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23 اعلن االحتاد الفرنسي لكرة القدم ان املنتخب الفرنسي 
سيبدأ اس����تعداداته ملونديال جنوب افريقيا 2010 بلقاء 
كوستاريكا وديا في مدينة لنس في 25 مايو املقبل، وذلك 
قبل التوجه الى تونس القامة معسكر تدريبي في مدينة 
سوسا يلتقي خالله نظيره التونسي في 30 منه في مدينة 
رادس. وعلى الصعيد ذاته، تواجه البرازيل ايرلندا وديا 

في 2 مارس املقبل على ستاد االمارات في لندن.

فرنسا مع كوستاريكا والبرازيل أمام إيرلندا
الدولي االيطالي جانلويجي  كش����ف احلارس 
بوفون انه جاهز للدفاع عن مرمى فريقه يوڤنتوس 
اعتبارا من غد وذلك بعد شفائه السريع من العملية 
اجلراحية التي خضع لها في ركبته اليس����رى في 

منتصف الشهر املاضي. 
من جانب آخر نفى ڤيردربرمين األملاني طلب 

يوڤنتوس بضم الالعب مسعود أوزيل.

بوفون يعود غدًا لعرين يوڤنتوس
وجه القضاء البريطاني تهمة التهرب من 
دفع ضرائب بقيمة 40 الف جنيه استرليني 
)نح���و 45 الف يورو( الى ه���اري ريدناب 
مدرب توتنه���ام خامس الدوري اإلجنليزي 
لكرة القدم. وتعود هذه املسألة الى الوقت 
الذي كان ريدناب يشرف خاللها على تدريب 

بورتسموث بني عامي 2005 و2008.

ريدناب متهرب من الضرائب

املواجهة مستمرة وتتكرر بني برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري

»رحلة الثأر« بين برشلونة وإشبيلية تتواصل وريال مدريد بمهمة نارية في »الباسك«
هيبة ليڤربول أمام ستوك.. وليڤركوزن يواجه ماينتس.. وإنتر ميالن في ضيافة باري

د باإلقالة غياب توريس وجيرارد.. وبنيتيز غير مهدَّ
 تع��رض ليڤرب��ول االجنلي��زي لضرب��ة اخرى 
يضيفها الى الكابوس الذي مير به في اآلونة االخيرة، 
اذ تع��رض هدافه االس��باني فرناندو توريس إلصابة 
ستبعده عن املالعب ملدة 6 أسابيع. كما سيفتقد فريق 
»احلمر« خدمات قائده س��تيڤن جيرارد ألس��بوعني 
ويوس��ي بنعيون حلوالي ش��هر. وقال متحدث باسم 
ليڤرب��ول ان توريس وجيرارد خضع��ا للفحوصات 
بعد إصابتهما في مباراة الكأس، مش��يرا الى ان األول 
يعاني من إصابة في احلالبني وس��يغيب ألس��بوعني، 

فيما أصيب الثاني ف��ي ركبته وهو يحتاج الى عملية 
جراحية ستبعده عن املالعب 6 أسابيع. إلى ذلك، طالب 
توري��س عبر مجلة »ف��ور فورتو« أم��س، بأنه على 
ليڤرب��ول التعاقد مع العبني من الصف األول لتخطي 
مرحلة االنحدار. من جه��ة أخرى، أكد نادي ليڤربول 
اإلجنليزي لكرة القدم امس أن مدربه اإلسباني رافايل 
بنيتيز ليس مهددا بفق��دان منصبه بالنادي. ويواجه 
بنيتي��ز ضغوطا متزاي��دة منذ خ��روج ليڤربول من 

منافسات بطولة كأس إجنلترا.

غوتي لالنتقال إلى إنتر ميالن
كشف العب وسط ريال مدريد االسباني غوتي انه 
يريد الرحيل عن النادي امللكي وبانه يرحب باالنتقال 
ال��ى انتر ميالن االيطالي. وقال غوت��ي )33 عاما( في 
مقابلة مع ش��بكة »كانال +« س��تبث في 28 الش��هر 
اجل��اري »صحيح ان��ي اختبرت مرحل��ة جميلة جدا 
ف��ي ريال مدريد، وبان مدريد ه��ي املدينة التي اردت 
ان اعيش فيها طيل��ة حياتي، لكن االن اريد الرحيل«. 
واضاف غوتي الذي ع��اد مؤخرا من االصابة »انه )ما 

يقوله( تناقض لكني اريد الرحيل عن مدريد.

