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47 أعلنت احملكمة الوطنية ملكافحة املنش����طات في ايطاليا انها 
اوقف����ت الدولي الروماني ادريان موتو،  مهاجم فريق فيورنتينا 
االيطالي لكرة القدم، حتى صدور حكم بحقه بعد ثبوت تناوله مادة 
»سيبوترامني« املنشطة. وأوضحت احملكمة في بيان انها »أوقفت 
الالعب بناء على الطلب املقدم من مكتب النيابة اخلاصة مبكافحة 
املنشطات في 28 يناير،  وهي استندت في ذلك الى ان نتيجة فحص 
العينة االولى جاءت ايجابية«. وفي رومانيا تس����اءلت الصحف 

الصادرة امس عن دور والدة موتو في هذه القضية، مشيرة الى 
ان روديكا موتو اكدت حملطة »تليسبورت« انها تتناول هذا الدواء 
بهدف تخفيض وزنها وهي »نسيت بعضا منه في ايطاليا« حني 
قامت بزيارة ابنه����ا. واضافت الوالدة »قد يكون تناول )ادريان( 
عدة كبس����والت بدافع الفضول ألني اؤكد دائما ان وزني قد نزل 
بش����كل ملحوظ. في كل االحوال، العلبة تشير الى ان الدواء هو 

منتج طبيعي ال يحتوي على اي مادة ممنوعة«.

محكمة مكافحة المنشطات توقف موتو 

ليڤربول يقترب من الرابع.. وأرسنال في »ملحمة النصر« بمواجهة مان يونايتد
اقترب ليڤربول من توتنهام في 
سعيه النتزاع املركز الرابع املؤهل 
الى دوري ابطال اوروبا املوس����م 
املقبل بف����وزه على بولتون 0-2 
وتعادل الثاني مع برمنغهام 1-1 
أمس ف����ي افتتاح املرحلة الرابعة 
والعش����رين من بطولة اجنلترا 

لكرة القدم.
وسجل اهداف ليڤربول كل من 
الهولندي ديرك كاوت )37( وكيفن 

ديفيس )70 هدفا في مرماه(.
ورف����ع توتنه����ام رصيده في 
املرك����ز الرابع الى 42 نقطة وبات 
يتقدم بف����ارق نقطة واحدة على 

ليڤربول.
وتابع استون فيال ضغطه على 
فرق الصدارة بفوزه خارج ارضه 
على فولهام بثنائية ملهاجمه الدولي 
غابرييل اغبونالهور س����جلهما 
في الدقائ����ق اخلمس االخيرة من 
الش����وط االول )40 و45(.  وتابع 
الترتيب  ايفرتون صعود س����لم 
بفوزه خ����ارج ارضه على ويغان 
اتلتيك بهدف ملهاجمه االسترالي 
الدولي تيم كاهيل س����جله بكرة 
رأسية في الدقيقة 84.وافلت الفوز 
من هال س����يتي الذي تقدم مرتني 
على ضيفه ولفرهامبتون بواسطة 
الهولندي فينيغور اوف هيسيلينك 
)11( وستيفان هانت )52 من ركلة 
جزاء(، قبل ان يرد »الذئاب« بهدفني 
النطوني غاردنر )49 خطأ في مرمى 

فريقه( ومات جارفيس )67(.
وانته����ى لق����اء وس����ت ه����ام 
وبالكبيرن على ملعب ابتون بارك 

في لندن بالتعادل السلبي.
وستكون املباراة االبرز  اليوم 
تلك التي سيكون مسرحها ملعب 
االم����ارات في لن����دن وجتمع بني 
ارس����نال الثالث وم����ان يونايتد 

الثاني.
الفريق����ان ذهابا على  والتقى 
ملعب اولدترافورد وحسم الشياطني 
ف����ي مصلحتهم  املب����اراة  احلمر 
بصعوبة 2-1 علم����ا بان الفريق 
اللندني كان االفضل طوال الدقائق 

التسعني.
 ويلعب مانشستر سيتي مع 

بورتسموث.

