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25 قال هاري ريدن���اب املدير الفني 
لتوتنهام اإلجنليزي إن النادي تعاقد 
مع إيدور غوديونسون املهاجم السابق 
لتشلس���ي اإلجنليزي وبرش���لونة 
االسباني، على س���بيل اإلعارة من 
موناكو الفرنسي حتى نهاية املوسم. 
وس���ينتقل غوديونسون )31 عاما( 

إلى ستاد »وايت هارت لني«، معقل 
توتنهام »بعدما قضى س���تة شهور 
فقط مع موناك���و. وصرح ريدناب 
لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
قائال »تعاقدنا معه على سبيل اإلعارة 
حتى نهاية املوس���م كي نرى كيف 

ستسير األمور.

توتنهام يضم غوديونسون 
قال إري���ك هامرين املدي���ر الفني 
للمنتخب الس���ويدي لكرة القدم إنه 
بحث مع زالتان إبراهيموڤيتش مهاجم 
برشلونة االسباني موقفه من اللعب 
للمنتخب، ومنحه مهلة حتى أغسطس 
املقبل. وصرح هامرين لإلذاعة السويدية 
قائال: سأمنحه الوقت الذي يحتاجه في 

هذا الربيع، وأدعه يركز مع برشلونة. 
وقال هامرين إنه يريد أن يعرف قرار 
املهاجم قبل املباراة الودية املقررة في 
املقبل، ضمن استعدادات  أغس���طس 
الفريق ألولى مبارياته في التصفيات 
املؤهلة إلى نهائيات كأس األمم األوروبية 

)يورو 2012(.

مدرب السويد يسعى لضم إبراهيموڤيتش 

ديبورتيڤو يتحدى ريال مدريد وبرشلونة لـ »عصر« خيخون.. وإنتر ُيْقِصي يوڤنتوس من الكأس 

 الفوز مطلب تشلسي على بيرنلي وليڤربول يواجه بولتون و»قلبه« على بنيتيز 

وعلى ملعب »اليانت����س ارينا«، 
يسعى بايرن ميونيخ الى حتقيق 
ثأره م����ن ضيف����ه ماينتس الذي 
كان تغلب عل����ى النادي الباڤاري 
2-1 ف����ي املرحلة الثالث����ة، علما 
بأن األخير لم يخسر في الدوري 
سوى مرتني والثانية كانت على يد 
هامبورغ في املرحلة السابعة في 
26 سبتمبر املاضي بنتيجة 1-0. 
ولم ي����ذق فريق املدرب الهولندي 
لويس فان غال طعم الهزمية في 
الدوري منذ حينها )12 مباراة على 
التوالي(، وهو يبحث عن حتقيق 
فوزه الس����ابع على التوالي في ال� 
»بوندسليغه« والعاشر تواليا في 

جميع املسابقات.
وم����ن املرجح ان يبدأ فان غال 
املباراة بإش����راك النجم الفرنسي 
فرانك ريبيري من����ذ البداية بعد 
ان دخل في الش����وط الثاني خالل 
املرحلة السابقة أمام فيردر برمين 
)3-2( بعد غياب دام 112 يوما بسبب 

االصابة.
وعلى ملع����ب »فيلتنز ارينا«، 
يبحث شالكه الثالث عن تعويض 
النقطتني اللتني أهدرهما في املرحلة 
السابقة امام بوخوم )2-2(، وذلك 

عندما يستقبل هوفنهامي الثامن.
 وتنازل فريق املدرب فيليكس 
ماغاث في املرحلة السابقة عن مركز 
الوصافة ملصلحة بايرن بعدما فرط 
بفرصة حتقيقه فوزه اخلامس على 
التوالي عندما تلقت شباكه هدف 
التع����ادل أمام مضيفه بوخوم في 

الوقت بدل الضائع.
ويأمل شالكه اال تأتي صحوة 
ضيفه على حسابه، ألن هوفنهامي 
يدخل الى املباراة وقد تلقى ثالث 
هزائم متتالية وهو لم يذق طعم 
الفوز منذ املرحلة الثالثة عش����رة 
حني تغلب على كولن 4-0 في 21 

نوفمبر املاضي.
وفي املباريات االخرى، يلعب 
بوروسيا مونشنغالدباخ مع فيردر 
برمين، وهانوڤر م����ع نورمبرغ، 
وهرتا برلني مع بوخوم، واينتراخت 

فرانكفورت مع كولن.