يرفع برش����لونة حامل اللقب 
واملتص����در ش����عار الث����أر عندما 
يستقبل اش����بيلية اليوم في قمة 
املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
الكاتالوني  النادي  ويس����عى 
الى اس����ترداد اعتباره من ضيفه 
االندلسي الذي جرده من اول االلقاب 
التي توج بها املوسم املاضي وذلك 
باخراجه من مسابقة الكأس رغم 
اخلسارة امامه في ملعبه »رامون 
سانشيز بيزخوان« 0-1 النه كان 

فاز ذهابا في »نوكامب« 1-2.
ونفى مدرب برشلونة جوسيب 
غوارديوال الذي سيستعيد خدمات 
زالتان ابراهيموفيتش بعد انتهاء 
ايقافه ملب����اراة واحدة، انه يعتبر 
مسابقة الكأس اقل اهمية بالنسبة 
للن����ادي الكاتالون����ي مقارنة مع 
الدوري احمللي او مسابقة دوري 
ابطال اوروب����ا، وقد اكد هذا االمر 
باشراكه جميع جنومه في مباراة 
االياب دون ان يجنبه ذلك التنازل 

عن اللقب.
وقال غواردي����وال بعد مباراة 
اشبيلية »نحن لسنا بالفريق الذي 
ال يقهر. يجب ان نخسر في وقت 
من االوقات. لنرى كيف سيكون 

رد فعلنا«.
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.
وسيكون اخلطأ ممنوعا على 

برشلونة الن غرميه التقليدي ريال 
مدريد يتربص له وهو س����يكون 
امامه فرصة التربع على الصدارة 
النه سيحل ضيفا على اتلتيك بلباو 

قبل مباراة برشلونة واشبيلية.
ويأمل النادي امللكي ان يعود 
من الباسك بنقاط املباراة الثالث 
لكي يكرر سيناريو املرحلة السابقة 
عندما حس����م مواجهت����ه القوية 
مع ماي����وركا )2-0( وتربع على 
الص����دارة موقتا بفارق نقطة عن 
رجال غوارديوال، لكنه ميني النفس 
هذه املرة ان يقدم له اشبيلية خدمة 

لكي يبقيه في الصدارة.
لك����ن فريق املدرب التش����يلي 
مانويل بلليغريني س����يفتقد في 
مباراته مع بلباو احد ابرز جنومه 
هذا املوسم االرجنتيني غونزالو 

ال����دوري االجنليزي اال ان ذلك ال 
يقلل من حج����م االثارة والترقب 
حيث يسعى تشلسي املتصدر في 
اول مباراة له ف����ي العام اجلديد 
ان يحافظ على اقل����ه على فارق 
الذي يفصله عن مالحقه  النقطة 
مان يونايتد حام����ل اللقب وذلك 
عندما يستقبل س����ندرالند، فيما 
يلعب فريق »الش����ياطني احلمر« 

مع ضيفه بيرنلي.
عل����ى ملع����ب »س����تانفورد 
بريدج«، يأمل تشلس����ي الذي لم 
يخض س����وى مباراة واحدة في 
2010 وكانت في مس����ابقة الكأس 
)فاز عل����ى واتفورد 5-0( بعدما 
تأجلت مباراته في الدوري مع هال 
س����يتي، ان يقدم مستوى افضل 
من ذلك الذي ظه����ر به في نهاية 

هيغوين الذي سيغيب ملدة ثالثة 
اسابيع بعد اصابته في فخذه االيسر 
املباراة ضد ريال مايوركا،  خالل 
وهو انض����م الى زميله الهولندي 
رافايل فان در فارت الذي سيغيب 
عن املالعب من اسبوعني الى ثالثة 
اسابيع بسبب االصابة التي تعرض 
لها في ساقه اليسرى امام مايوركا 
الفرصة سانحة  ايضا. وستكون 
امام الفرنسي كرمي بنزمية وراوول 
غونزاليز او حتى الهولندي رود 
فان نيسلتروي لسد فراغ غياب 
هيغوين. ويلعب اوساسونا مع 

اسبانيول.

