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55 أعرب الدولي الفرنسي فرانك ريبيري صانع ألعاب بايرن ميونيخ 
 عن أمله في املشاركة أساسيا ضد ماينتس بعد غد السبت في املرحلة

الـ 20 من الدوري األملاني، وأكد ريبيري انه يأمل في اللعب »شوطا واحدا 
على األقل« رغم انه لم يصل الى جهوزية كاملة حتى اآلن، وقال النجم 
الفرنســـي »لم أشعر بأي ألم في ركبتي وهذا هو األهم بالنسبة لي«، 
مضيفا »أبذل جهدا كبيرا للعودة الى التشكيلة األساسية لكنني لست 

جاهزا بنسبة 100% بعد، فما ينقصني هو املشاركة في املباريات«.

أكد املدير الفني لنادي هال ســـيتي االجنليزي فيل براون انه 
سيدفع مبهاجمه اجلديد عمرو زكي أمام وولڤر هامبتون بعد غد 
السبت، وقال براون في تصريحات لصحيفة »هال ديلي ميل« يبدو 

جائعا للمشاركة في املباريات وعينه تلمع بالتحدي«.
وأضاف »زكي يعيش احلالة التي عرفناه عليها عندما جاء إلى 
اجنلترا للمرة األولى مع ويغان، تستطيع ان تشعر بالرغبة الكبيرة 

داخله للتسجيل وهذا هو عمرو زكي الذي نريده«.

ريبيري يأمل في المشاركة أساسيًا ضد ماينتس هال سيتي »يسد جوع« زكي أمام وولڤر هامبتون

»دربي« مثير بين إنتر ميالن »المنتشي« ويوڤنتوس »الجريح« في كأس إيطاليا
ليڤربول يواصل عروضه السيئة بالتعادل مع ولڤرهامبتون.. وفوز صعب لروما على كاتانيا.. وبوردو إلى ربع النهائي

تابع ليڤربول عروضه السيئة في 
اآلونة االخيرة فسقط في فخ التعادل 
السلبي مع مضيفه ولڤرهامبتون في 
املرحلة الثالثة والعشرين من بطولة 
اجنلترا لكرة القدم مســـاء اول من 
امس. وعلى الرغم من تعادله صعد 
املركز اخلامس مؤقتا  الى  ليڤربول 
على حساب مانشستر سيتي الذي 
تأجلت مباراته في هذه املرحلة مع 
ستوك ســـيتي خلوض مباراة اياب 
الدور نصف النهائي من كأس رابطة 
االندية االجنليزية احملترفة ضد جاره 

اللدود مان يونايتد امس.
الى مبـــاراة ليڤربول  وبالعودة 
وولڤرهامبتون، فقد عاد قائد االول 
ستيڤن جيرارد الى صفوفه بعد غياب 
دام 20 يوما بداعـــي االصابة، لكنه 
بدا بعيدا عن مســـتواه السابق ولم 
يتمكن من قيـــادة فريقه الى احراز 
الثـــاث ومواصلة الضغط  النقاط 
على توتنهام. ولم يفز ليڤربول على 
ملعب »مولينو« منذ عام 1979 عندما 
تغلب عليه بهدف ملدافعه الشـــهير 
الن هانسن. وعزز توتنهام رصيده 
في املركـــز الرابع بفوزه على جاره 
فوالم بهدفني نظيفني حما توقيعي 
املهاجم الدولي بيتر كرواتش )27( 
وديڤيد بنتلي )60(. وتغلب بولتون 
على بيرنلي بهدف وحيد سجله لي 
)35(. يذكر ان مـــدرب بولتون هو 
اوين كويل الـــذي ترك بيرنلي قبل 
اسبوعني فقط. وتعادل بورتسموث 
مع وســـت هام 1-1. افتتح الفريق 
اللندني التســـجيل بواسطة مدافع 
بورتسموث الفرنسي يونس كابول 
خطأ في مرمى فريقه )52(، قبل ان 
يدرك ويبر التعادل )76(. وكان مان 
يونايتد افتتح املرحلة السبت املاضي 
مبباراة مبكرة سحق فيها ضيفه هال 
ســـيتي برباعية سجلها جنمه وين 

روني وتصدر الترتيب مؤقتا.