القياسي الذي يتقاسمه مع روما 
املتأهل بدوره على حساب كاتانيا 
)1-0( وسيقابل اودينيزي الذي 
اطاح مبي����الن )1-0( واقصاه من 

املنافسة.

 فرنسا

س����يكون بوردو حامل اللقب 
واملتصدر مرش����حا إلضافة ثالث 
نقاط جديدة ال����ى رصيده عندما 
يس����تقبل بولوني����ي اجلريح في 
الثانية والعش����رين من  املرحلة 
التي تش����هد  الفرنس����ي  الدوري 
مباراة نارية بني مونبلييه الثالث 

ومرسيليا الرابع.
ويتص����در ب����وردو الترتيب 
بفارق 7 نقاط عن اقرب مالحقيه 
ليل الذي يس����تقبل بدوره لنس، 
ويبدو فريق امل����درب لوران بالن 
في طريقه لالحتفاظ باللقب الذي 
توج به املوسم املاضي بعد صراع 
قوي مع مرسيليا. ولم يذق بوردو 
طعم الهزمية منذ 21 نوفمبر املاضي 
عندما خس����ر أمام ڤالنسيان 1-0 
ضمن املرحلة الرابعة عشرة، وهو 
تأهل الى الدور نصف النهائي من 
مسابقة كأس رابطة األندية احمللية 
بفوزه على مضيفه لومان 3-2، كما 
بلغ الدور ثمن النهائي من مسابقة 
الكأس بفوزه السبت املاضي على 

اجاكسيو
5-1. وبدوره يبحث مرسيليا عن 
فرصة ازاحة مونبلييه عن املركز 
الثالث عندما يحل ضيفا عليه، اذ 
يتخلف فريق املدرب ديدييه ديشان 
عن مضيفه بفارق ثالث نقاط مع 
أفضلية واضحة من ناحية األهداف 

كما انه ميلك مباراة مؤجلة.
وفي املباريات األخرى، يلعب 
لومان مع تولوز، وليل مع لنس، 
وموناكو مع نيس، ونانس����ي مع 

لوريان، ورين مع غرونوبل.

 المانيا

س����تخوض ف����رق الص����دارة 
اختبارات سهلة نسبيا في املرحلة 
العش����رين من ال����دوري األملاني. 

دييغو فورالن فريقه اتلتيكو مدريد 
الى نصف النهائي ايضا بتسجيله 
هدف املباراة الوحيد )27( في مرمى 
سلتا فيغو من الدرجة الثانية خارج 
أرضه علما ب����ان الفريقني تعادال 
1-1 ذهابا على مرمى »فيس����نتي 

كالديرون«.

 ايطاليا

يلتقي باري مع باليرمو، ونابولي 
مع جن����وى في املرحل����ة الثانية 
والعش����رين من الدوري االيطالي 
حيث يطمح الفريقان الى حتسني 

موقعهما في الترتيب. 
وفي مسابقة الكأس، أخرج انتر 
ميالن ضيفه يوڤنتوس من الدور 
ربع النهائ����ي أثر فوزه عليه 1-2 
على ملعب »جوزيبي مياتزا« في 
مدينة ميالنو. وتقدم يوڤنتوس 
بهدف مبكر للبرازيلي دييغو )10(، 
وانتظر انتر ميالن حتى الدقيقة 
71 الدراك التعادل عبر البرازيلي 
اآلخر لوس����يو. وحس����م ماريو 
الدقيقة  النتيج����ة في  بالوتيللي 
االخيرة بتسجيله هدف الفوز النتر 
مي����الن )90(. ويلتقي انتر ميالن 
في نصف النهائي ذهابا وايابا مع 
فيورنتينا الذي تأهل على حساب 
التسيو )3-2(. من جانبه، فشل 
يوڤنتوس في مواصلة مش����واره 
نحو اللقب العاشر واالنفراد بالرقم 

