��ان اولى وثانية على التوال��ي الى ربع نهائي دورة 

سيدني الدولية للتنس.
صعد االملاني فيليب كولش���رايبر املصنف خامسا 
الى الدور الثاني من دورة اوكالند النيوزيلندية للتنس 

بفوزه على االسباني اينيغو سرفانتس 6 � 2 و6 � 3.

برشلونة للثأر من إشبيلية ومواجهة نارية بين ديبورتيڤو وڤالنسيا في الكأس
مانشستر سيتي يهزم بالكبيرن في ختام المرحلة الـ 21 في »بريمير ليغ«

بداعي االصابة التي تعرض لها 
مع فريقه السابق انتر ميالن 
ضد كييڤ���و )1 � 0( منتصف 
االس���بوع املاضي في الدوري 
االيطالي، رصيده الى 38 نقطة 

وصار رابعا بفارق نقطة واحدة 
امام توتنهام.

وحصل مانشستر سيتي على 
الزميبابوي  ركلة ركنية تابعه���ا 
بنجاني مواروواري لكن كرته لم 
متر فعادت الى االرجنتيني كارلوس 
تيڤيز الذي تابعها بيمناه من زاوية 
صعبة في س���قف مرمى احلارس 
الدولي الس���ابق بول روبنس���ون 

.)7(
واضاف ميكا ريتشاردز الهدف 
الثان���ي بع���د لعبة مش���تركة مع 
بنجاني تابعه���ا االول بيمناه من 
مس���افة قصيرة في اجلهة اليمنى 

ووضعها في قلب املرمى )39(.
وفي الش���وط الثاني، س���اهم 
بنجاني ايضا في صنع الهدف الثالث 
الذي جاء بالقدم اليمنى لألرجنتيني 
تيڤيز من داخل املنطقة على ميني 

احلارس روبسون )49(.
النرويج���ي مورتن  وقل���ص 
بيدرس���ن الفارق بعد ان وصلته 
الكرة داخل املنطقة في اجلهة اليمنى 
تابعها بيسراه مباشرة في شباك 
احلارس الدولي االيرلندي ش���اي 

غيفن )71(.
وأكمل تيڤيز الثالثية الشخصية 
مس���جال الهدف الرابع لفريقه بعد 
ان اس���تثمر متريرة من البرازيلي 
روبينيو أطلقها قذيفة من خارج 
املنطقة استقرت في شباك روبنسون 

في الوقت بدل الضائع )91(.
وفي كأس االحتاد اإلجنليزي، 
يستضيف ليڤربول ريدينغ ويلعب 

نيوكاسل مع أرغايل.
وفي إيطالي���ا، يلعب في كأس 
إيطالي���ا اليوا ميالن م���ع نوڤارا، 
وجنوى م���ع كاتانيا، ويوڤنتوس 
أمام نابولي. وفي فرنس���ا، يلتقي 
بولونيا م���ع سوش���و وموناكو 
يواجه مونبيليه ف���ي املرحلة ال� 
18 في الدوري الفرنسي، باالضافة 
الى مباري���ات ف���ي كأس االحتاد 

الفرنسي.

أريدهم ان يلعبوا«.
ونف���ى غواردي���وال انه يعتبر 
مسابقة الكأس اقل أهمية بالنسبة 
للنادي الكاتالوني مقارنة مع الدوري 
احملل���ي او مس���ابقة دوري ابطال 
اوروبا، ما يؤشر الى انه سيستعني 
بترس���انته الكاملة اليوم. ويدخل 
رجال غوارديوال الى مباراة »رامون 
سانش���يز بيزخوان« مبعنويات 
عالي���ة بعد فوزهم الكاس���ح على 
مضيفهم تينيريفي )5 � 0( ضمن 
الدوري احمللي بفضل تألق الثنائي 
ليونيل ميسي الذي سجل ثالثية، 
وبويان كركيتش الذي كان مهندس 

3 اهداف.
في املقابل، مير اشبيلية في فترة 
صعبة اذ مني بهزميته الثالثة على 
التوالي في الدوري وجاءت على يد 
راسينغ سانتاندر )1 � 2( ما جعله 

يتراجع الى املركز السادس.
وتتوجه االنظار ايضا الى ملعب 
»ريازور« الذي يس���تضيف اقوى 
مباريات هذا الدور النه سيجمع بني 
ديبورتيڤو ال كورونا الرابع وضيفه 
ڤالنسيا الثالث الذي كان خسر ذهابا 

في ملعبه »ميستايا« 1 � 2.