كأس إسبانيا

تقـــام اليوم مباراتـــان في كأس 
ملك اســـبانيا حيث يلتقي خيتافي 
مع ريال مايوركا وســـلتا ڤيغو مع 
اتلتيكـــو مدريد، ومـــن جانب آخر 
قدم ســـلتا ڤيغو، أحد أندية دوري 

الدرجة الثانية االســـباني، لوسائل 
اإلعام مهاجمه اجلديد األرجنتيني 
الذي يطمح  جاستون تشيليرينو، 
الفريق من خاله إلى وضع حد لعقمه 
التهديفي. ويحمل تشيليرينو جواز 
سفر إيطالي، ما يعني أنه لن يحتسب 
الفريق،  كاعب أجنبي في صفوف 
وقد تعاقد مع الفريق االسباني على 
سبيل اإلعارة من ليفورنو اإليطالي 

حتى نهاية املوسم احلالي.

كأس إيطاليا

حقق روما فوزا صعبا على ضيفه 
كاتانيا املتواضع 1-0 في ذهاب الدور 
نصـــف النهائي من مســـابقة كأس 
ايطاليا. وسجل دانييللي دي روسي 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 74، 
علما بأن فريقه لعـــب في مواجهة 
عشـــرة العبني اعتبارا من الدقيقة 
59 اثر طرد مدافع كاتانيا بيلوتشي. 
ويلتقي اليوم في املباراة الثانية في 
هذا الدور يوڤنتوس مع انترميان 
في دربي مثير. وكان يوڤنتوس قد 
ســـقط في اختبار القمة االولى مع 
ضيفه روما 1-2 في الدوري االيطالي 
بينما فاز انتر على غرميه ميان 0-2 

في دربي مدينة ميانو.

فرنسا

بلغ بوردو الدور ربع النهائي من 
مسابقة كأس رابطة االندية الفرنسية 
بفوزه على مضيفه لومان 3-2 في 
مباراة مؤجلة. وسجل يوان غوفران 
)14( ويوهان غوركوف )36( وباسيل 
)50( اهداف بوردو، ولوتاليك )5( 
وجواو باولـــو )38( هدفي لومان. 
وفي كأس فرنسا بلغ اوكسير دور 
الثمانية من مســـابقة كأس فرنسا 
بفوزه الصعب على سيدان بركات 
الترجيح 3-0 بعـــد انتهاء الوقتني 
االصلي واالضافـــي بالتعادل 1-1. 
تقدم اوكســـير بواسطة يلني )28(، 
وادرك سيدان التعادل بواسطة االر 
)41(. وحقق فان من الدرجة الثانية 
املفاجأة باخراجه غرونوبل صاحب 
املركز االخير في الدرجة االولى بفوزه 
عليه بركات الترجيح 4-3 ايضا بعد 

تعادلهما 3-3.

 بورتسموث يعلن رفع عقوبة
حرمانه من التعاقد مع العبين

اعلن نادي بورتسموث االجنليزي عن رفع عقوبة حرمانه من 
التعاقد مع العبني والتي فرضتها عليه رابطة اندية الدوري املمتاز 
االجنليزية التي تدير شؤون اندية الدرجة االولى. وقال املدير العام 
لنادي بورتسموث مارك جاكوب في تصريح لصحيفة »ذي نيوز« 
احمللية: »لقد عملنا بقوة خلف الكواليس، ونحن مسرورون لرفع 
هذه العقوبة«، مضيفا »هذا االمر سيســـمح للمدرب افرام غرانت 
بتعزيز الصفوف عند الضرورة«، وذلك بعدما متركز هذا االخير 

في ذيل الترتيب منذ انطاق املوسم احلالي.

إسبانيا تخوض 3 مباريات استعدادًا للمونديال
يخوض املنتخب االسباني ثاث مباريات ودية أمام ليشتنشتاين 
وكوريا اجلنوبية ومنتخب ثالث لم يتحدد بعد، قبل السفر إلى جنوب 
أفريقيا للمشاركة في بطولة كأس العالم صيف هذا العام. تضاف هذه 
املباريات إلى اللقاء احملدد سلفا أمام املنتخب الفرنسي في باريس في 
الثالث من مارس املقبل. وأعلن االحتاد االسباني لكرة القدم أن أبناء 
املدرب ڤيسنتي دل بوسكي سيواجهون ليشتنشتاين في 29 مايو املقبل 
احتفاال مبئوية احتاد الكرة في االخيرة، قبل مواجهة كوريا اجلنوبية 
في الثالث من يونيو مبدينة انسبروك النمساوية. وسيخوض الفريق 
االســــباني آخر مبارياته في الثامن من يونيو بإحدى املدن االسبانية 

أمام منتخب جار التفاوض معه، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا.