االسبانية محرزا اللقب في مطلع 
األلفية احلالية بقيادة نخبة من ابرز 
جنوم اللعبة على رأسهم الهولندي 
روي ماكاي والبرازيلي ماورو سيلفا 
واملغربي نور الدين النيبت. ويغيب 
البرتغالي  عن ريال مدريد جنمه 
كريس����تيانو رونال����دو املوقوف 
مباراتني لضربه بكوعه مدافع ملقة 
الدمنارك����ي باتريك ميتليغا الذي 

تعرض لكسر في انفه.
ويستمر غياب هداف الفريق 
االرجنتيني غونزال����و هيغوين 
والهولندي رافاسل فان در فارت.

وي����درك الفريق امللك����ي بان 
اخلسارة ممنوعة عليه اذا ما أراد 
استعادة اللقب من برشلونة. ويلتقي 

اسبانيول مع اتلتيك بلباو. 
وفي مسابقة الكأس، بلغ خيتافي 
الدور نصف النهائي من مسابقة 
كأس اس����بانيا رغم خسارته أمام 
ضيفه ماي����وركا 0-1 على ملعب 
»كوليسيوم الفوزنسو بيريز« في 
اياب الدور ربع النهائي. وس����جل 
اريتز ادوري����ز الهدف في الدقيقة 
45. وف����وت ادوريز نفس����ه على 
فريقه فرصة خطف بطاقة التأهل 
الى نصف النهائي حني أهدر ركلة 
جزاء في الدقيقة 29. وكان خيتافي 
فاز ذهابا 2-1 فتأهل لتسجيله أكثر 

خارج قواعده.
وقاد املهاج����م االوروغوياني 

يوڤنتوس االيطالي توجهوا الى 
ليڤربول إلمتام الصفقة معه بدال 

من املدرب تشيرو فيرارا.
وفي املباريات االخرى، يلعب 
برمنغهام مع توتنه����ام، وفوالم 
مع استون ڤيال، وهال سيتي مع 
ولفرهامبتون، ووس����ت هام مع 

بالكبيرن، وويغان مع ايفرتون.

 اسبانيا

أنهى برشلونة القسم األول من 
الدوري من دون خس����ارة في 19 
مباراة )15 انتصارا و4 تعادالت( 
وهو مصمم في االس����تمرار على 
املنوال ذاته وعدم إفس����اح املجال 
أمام غرميه التقليدي ريال مدريد 

لتقليص الفارق عنه.
ويحل الفريق الكاتالوني ضيفا 
على سبورتينغ خيخون احد فرق 
وسط الترتيب في املرحلة العشرين. 
وفاز برش����لونة الذي حصد ستة 
ألقاب املوسم املاضي في مبارياته 
الثالث األخيرة مس����جال 12 هدفا 
وس����تكون مهمة خيخون صعبة 
للغاية في وقف الترسانة الهجومية 
للفريق الكاتالوني املتمثلة بالثنائي 
اخلطير االرجنتيني ليونيل ميسي، 
متصدر ترتي����ب الهدافني برصيد 
15 هدفا، وزميله السويدي املتألق 
زالتان ابراهيموڤيتش )11 هدفا(.