إسبانيا

تبرز مباراة ڤالنسيا واشبيلية 
على ملعب »ال ميستايا« في املرحلة 
العشرين ألن كالهما يصارع من 
اجل احت����الل مركز مؤهل لدوري 

ابطال أوروبا املوسم املقبل.
وفي املباريات األخرى، يلتقي 
خيري����ز مع ماي����وركا، وڤياريال 
مع اوساس����ونا، وتينيريفي مع 
سرقسطة، وبلد الوليد مع امليريا، 
وخيتافي مع راسينغ سانتاندر، 

واتلتيكو مدريد مع ملقة.

إيطاليا

 ستكون كل االنظار شاخصة 

انترمي����الن، ث����م خروج����ه على 
ارضه من كأس ايطاليا بسقوطه 
أمام اوديني����زي املتواضع 1-0، 
وذل����ك عندما يلتق����ي ليڤورنو. 
وف����ي املباريات االخ����رى، يلتقي 
كييڤ����و مع بولوني����ا، وروما مع 
سيينا، وكالياري مع فيورنتينا، 
وسمبدوريا مع اتاالنتا، وكاتانيا 

مع اودينيزي.

ألمانيا

ارتقى بايرن ميونيخ وصيف 
بطل املوسم املاضي الى الصدارة 
مؤقت����ا اثر ف����وزه عل����ى ضيفه 
ماينتس 3-0، وتغلب بوروسيا 
مونشنغالدباخ على ضيفه ڤيردر 
برمي����ن 4-3 أمس ف����ي املرحلة 
العش����رين من ال����دوري االملاني 

لكرة القدم.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 
42 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة 
على املتصدر السابق باير ليڤركوزن 
الذي يستضيف فرايبورغ اليوم 

في ختام املرحلة.
ول����م تك����ن ح����ال اينتراخت 
فرانكفورت افضل من برمين وسقط 

على ارضه امام كولن 2-1.
وس����قط هانوڤر ام����ام ضيفه 
نورمبرغ 1-3. وتعادل هرتا برلني 

مع ضيفه بوخوم 0-0.
وافلت هامبورغ من اخلسارة 
الثاني����ة على التوالي بعدما ادرك 
التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع 
في املباراة مع ضيفه ڤولفسبورغ 
حامل اللق����ب في افتتاح املرحلة. 
وصار رصيد هامبورغ 35 نقطة 

مقابل 25 لڤولفسبورغ.

فرنسا

يسعى ليون اجلريح الى تناسي 
خيبة مس����ابقتي ال����كأس عندما 
يستقبل باريس سان جرمان في 
الثانية والعش����رين من  املرحلة 
الدوري الفرنسي.وكان ليون ودع 
مسابقة كأس رابطة االندية احملترفة 
بخسارته أمام لوريان 0-1، ليضيف 
هذه اخليبة الى تلك التي مني بها 
الكأس  االحد املاضي في مسابقة 

حني خسر أمام موناكو 2-1.
وال تبدو حال ليون أفضل في 
الدوري اذ انه يحتل املركز اخلامس 
بف����ارق 11 نقطة عن بوردو. وفي 
املباريات األخرى، يلعب اوكسير 
مع س����انت اتيان، وڤالنسيان مع 

سوشو.

نحو نادي يوڤنتوس الذي يقوده 
للمرة األولى املدرب االيطالي اجلديد 
البرتو زاكيروني خلفا لتش����يرو 
فيرارا املقال، حيث قال زاكيروني 
بعد التدريب األول »التحديات تروق 
لي. انها مرحلة جديدة، وانا واثق 
من اني قادر على قبول التحدي«.

واضاف »لم ادرب سوى فريق واحد 
من فئة الكبار هو ميالن. يوڤنتوس 
يقترب منه كثيرا«، مشيرا الى ان 

»أدن����ى اهدافه هو حج����ز بطاقة 
التأهل الى دوري أبطال اوروبا«. 
ويخوض انترميالن املتصدر مباراة 
سهلة نس����بيا ضد بارما. ويتقدم 
انترميالن بفارق 9 نقاط عن جاره 
في املدينة الواحدة ميالن لكنه لعب 

مباراة أكثر.
وقد يعود الكاميروني صامويل 
ايتو الى صفوف فريقه بعد الدفاع 
عن الوان منتخب بالده في كأس 

األمم األفريقية في حال متاثل من 
اصابة في كاحله.