 أستراليا تعترف بتضاؤل أملها
في استضافة مونديال 2018

اعترف االحتاد االسترالي بتضاؤل حظوظه في احلصول على شرف 
اســــتضافة نهائيات كأس العالم 2018 اثر التصريحات التي ادلى بها 
رئيس االحتاد الدولي جوزيف باتر حيث كشف أنه يجرى التحضير 

التفاق على استضافة القارة العجوز ملونديال 2018.
وجاء كام باتر على هامش لقائه رئيس الوزراء االسباني خوسيه 
لويس رودريغيز ثاباتيرو حيث قال: »ما تناقشت به مع رئيس االحتاد 
االوروبي ميشال باتيني في موسكو في االيام االخيرة، هو ان الترشيح 
الستضافة كأس العالم عام 2018 يجب ان ينحصر بالقارة االوروبية 
فقط«. واصدر االحتاد االسترالي بيانا رسميا جاء فيه »يدرك االحتاد 
االسترالي منذ فترة ان اتفاقا يجرى التحضير له القامة كأس العالم 
عام 2018 في اوروبــــا، وبالتالي لم نفاجأ بتصريحات رئيس االحتاد 
الدولي النها تؤكــــد املعلومات التي بحوزتنا«. بيد ان رئيس االحتاد 
االســــترالي فرانك لوفي أكد ان باده ستســــتمر في الترشــــح لكأس 
العالم 2018 الى ان يتم اقناعها بأن االمر ســــيكون محصورا بالقارة 
االوروبية وحدها وقال في هذا الصدد »اذا توصلنا الى اســــتنتاجات 
بان حظوظنا اقوى لتنظيم كأس العالم عام 2022، فإننا ســــنتصرف 
على هذا االساس«. وتتنافس اجنلترا وروسيا، واسبانيا والبرتغال 
مبلف مشترك، وبلجيكا وهولندا مبلف مشترك ايضا على استضافة 
كأس العالم 2018 او 2022، وترشحت ايضا استراليا واليابان والواليات 
املتحدة لكأسي العالم 2018 او 2022، في حني اعلنت قطر واندونيسيا 

وكوريا اجلنوبية ترشحها فقط لكأس العالم 2022.

 توسيتش من مان يونايتد
إلى كولن على سبيل اإلعارة

انتقل اجلناح الصربي الشــــاب زوران توسيتش من مان يونايتد 
االجنليزي الى كولن االملاني على ســــبيل االعارة حتى نهاية املوسم. 
ومن املرجح ان يكون هذا االنتقال نهاية املشوار بالنسبة لتوسيتش 
في ملعب »اولدترافورد« ألن اجلناح الدولي الصربي البالغ من العمر 
22 عاما لم ينجح في فرض نفسه ضمن تشكيلة املدرب االسكوتلندي 
اليكس فيرغســــون منذ انتقاله الى »الشــــياطني احلمر« قبل عام من 
بارتيزان بلغراد. وشارك توسيتش، الذي من املتوقع ان يكون ضمن 
تشــــكيلة املنتخب الصربي لنهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010، 
في مباراتني فقط هذا املوسم في مسابقة كأس رابطة االندية احمللية 
احملترفة، وعلق توسيتش على انتقاله الى كولن قائا »ال اعتقد اني 
قلت كلمتي االخيرة في مان يونايتد. آمل ان يكون االداء الذي سأقدمه 

مع كولن تذكرة عودتي الى اولدترافورد«.

 اآلالف يتجمعون في پاراغواي
للصالة من أجل كابانياس

 جتمع جمهور بلغ نحو عشـــرة آالف شـــخص حمل معظمهم 
االعام وارتدوا قمصان منتخب پاراغواي لكرة القدم في ســـتاد 
ديفنســـوريس ديل تشـــاكو للصاة من أجل سلڤادور كابانياس 

مهاجم الفريق والذي تعرض لطلق ناري يوم االثنني املاضي.
وأطلقت النيران على رأس كابانياس الاعب البارز في تشكيلة 
پاراغواي لكأس العالم هذا العام داخل حانة في مكســـيكو سيتي 
وهو يرقد في حالة حرجة لكن مستقرة في مستشفى بعد اخلضوع 
جلراحـــة والتـــزال الرصاصة داخل رأســـه. وردد اجلمهور أغان 
وتشابكت األيدي وهم يصلون من أجل شفاء كابانياس )29 عاما( 
الذي يلعب لنادي أميركا املكســـيكي. وقال مشجع يدعى خوسيه 
اسكوبار حملطة إذاعية بينما ردد اجلمهور اسم الاعب داخل الستاد 
الذي يتسع لنحو 35 ألف متفرج »هذه أهم مباراة في حياته ويجب 

أن نساعده لتسديد ركلة اجلزاء هذه«.