وبقي مدرب برشلونة حذرا في 
ما يتعلق بحظوظ فريقه في احراز 
اللقب وقال »كل ما يحكى اآلن عن 
حسم برشلونة اللقب مبكرا مجرد 
هراء، فاملوس����م املاضي وفي هذه 
الفترة من الس����نة كنا نتقدم على 
ري����ال مدريد بف����ارق 12 نقطة ثم 
اضطررنا في النهاية الى الذهاب 
ال����ى برنابيو ونحن ف����ي حاجة 
الى الفوز لكي نحس����م األمور في 

مصلحتنا«.
في املقابل يحل ريال مدريد ضيفا 
على ديبورتيڤو ال كورونا اخلامس 

على ملعب ريازور.
 ويس����عى ديبورتيڤ����و ال����ى 
اس����تعادة أمجاد املاض����ي عندما 
وضع حدا لس����يطرة قطبي الكرة 

سيكون تشلسي منتشيا بعودة 
هدافه العاجي ديدييه دروغبا الى 
صفوفه بعد مشاركته في صفوف 
منتخ����ب ب����الده ف����ي كأس األمم 
االفريقية والتي خ����رج منها في 
الدور رب����ع النهائي أمام اجلزائر، 
وذلك عندما يحل ضيفا على بيرنلي 
في املرحلة الرابعة والعشرين من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم. وعلى 
الرغم من غي����اب جنومه األفارقة 
الغاني مايكل ايس����يان )سيغيب 
حتى نهاية فبراير املقبل إلصابة 
في ركبته(، والنيجيري جون اوبي 
ميكل، فان الفريق اللندني لم يتأثر 
على االطالق في غياب هؤالء حيث 
حقق الفوز ف����ي مبارياته األربع 
األخيرة وآخرها ض����د برمنغهام 
الذي لم يخسر في آخر 15 مباراة 
له. ويدرك تشلسي ان فوزه على 
بيرنلي س����يجعله يبتعد بفارق 
4 نقاط ع����ن مان يونايتد و5 عن 
ارسنال قبل اللقاء املرتقب بينهما 

بعد 24 ساعة.
وحذر قائد تشلسي جون تيري 
فريقه من مغبة االستهتار ببيرنلي 
على الرغم من تواضع مس����تواه 
وقال »خس����ر م����ان يونايتد على 
ملعب تورف مور وانتزع ارسنال 
تعادال صعب����ا، وبالتالي يتوجب 
علينا الفوز، بيرنلي قوي الشكيمة 
على ملعبه وحصد معظم نقاطه 

عليه«.
واعتبر العب وس����ط تشلسي 
الدول����ي فرانك المبارد بان فريقه 
ميلك العبني احتياطيني ال يقلون 
شأنا عن االساسيني وهذا االمر عامل 
قوة في صفوف الفريق وقال في هذا 
الصدد »توقع اجلميع ان يتراجع 
مستوانا خالل فترة غياب الالعبني 
املشاركني في كأس األمم االفريقية، 
لكننا كنا واثقني من قدرتنا على 

تخطى هذا االمر«.
ويخوض ليڤرب����ول اجلريح 
مباراة س����هلة نسبيا على ملعبه 
انفيلد ضد بولتون في مباراة قد 
تكون األخيرة ملدربه االسباني رافايل 
بنيتيز بعد ان تردد بان مسؤولي 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الرابعة والعشرون(

شو سبورت 63برمنغهام - توتنهام
شو سبورت 64فوالم - استون ڤيال

6هال سيتي - ولڤرهامبتون
شو سبورت 61ليڤربول - بولتون

6وست هام - بالكبيرن
6ويغان - ايڤرتون
شو سبورت 8:302بيرنلي - تشلسي

إسبانيا )المرحلة العشرون(
اجلزيرة الرياضية +86اسبانيول - بلباو

اجلزيرة الرياضية +102خيخون - برشلونة
اجلزيرة الرياضية +122ديبورتيڤو - ريال مدريد

إيطاليا )المرحلة الثانية والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +81باري - باليرمو
اجلزيرة الرياضية +10:451نابولي - جنوى

ألمانيا )المرحلة العشرون(
دبي الرياضية 5:301بايرن ميونيخ - ماينتس
دبي الرياضية5:30مونشنغالدباخ - برمين