وكان انترمي����الن تعاق����د مع 
املقدوني غوران بانديف لسد الثغرة 
في غياب ايتو وقد أبلى األخير بالء 
حسنا حيث كان احد جنوم مباراة 
الدربي االس����بوع املاضي وسجل 

هدف احلسم فيها.
في املقابل يس����عى ميالن الى 
التعوي����ض بعد خس����ارتيه أمام 

زاكيروني في امتحان التسيو.. وڤالنسيا في موقعة مع إشبيلية.. وبايرن ميونيخ إلى الصدارة موقتًا

عالميةمتفرقات
مواجهة عاصفة بني أرسنال ومان يونايتد

)ا.پ( اندريه كيريلينكو في صراع على الكرة مع أومري غاسبي )ا.پ( األميركية سيرينا وليامز حاملة كأس فردي السيدات

»NBA« انتصاران لليكرز وكليڤالند في الـ 
عاد كوبي براينت الى املكان الذي ولد 
فيه ليق����ود فريقه لوس اجنيليس ليكرز 
حامل اللق����ب الى الفوز عل����ى فيالدلفيا 
سفنتي سيكس����رز 99 � 91 ضمن الدوري 
األميركي للمحترفني في كرة السلة.وسجل 
براينت، الذي ترعرع في فيالدلفيا وتعلم 
في مدارس����ها، 24 نقطة، وأضاف زمياله 
االسباني بول غاس����ول ورون ارتست 19 

و18 نقطة على التوالي.
وعزز ليكرز صدارته ملجموعة الهادئ 
برصيد 36 فوزا مقابل 11 خس����ارة، ولقي 
منافس����ه خس����ارته احلادي����ة والثالثني 
حي����ث يحتل املركز الراب����ع في مجموعة 

األطلسي.
وخس����ر بوسطن س����لتيكس متصدر 
مجموعة األطلس����ي ام����ام اتالنتا هوكس 
متصدر مجموعة اجلنوب الش����رقي 91 � 
100 رغم تألق جنمه بول بيرس الذي كان 

األفضل في املباراة رصيد 35 نقطة.
وكان جنم كليڤالند كاڤالييرز ليبرون 
جيم����س على بعد متابعة واحدة فقط من 
حتقي����ق »التريبل دبل« للمرة الس����ابعة 
والعشرين في مس����يرته حني قاد فريقه 
ال����ى الفوز على انديانا بيس����رز 94 � 73. 
سجل جيمس 22 نقطة مع تسع متابعات 
و13 متريرة حاسمة، واضاف شاكيل اونيل 
22 نقط����ة وثماني متابع����ات، في حني لم 
يتخط اي م����ن العبي انديانا حاجز ال� 13 
نقطة وكان من نصيب داني غرانغر، فضال 
عن عش����ر متابعات. وتعثر دنڤر ناغتس 
متص����در مجموعة الش����مال الغربي امام 
اوكالهوما ثاندر رابع املجموعة ذاتها 84 � 
101. وعادل بول ميلشايب رقمه الشخصي 
وقدره 32 نقطة، وأضاف اليها 14 متابعة 
وسبع متريرات حاسمة ليساهم بفوز فريقه 
يوت����ا جاز على س����اكرامنتو كينغز 101 � 
94. وفي املباريات االخرى، فاز واشنطن 
ويزاردز على نيوجيرس����ي نتس 81 � 79، 
وميامي هيت على ديترويت بيستونز 92 
� 65، وسان انطونيو سبيرز على ممفيس 
غريزليز 104 � 97، وشيكاغو بولز على نيو 
اورليانز 108 � 106 بعد التمديد اثر تعادلهما 
102 � 102، ومينيس����وتا متبروولڤز على 
لوس اجنيليس كليبرز 111 � 97، وهيوسنت 
روكتس على بورتالند ترايل باليزرز 104 
� 100، وتش����ارلوت بوبكاتس على غولدن 

ستايت ووريرز 121 � 110.