فوز األرجنتين على كوستاريكا وديًا
 فازت االرجنتني على كوستاريكا 3-2 في مباراة كرة القدم الدولية الودية التي اقيمت

في ســــان خوان ضمن استعدادات االول الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا 
املقرر من 11 يونيو الى 11 يوليو. وســــجل سوســــا )11( وبورديسو )37( وخارا )79( 

اهداف االرجنتني، وبارانتيس )20( ومادريغال )76( هدفي كوستاريكا.
وعاد االســــطورة دييغــــو مارادونا الى عمله مديرا فنيــــا للمنتخب االرجنتيني 
للمرة االولى بعد ايقافه من قبل االحتاد الدولي )فيفا( شهرين بسبب تصريحاته 
غيــــر الائقة التي ادلى بها بعد تأهــــل منتخب باده الى املونديال عقب فوزه على 

اوروغواي 1-0 في 14 اكتوبر املاضي.
خاض منتخب االرجنتني املباراة بغيــــاب احملترفني حيث اكتفى مارادونا 

باشراك العبي الدوري احمللي وحاول اختبار اكبر عدد منهم وابرزهم خارا 
مسجل هدف الفوز الذي مت استدعاؤه الى التشكيلة في اللحظات االخيرة. 
واستدعى مارادونا 94 العبا الى صفوف املنتخب االرجنتيني منذ توليه 
مهمة االشراف الفني عليه قبل نحو عام، وكان كثير التغيير في التشكيلة 
وواجــــه صعوبات كبيرة في التصفيات املؤهلــــة الى املونديال قبل ان 
يستعيد توازنه في اجلولتني االخيرتني ويحجز بطاقته الى النهائيات 

سعيا الى الفوز باللقب الثالث بعد عامي 1978 و1986.
وتخــــوض االرجنتني مباراتها الودية املقبلة ضد املانيا في الثالث من 

الشهر املقبل في ميونيخ. مارادونا كشف بعد املباراة انه »ميلك 60% من تشكيلة 
املونديال حتى اآلن«، مضيفا »ان العبني مثل ليونيل ميســــي وخوان سيباســــتيان 
فيرون وخافيير ماسكيرانو اماكنهم محجوزة في املونديال«، مشيرا الى ان »لديه 
العديد من االسماء االخرى الثابتة في التشكيلة ايضا لكن هناك امورا يجب تقييمها 
قبل اعان االسماء النهائية«.وتلعب االرجنتني في نهائيات جنوب افريقيا الصيف 

املقبل في املجموعة الثانية الى جانب نيجيريا وكوريا اجلنوبية واليونان.

مارادونا حسم 60% من تشكيلة المونديال 

عالميةمتفرقات

  وّجه االحتاد اإليطالي لكرة القدم اتهامات 
للبرتغالي جوزيه مورينيو، املدير الفني لفريق 
إنتر ميان، وأيضا ألحد مسؤولي النادي، بسبب 
التلميح بوجود خطة لتدمير الفريق.وذكر االحتاد 
في موقعه على اإلنترنت أن ممثل ادعاء رياضي 
يحقق مع مورينيو واملسؤول اآلخر بعدما »أعربا 
عن احكام وماحظات أضرت بأشخاص وهيئات 
تابعة لاحتاد، كما أثارا الشــــكوك حول نظام 

الدوري«.
  قالت إذاعة مكسيكية ان املكسيكي جيوفاني 
دوس سانتوس الذي يلعب في الدوري االجنليزي 
املمتاز مع فريق توتنهام هوتسبير سينتقل على 
سبيل اإلعارة إلى غلطة سراي التركي. وسينضم 
جيوفاني إلى مدربه السابق الهولندي فرانك ريكارد 
الذي منحه فرصة اللعب للمرة األولى في الفريق 

األول ببرشلونة االسباني في 2007.
  ثأر السويسري روجيه فيدرر املصنف اول 
من الروسي نيكوالي دافيدنكو السادس وتغلب 