5:30هانوڤر - نورمبرغ
5:30هرتا برلني - بوخوم
5:30فرانكفورت - كولن
دبي الرياضية 8:302شالكه - هوفنهامي

فرنسا )المرحلة الثانية والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +1010بوردو - بولونيي 

10لومان - تولوز
10ليل - لنس

10موناكو - نيس
10نانسي - لوريان
10رين - غرونوبل

اجلزيرة الرياضية +106مونبلييه - مرسيليا

 فرنانديز معارًا إلى إنتر ميالن 
أعلن نادي ڤالنس���يا االسباني لكرة القدم عن إعارة 
العبه البرتغالي مانويل فرنانديز إلى نادي إنتر ميالن 

اإليطالي حتى نهاية املوسم.
ولم يشارك العب خط الوسط البرتغالي سوى مرات 
محدودة في مباريات ڤالنس���يا منذ إصابته بكس���ر في 
س���اقه اليمنى في أبري���ل 2009. ويجري فرنانديز )23 
عاما( الكش���ف الطبي في ميالنو وبعدها سيتم تقدميه 

لوسائل اإلعالم وجماهير إنتر.

 تراجع نادي كريستال باالس االجنليزي لكرة 
القدم الى حافة منطقة الهبوط كما اكدت رابطة البطولة 

معاقبته بخصم عشر نقاط من رصيده.
 قال نادي برشلونة بطل اوروبا إن ارباحه ارتفعت 
مبق��دار اخلمس تقريبا في االش��هر الس��تة األخيرة من 
2009 وإن��ه حق��ق ربحا صافيا بلغ ثماني��ة ماليني يورو 

)11.2مليون دوالر(.
 قال فرناندو كاس���يرس املدافع السابق ملنتخب 
االرجنتني لكرة القدم الذاعة محلية ان عملية التعافي 
تس���ير على ما ي���رام بعد ان أفلت م���ن موت محقق 
بعدما أصيب بعيار ناري في الرأس في مطلع نوفمبر 

املاضي.
 أعلن نادي اشبيلية االسباني لكرة القدم أن مدافعه 
املخضرم ايفيكا دراغوتينوفيتش سيغيب عن املالعب ملدة 
نحو شهرين، وأصيب دراغوتينوفيتش )34 عاما( بكسر في 
الضلوع خالل مشاركته في املباراة التي خسرها الفريق 
عل��ى ملعبه أمام ديبورتيڤو الكورونا 0 � 1 في إياب دور 

الثمانية لبطولة كأس ملك اسبانيا.
  أصب���ح فريق في���راري اإليطالي هو أول فريق 
يكشف عن س���يارته اجلديدة ملوسم 2010 من بطولة 
العالم لسباقات سيارات فورموال واحد معربا عن أمله 
في أن يكون األول أيضا في ترتيب البطولة هذا العام، 
بجهود الس���ائق البرازيلي فيليبي ماس���ا واالسباني 

فيرناندو ألونسو الذي تعاقد معه مؤخرا.
 بلغ السويسري روجيه فيدرر املصنف اول املباراة 
النهائية في طولة اس��تراليا املفتوحة للتنس بعدما تخطى 
عقبة الفرنسي جو ويلفريد تسونغا العاشر بسهولة تامة 
6 � 2 و6 � 3 و6 � 2 ام��س ف��ي الدور نص��ف النهائي. 
واحتفظت الشقيقتان سيرينا وڤينوس وليامز بلقب زوجي 

السيدات.

يوڤنتوس يعين زاكيروني رسميًا 
بدياًل لفيرارا

لوف يعلن عن تشكيلته 
للمونديال في مايو

عني يوڤنت��وس، الذي يعاني االمري��ن في الدوري 
االيطالي هذا املوس��م، البرت��و زاكيروني مدربا جديدا 
له بدال من تشيرو فيرارا حسبما اعلن فريق »السيدة 
العجوز«. وكش��ف يوڤنتوس ان زاكيروني سيشرف 
على متارين الفريق في الساعة الثالثة بالتوقيت احمللي 
)1400 بتوقي��ت غرينتش( ثم يتم تقدميه الى وس��ائل 

االعالم بعد ساعتني من ذلك.