 إنجلترا

فاز مانشستر سيتي على ضيفه 
بالكبي���رن 4 � 1 في ختام املرحلة 
ال� 21 من الدوري االجنليزي التي 
شهدت تأجيل سبع مباريات بسبب 

االجواء املناخية الصعبة.
ورفع مانشستر سيتي الذي لم 
يشارك معه الفرنسي باتريك ڤييرا 

سيكون برشلونة مهددا بفقدان 
اول ألقابه عندما يحل ضيفا على 
اشبيلية اليوم على ملعب »رامون 
سانشيز بيزخوان« في إياب الدور 
ثم���ن النهائي من مس���ابقة كأس 

اسبانيا لكرة القدم.
وعلى النادي الكاتالوني ان يقدم 
افض���ل ما عن���ده اذا أراد مواصلة 
مشوار الدفاع عن اللقب الذي توج 
به املوسم املاضي على حساب اتلتيك 
بلباو، وذلك النه خسر مباراة الذهاب 

في معقله »نوكامب« 1 � 2.
وكان لق���ب الكأس اول األلقاب 
التي توج بها فريق املدرب جوسيب 
غوارديوال املوسم املاضي، قبل ان 
يلحقه بلقبي ال���دوري احمللي ثم 
مس���ابقة دوري أبطال اوروبا، ما 
يعن���ي ان لقب هذه املس���ابقة قد 
يكون اول األلقاب التي يخس���رها 
النادي الكاتالوني في حال لم يفز 
بفارق هدفني على االقل على مضيفه 

االندلسي.
واعترف غوارديوال باخلطأ الذي 
ارتكبه في مباراة الذهاب عندما اراح 
بعض العبيه االساسيني مثل احلارس 
فيكت���ور فالديز وكارليس بويول 
وجيرار بيكيه وتشافي هرنانديز 
وسيرجي بوسكيتس والسويدي 

زالتان ابراهيموفيتش.
»قم���ت  غواردي���وال  وق���ال 
بالتغييرات الني الش���خص الذي 
يقرر هذا االمر، عل���ى االقل حتى 
ان يق���وم الرئيس بصرفي.. أقوم 
بالتغييرات من اجل مصلحة الفريق 
الن اجلميع يستحق ان يلعب وألني 

غياب هيغوين 3 أسابيع
اعلن نادي ريال مدريد االس���باني امس انه سيفتقد 
جهود جنمه الدولي األرجنتيني غونزاليز هيغوين ملدة 
ثالثة اسابيع بعد اصابته في فخذه االيسر خالل املباراة 
ضد ريال مايوركا )2-0(، وأثبتت الفحوصات الطبية 
ان الالعب »يعاني من متزق عضلي في الفخذ األيسر«، 

وان الوقت املقدر لغيابه سيكون ثالثة اسابيع.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس إسبانيا

10راسينغ � الكوركون
10ديبورتيڤو � ڤالنسيا 

10أوساسونا � هيركوليس 
10خيتافي � ملقة 

اجلزيرة الرياضية +122اشبيلية � برشلونة 

كأس إيطاليا
اجلزيرة الرياضية +61ميالن � نوڤارا 
اجلزيرة الرياضية +8:301جنوى � كاتانيا 

اجلزيرة الرياضية +10:451يوڤنتوس � نابولي 

كأس االتحاد االنجليزي
10:45نيوكاسل � بليمث 
اجلزيرة الرياضية +10:455ليڤربول � ريدينغ 

كأس االتحاد الفرنسي
7غانغان � سان جرمان 

8:45ليون � متز 
9لنس � لوريان

9ليل � رين
9تولوز � نانسي

10:45سانت ايتيان � مرسيليا

الدوري الفرنسي )المرحلة 18(
10بولونيا � سوشو

اجلزيرة الرياضية 101 موناكو � مونبلييه

»NBA« الفوز الـ 30 لكليڤالند في الـ
قاد ليبرون جيمس فريقه كليڤالند كاڤالييرز 
الى حتقيق فوزه الثالثني وكان على حساب غولدن 
ستايت ووريرز 117-114 ضمن الدوري االميركي 

للمحترفني في كرة السلة.
وعزز كليڤالند صدارته للمجموعة الوسطى 
)30 فوزا و10 هزائم(، في حني مني غولدن ستايت 

بخسارته اخلامسة والعشرين في 36 مباراة.
وسجل ليبرون جيمس 37 نقطة مع 8 متابعات 
و11 متريرة حاس���مة لكليڤالند، وكوري ماجيتي 
ومونتا اليس وستيفن كاري 32 و30 و21 نقطة 

على التوالي لغولدن ستايت.
ولقي بوسطن س���لتيكس خسارته العاشرة 
وكان���ت امام اتالنتا هوكس 96-102 لكنه اليزال 

يحتفظ بصدارة االطلسي )ميلك 26 فوزا(.
وتغلب دنفر ناغتس على مينيسوتا متبروولفز 

105-94 رافع���ا رصيده الى 24 ف���وزا مقابل 14 
خسارة في صدارة مجموعة الشمال الغربي، وملحقا 
مبنافسه خسارته احلادية والثالثني حيث يتذيل 

ترتيب مجموعة الشمال الغربي.
وفي املباريات االخرى، فاز فيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز على نيو اورليانز 96-92، واوكالهوما 
ثاندر على نيويورك نيكس 106-88، وفينيكس 
صنز على ميلووكي باكس 105-101، ويوتا جاز 
على ميامي هيت 118-89، وانديانا بيس���رز على 
تورونتو رابتورز 105-101، وشيكاغو بولز على 

ديترويت بيستونز 87-120.
من جهة اخرى، تعرض مايكل ريد العب ميلووكي 
باكس الى متزق في اربطة ركبته اليسرى للمرة 
الثانية في اقل من عام وس���يبتعد بالتالي حتى 

نهاية املوسم حيث سيخضع لعملية جراحية.