عليه في طريقه الى نصف نهائي بطولة استراليا 
املفتوحة، اولى البطــــوالت االربع الكبرى في 
التنس، في ملبورن.ويلتقي فيدرر في مباراته 
املقبلة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثالث 

او الفرنسي جو ويلفريد تسونغا العاشر.
  افلتت االميركية سيرينا وليامس املصنفة اولى 
وحاملة اللقب من اخلسارة وتابعت طريقها الى الدور 
نصف النهائي من بطولة استراليا املفتوحة بفوزها 
الصعب على البيالروسية فيكتوريا ازارينكا السابعة 
في ملبورن. وتلتقي س��يرينا في الدور املقبل مع 
الصينية لينا السادسة عشرة التي اخرجت شقيقتها 

فينوس السادسة.
  أكد مهاجم أوروغواي ســــانتياغو سيلفا، 
العب نادي فيليز سارسفيلد األرجنتيني، أنه 
يحلم »كل يوم«باملشاركة مع منتخب باده في 
بطولة كأس العالم فــــي جنوب أفريقيا. وقال 
الاعب فــــي تصريحات صحافية اليوم »أحلم 

كل يوم بالتأهل إلى كأس العالم.

ليكرز يستعيد توازنه وداالس يواصل انتصاراته
استعاد لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب 
توازنه بفوزه على واشنطن ويزاردز 115 ـ 103 
وواصــــل داالس مافريكس انتصاراته املتتالية 
بتغلبه على ميلووكــــي باكس 108 ـ 107 ضمن 

الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة.
في املباراة االولى، قاد كوبي براينت واالسباني 
بول غاســــول لوس اجنيليس ليكرز الى فوزه 
الـــــ 34 في 45 مباراة بعد ان كان ســــقط األحد 
املاضي بطريقة دراماتيكية بفارق نقطة واحدة 
امام تورونتو رابتورز 105 ـ 106. وعزز ليكرز 
بالتالي صدارته ملجموعة الهادئ، في حني لقي 
منافســــه خســــارته الـ 30 حيث يتذيل ترتيب 

مجموعة اجلنوب الشرقي.
وحقق داالس مافريكس فوزه العاشــــر على 
التوالي لكن بصعوبة بالغة على ميلووكي باكس 
108ـ  107 بعد 3 أيام فقط على تسجيله اكبر فوز 
في تاريخ الدوري االميركي للمحترفني حني هزم 

نيويورك نيكس 128 ـ 78.
وعــــزز داالس صدارتــــه ملجموعة اجلنوب 
الغربي برصيد 30 فوزا مقابل 15 خسارة، ولقي 

ميلووكي في املقابل خســــارته الـ 25 في املركز 
الثالث للمجموعة الوسطى.

وتغلب تشــــارلوت بوبكاتس على فينيكس 
صنز 114 ـ 109 بعد التمديــــد اثر انتهاء الوقت 
االصلــــي بالتعــــادل 98 ـ 98. وحقق نيويورك 
نيكس فوزا كبيرا على مينيســــوتا متبروولفز 
132 ـ 105 رافعــــا رصيده الى 18 فوزا في املركز 
الثالث للمجموعة الوســــطى، وملحقا مبنافسه 
خسارته الـ 37 في املركز األخير ملجموعة الشمال 
الغربــــي. تألق في صفوف الفائز ديڤيد لي )28 
نقطة وعشــــر متابعات( وآل هارينغتون )26 
نقطة وعشر متابعات( وويلسون تشاندلر )20 
نقطة(، ولدى اخلاسر كوري بروير )22 نقطة( 
ورامون سيشنز )20 نقطة(. وفاز ساكرامنتو 
كينغز على غولدن ســــتايت ووريرز 99 ـ 96. 
ســــجل لاول بينو ادوريه )24نقطة( وتايركي 
ايفانز )23 نقطة(، وللخاسر ستيفن كاري )27 
نقطة وتسع متابعات وست متريرات حاسمة( 
وكارتني مارتن )20 نقطة وسبع متابعات( وكوري 

ماغيتي )19 نقطة و12 متابعة(.

)أ.پ( العبا ليڤربول ديرك كويت وسوتيريوس كيرغياكوس يتصارعان مع العبي ولڤرهامبتون بيررا ودويل للحصول على الكرة 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس ايطاليا
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سلتا ڤيغو ـ 
اجلزيرة الرياضية 12اتلتيكو مدريد
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