إنجلترا

تغي����ب مواجه����ات القمة عن 
الثانية والعش����رين من  املرحلة 

العام املاضي عندما حقق فوزين 
فقط في مبارياته الست االخيرة. 
واعترف قائد تشلسي جون تيري 
ان فريقه لم يظهر بافضل صورة 
له خالل مبارياته االخيرة، مضيفا 
»ال ميكنن����ا ان نتحمل اي تعثر 
آخر. حلسن احلظ ان الفرق التي 
تالحقنا تعثرت ايضا، لكن ارسنال 
عاد الى س����احة املنافسة مجددا. 
عندما تغلبنا عليهم 3-0 اعتقدت 
بصراحة انهم اصبحوا خارج دائرة 

الصراع«.
اما بالنس����بة مل����ان يونايتد، 
فهو يأمل ان يرد على االنتقادات 
التي وجهت له في االونة االخيرة 
خصوصا بعد خروجه من مسابقة 

الكأس على يد ليدز يونايتد.
امل����درب  فري����ق  وعان����ى 

اليكس فيرغسون  االسكوتلندي 
م����ن االصابات في خط دفاعه في 
ظل غياب ريو فرديناند وااليرلندي 
جون اوشي منذ حوالي شهرين 
واصاب����ة كل من غ����اري نيفيل 
والبرازيلي رافايل وجون ايفانز، 
فيما عاد الصربي نيمانيا فيديتش 
مؤخرا بعد ش����فائه من االصابة. 
وبعيدا عن صراع الصدارة، ستكون 
االنظار موجهة الى مباراة ليڤربول 
ومضيفه ستوك سيتي، الن اخلطأ 
سيكون ممنوعا على مدرب »احلمر« 
االسباني رافايل بنيتيز الذي يواجه 
بشكل جدي خطر االقالة من منصبه 
وهو االمر الذي يطالب به بعض 
جنوم الفريق السابقني، وقد ذكرت 
بع����ض التقارير ان »اس����طورة« 
النادي كيني دالغليش املرش����ح 

االوفر حظا تسلم مهام االشراف 
عليه مجددا.

وفي املباريات االخرى، يلعب 
بورتس����موث م����ع برمنغه����ام، 
وتوتنه����ام اخلام����س م����ع هال 
سيتي، وولفرهامبتون مع ويغان، 
وايفرتون مع مانشس����تر سيتي 

الرابع.

إيطاليا

انت����ر مي����الن املتصدر  يحل 
ضيفا عند باري اليوم في املرحلة 
الدوري االيطالي  العش����رين من 
ويتقدم انتر ميالن بفارق 8 نقاط 
حاليا عن جاره »روسونيري« لكن 
االخير ميلك مباراة مؤجلة في حال 
فوزه بها وحسمه مباراة القمة في 
املرحلة املقبلة قد يتقلص الفارق 
ب����ني الطرفني ال����ى نقطتني فقط.

ويلعب كالياري مع ليفورنو.

ألمانيا

تتواصل مباريات املرحلة الثامنة 
اليوم  الدوري االملاني  عشرة من 
الترتيب  بتصدر باير ليفركوزن 
برصيد 35 نقط����ة، بفارق نقطة 
امام شالكه، ونقطتني امام بايرن 
ميونيخ، ويأت����ي هامبورغ رابعا 
)31 نقطة( وبوروسيا دورمتوند 

خامسا )30(.
وكان باي����رن ليفركوزن توج 
بلقب بطل اخلريف املعنوي بعد 
انهائه دور الذهاب باملركز االول، 
وسيخوض في هذه املرحلة اختبارا 
عاديا ضد ضيفه ماينتس التاسع 

)24 نقطة(.
ويتعني عل����ى باير ليفركوزن 
تأكيد ثبات مستواه في دور االياب 
الن اي تعثر قد يكلفه التخلي عن 
الصدارة الن اكثر من فريق يتحني 

الفرصة لالنقضاض عليها.
الذهاب  ومتيز ليفركوزن في 
في الش����قني الدفاعي والهجومي، 
فكان صاحب اقوى دفاع )اهتزت 
شباكه 13 مرة فقط(، واقوى هجوم 

)سجل 35 هدفا(.
وس����يحاول ش����الكه الثان����ي 
مواصلة الضغ����ط على الصدارة 
حني يس����تقبل نورمبرغ السابع 
عشر قبل االخير ب�12 نقطة فقط 

في مهمة سهلة نسبيا.
املباري����ات االخ����رى،  وف����ي 
يلعب بوروس����يا مونشنغالدباخ 
م����ع بوخوم، وهانوڤ����ر مع هرتا 
برلني، واينتراخ����ت فرانكفورت 
مع فيردر برمين، وش����توتغارت 
مع فولفس����بورغ، وهامبورغ مع 

فرايبورغ.