كشف مدير املنتخب األملاني اوليفر بيرهوف انه سيكشف 
عن الئحة اس��ماء الالعبني الذين سيش��اركون في نهائيات 
موندي��ال جنوب افريقيا 2010، في اوائل مايو املقبل اي قبل 
انتهاء منافس��ات الدوري االملاني. وقال بيرهوف »س��تعلن 
)التشكيلة( في االس��بوع الذي يلي املرحلة الرابعة والثالثني 

االخيرة من الدوري والتي ستقام في 8 مايو«.

عالميةمتفرقات

المكسيك تخوض 6 مباريات ودية »NBA« أورالندو يحسم مواجهته مع بوسطن في الـ
اكد االحتاد املكس���يكي ان املنتخب 
الوطني سيخوض من 24 فبراير وحتى 
13 مايو املقبلني 6 مباريات حتضيرية 

استعدادا ملونديال جنوب افريقيا.
ويخوض املنتخب املكسيكي املباريات 
اخلمس االولى في الواليات املتحدة حيث 
س���يلتقي مع بوليڤيا في فبراير في 
سان فرانسيسكو )كاليفورنيا(، ومع 
نيوزيلندا في 3 مارس في روز بويل 
دي باسادينا )كاليفورنيا(، ومع ايسلندا 

في 24 منه في تش���ارلوت )كارولينا 
الشمالية(.

ويلتقي املنتخب املكسيكي بعد شهر 
ونص���ف مع نظيره االكوادوري في 7 
مايو على ملعب ميدوالند شرق مدينة 
روثرفورد )نيوجرسي(، ثم مع السنغال 

في 10 منه في سولديير بشيكاغو.
وستكون املباراة االخيرة االستعدادية 
للمكسيك في 13 منه امام منتخب آخر 

لم تتحدد هويته بعد.

قاد رشارد لويس اورالندو ماجيك وصيف بطل املوسم 
املاضي ليحسم مواجهته النارية مع ضيفه بوسطن سلتيكس 
بتسجيله سلة الفوز 96 � 94 في آخر 1.3 ثانية من املباراة التي 
جمعت الفريقني ضمن منافسات الدوري االميركي للمحترفني 
في كرة السلة. وعلى ملعب »يو اس ايروايز سنتر« ارتقى 
ثالثي االحتياط لويس اموندسون والصربي غوران دراغيتش 
وجاريد دادلي الى مستوى املسؤولية التي وضعها على عاتقه 
مدربه الفني غنتري وقاد فينيكس صنز لتعويض تخلفه امام 

ضيفه داالس مافريكس واخلروج فائزا 112 � 106.
وعلى ملعب »ماديسون سكوير غاردن«، تغلب تورونتو 

رابتورز على مضيفه نيويورك نيكس بفارق س����لة واحدة 
106 � 104. ويدين تورونتو بفوزه اخلامس والعشرين في 47 
مباراة، الى الثنائي كريس بوش والتركي هيدو توركوغلو، 
اذ سجل االول 27 نقطة مع 15 متابعة والثاني 26 نقطة مع 
11 متابع����ة، فيما كان ديڤيد لي وال هارينغتون االفضل في 
نيويورك بتس����جيل االول 29 نقطة مع 18 متابعة والثاني 
20 نقطة مع 7 متابعات، واضاف االيطالي دانيلو غاليناري 
18 نقطة مع 7 متابع����ات، اال ان ذلك لم يكن كافيا لتجنيب 
فريق مدينة »بيغ ابل« الهزمية السابعة والعشرين في 45 

مباراة.

)رويترز(مدافع يوڤنتوس جيورجيو كلليني داخل الشباك ونظيره في انترميالن البرازيلي لوسيو فرحا بالهدف