فرنسا

يعاود الدوري الفرنسي مبارياته 
اليوم في املرحلة العشرين منه، 
الثالث )بفارق  فيلعب اوكس����ير 
االهداف عن مرسيليا( مع بولونيي، 
ورين مع لنس، ونانسي مع ليون 
الثالث مع  الس����ابع، ومونبلييه 
نيس، وموناكو مع سوشو، وليل 
مع باريس سان جرمان، ولومان 
مع لوريان، وغرونوبل مع سانت 

اتيان، وڤالنسيان مع تولوز.

عالميةمتفرقات 

عاود احلارس الهولندي ادوين ڤان در سار متارينه مع 
مان يونايتد االجنليزي، وذلك حسب ما كشف امس مدربه 
االسكوتلندي اليكس فيرغسون. وقال فيرغسون إن أوين 

هارغريڤز سيعود إلى املالعب بعد غياب 16 شهرا.
أعلن أس��طورة كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا 
عبر شريط مصور إطالق قناته التلفزيونية »10 إي تي ڤي« 

في املكسيك. 
وأعلن أن القناة س��تتخصص في مجال اإلمتاع، وس��تركز 
على ما يوجد خلف األحداث وأس��لوب حياة املشاهير وعالم 

املوضة والعروض
اختير جنم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو عارضا 
من جانب دار أزياء »أرماني« لدى إعالنها عن خط املالبس 
الداخلي����ة اجلديد اخلاص بها، إلى جانب املمثلة األميركية 
الش����هيرة ميغان فوكس، التي احتلت صورها العديد من 

الصفحات األولى للصحف الرياضية وغير الرياضية.
سقط بوس��طن سلتيكس امام ش��يكاغو بولز 96-83 
وكليفالند كافالييرز امام يوتا جاز 96-97 ضمن منافس��ات 
الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة.ولم تنفع النقاط 
ال� 36 التي س��جلها ليبرون جيمس كثي��را فريقه كليفالند 

النه سقط امام مضيفه يوتا بفارق نقطة واحدة 97-96.

تأهل التسيو وفيورنتينا وأودينيزي لربع نهائي »كوبا إيطاليا« 

مايوركا وأتلتيكو مدريد لربع نهائي الكأس.. وأستون ڤيال يتخطى بالكبيرن في »الرابطة«
بلغ مايوركا الدور ربع النهائي من مس����ابقة 
كأس اسبانيا بعد فوزه على ضيفه رايو فاليكانو 
3-1 في اياب الدور ثمن النهائي. وعوض مايوركا 
خسارته ذهابا بنتيجة 1-2، وهو يدين بتأهله الى 
الثنائي فيكتور وماريو سواريز، الن االول ادرك 
التع����ادل )50( بعدما افتتح فرانسيس����كو بيتي 
التس����جيل لفاليكانو )45(، ثم وضع فريقه في 
املقدمة )60( ليصبح الطرفان على املسافة ذاتها 
قبل ان يخطف س����واريز الهدف الثالث الصحاب 
االرض في الوقت ب����دل الضائع. وحلق مايوركا 
الذي فاز باللقب عام 2003 على حساب ريكرياتيفو 
هويلفا )3-0( ووصل الى نهائي عامي 1991 و1998 
عندما خسر امام اتلتيكو مدريد )0-1( وبرشلونة 
)بركالت الترجيح بعد تعادلهما 1-1( على التوالي، 
بس����لتا فيغو واشبيلية وديبورتيفو ال كورونيا 
وراسينغ سانتاندر واوساسونا وخيتافي الى ربع 

النهائ����ي. وبدوره جدد اتلتيكو مدريد فوزه على 
ضيفه ريكرياتيفو هويلفا من الدرجة الثانية بعدما 
تغلب عليه بخمسة اهداف تناوب على تسجيلها 
البرتغالي سيماو سابروسا )21 و84( واالرجنتيني 
س����يرجيو اغويرو )24 و62( والتشيكي توماس 
اويفالوسي )39(، مقابل هدف للتشيلي كارلوس 
كارمونا )71(، وذلك رغم لعبه بعشرة العبني بعد 
طرد البرتغالي باولو اسونساو )73(. وكان فريق 

العاصمة فاز ذهابا ايضا بثالثية نظيفة.

 إيطاليا

واصل التسيو حملة الدفاع عن لقبه بطال ملسابقة 
كأس ايطالي����ا »كوبا إيطاليا« بنجاح وبلغ الدور 
ربع النهائي بفوزه على ضيفه باليرمو 2-0 على 
امللعب االوملبي في روما. وسجل الصربي الكسندر 
كوالروف )57( وسيرجيو فلوكاري )74( هدفي 

التس����يو الذي توج باللقب املوسم املاضي للمرة 
اخلامسة في تاريخه بعد تغلبه على سمبدوريا 
6-5 بركالت الترجيح اثر انتهاء الوقتني االصلي 
واالضافي بالتعادل 1-1 في املباراة النهائية التي 
احتضنها امللعب االوملبي في روما. وبلغ الدور ربع 
النهائي ايضا فيورنتينا بعد فوزه الصعب على 
ضيفه كييڤو 3-2 على ملعب »ارتيميو فرانكي«. 
ويدين فيورنتينا بتأهله الى الروماني ادريان موتو 
الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 77، مسجال هدفه 
الثاني في املباراة بعدما ادرك التعادل في الدقيقة 
35 الن كييڤو افتتح التسجيل في الدقيقة 7 عبر 

االوروغوياني بابلو غرانوتشي.
وتقدم كييڤو مجددا في الدقيقة 38 بفضل هدف 
من سيموني بنتيفوغليو، ثم انتظر صاحب االرض 
حتى الدقيقة 75 ليدرك التعادل عبر السنغالي كوما 
بابكر، قبل ان يسجل موتو هدف الفوز بعد دقيقتني 

فقط ليحمل فريقه الى ربع النهائي. وبلغ الدور ذاته 
اودينيزي بعدما تخطى عقبة ضيفه لوميتزاني 
من الدرجة الثالثة بهدفني لفرانشيسكو لودي )45 

من ركلة جزاء( وبرناردو كورادي )61(.

 رابطة األندية اإلنجليزية

قطع استون ڤيال شوطا كبيرا نحو التأهل الى 
نهائي كأس رابط����ة االندية االجنليزية احملترفة 
الول م����رة منذ 1996 بعدما عاد من ملعب »ايوود 
بارك« اخلاص مبضيفه بالكبيرن روفرز بفوز ثمني 
1-صفر في ذهاب ال����دور نصف النهائي. ويدين 
استون ڤيال بفوزه الغالي الى جيمس ميلنر الذي 
سجل هدف املباراة الوحيد بعد هجمة مرتدة رائعة 
بدأها الالعب ذات����ه من منتصف ملعب فريقه ثم 
انهاها بنفسه بتسديدة الكرة داخل شباك اصحاب 

االرض من مسافة قريبة.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثانية والعشرون(

شو سبورت 3:451ستوك سيتي � ليڤربول
شو سبورت 62تشلسي � سندرالند

شو سبورت 64مان يونايتد � بيرنلي
6بورتسموث � برمنغهام
6توتنهام � هال سيتي
6ولڤرهامبتون � ويغان

شو سبورت 8:301ايڤرتون � مانشستر سيتي

ايطاليا )المرحلة العشرون(
اجلزيرة الرياضية +81كالياري � ليڤورنو
اجلزيرة الرياضية +10:451باري � انتر ميالن

اسبانيا )المرحلة الثامنة عشرة(
8اوساسونا � اسبانيول

اجلزيرة الرياضية +102اتلتيك بلباو � ريال مدريد
اجلزيرة الرياضية +122برشلونة � اشبيلية

ألمانيا )المرحلة الثامنة عشرة(
5:30مونشنغالدباخ � بوخوم

دبي الرياضية5:30ليڤركوزن � ماينتس
5:30هانوڤر � هرتا برلني

5:30فرانكفورت � ڤيردر برمين
دبي الرياضية 5:302هامبورغ � فرايبورغ

دبي الرياضية 8:301شتوتغارت � ڤولفسپورغ

فرنسا )المرحلة العشرون(
11اوكسير � بولونيي

11رين � لنس
اجلزيرة الرياضية +114نانسي � ليون

11مونبلييه � نيس
11موناكو � سان جرمان

اجلزيرة الرياضية 111ليل � سان جرمان
11لومان � لوريان

11غرونوبل � سانت اتيان
11ڤالنسيان � تولوز