سيرينا تحتفظ بلقب تنس أستراليا
احتفظت االميركية سيرينا وليامز املصنفة األولى بلقب بطولة 
اس���تراليا املفتوحة للتنس، بفوزها على البلجيكية جوستني 

هينان 6-4 و3-6 و6-2 في املباراة النهائية في ملبورن.
من جهة اخرى، يغيب جنم التنس االسترالي ليتون هويت ثالثة 
اشهر على االقل بسبب عملية جراحية في الورك خضع لها عقب 
خروجه من الدور الرابع.وخسر هويت الثاني والعشرون عامليا 

امام السويسري روجيه فيدرر االول 2-6 و3-6 و6-4.
وقال هويت »بعد انتهاء مشواري في بطولة استراليا املفتوحة 
كان علي ان اخضع لعملية جراحية في الورك من اجلهة اليمنى«، 
مضيفا »كنت اواجه بعض املشكالت منذ كأس هومبان مطلع العام 

احلالي، لم يكن قراري سهال لكن كان يجب اتخاذه اآلن«.
وهي املرة الثانية التي يجري فيها هويت عملية جراحية في 
الورك، االولى كانت في اجلهة اليسرى بعد اوملبياد بكني 2008 

مباشرة وحينها غاب حتى مطلع العام التالي.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الرابعة والعشرون(

شو سبورت 4:302أرسنال � مان يونايتد
شو سبورت 71مانشستر سيتي � بورتسموث

اسبانيا )المرحلة العشرون(
7خيريز � مايوركا

اجلزيرة الرياضية +77ڤياريال � اوساسونا
7تينيريفي � سرقسطة

7بلد الوليد � امليريا
اجلزيرة الرياضية +75خيتافي � راسينغ

اجلزيرة الرياضية +92أتلتيكو مدريد � ملقة
اجلزيرة الرياضية +112اشبيلية � ڤالنسيا

ايطاليا )المرحلة الثانية والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +56ميالن � ليڤورنو

5كييڤو � بولونيا

اجلزيرة الرياضية +57روما � سيينا

اجلزيرة الرياضية +51بارما � انتر ميالن

اجلزيرة الرياضية +55كالياري � فيورنتينا

5سمبدوريا � أتاالنتا

5كاتانيا � اودينيزي

اجلزيرة الرياضية +10:451يوڤنتوس � التسيو

ألمانيا )المرحلة العشرون(
دبي الرياضية 5:301شتوتغارت � دورمتوند

دبي الرياضية 7:302ليڤركوزن � فرايبورغ

فرنسا )المرحلة الثانية والعشرون(
8اوكسير � سانت اتيان

8ڤالنسيان � سوشو

اجلزيرة الرياضية 121ليون � سان جرمان

أقر م����درب فريق ليڤربول، وصي����ف بطل الدوري 
االجنليزي لكرة القدم في املوسم املاضي، االسباني رافاييل 
بنيتي����ز بأنه تلقى عرضا م����ن يوڤنتوس للحلول محل 
تشيرو فيرارا، وانه كرر عزمه على الوفاء ببنود عقده مع 

النادي االجنليزي الذي ميتد حتى 2013.
اقترب االيطالي س��تيفانو اوكاكا )20 عاما( مهاجم روما 
م��ن االنتقال الى فوالم االجنليزي على س��بيل االعارة حتى 
نهاية املوسم، وسيخضع قريبا للفحوصات الطبية الروتينية 

التي تسبق توقيع العقد.
دخل سندرالند االجنليزي في مفاوضات مع مانشستر 
سيتي االجنليزي من اجل ضم املهاجم الزميبابوي بنجاني 
موراوراي )31 عاما(. وكان بنجاني انضم الى مانشستر 

سيتي قبل موسمني.
اعتبر الفرنسي ارسني ڤينغر، مدرب أرسنال االجنليزي، 
انه »من غير احملتمل« اضافة اي العب الى الفريق في س��وق 
االنتقاالت الشتوية بعد فشل صفقة انتقال مدافع فوالم كريس 
سمولر الذي فضل االلتحاق مبان يونايتد بطل املواسم الثالثة 

االخيرة.
يبدو ان الفرنسي يونس قبول قلب دفاع بورتسموث 
االجنليزي على طريق العودة الى ناديه السابق توتنهام 
بعد ان أمضى عاما ونصف العام مع االول، حسبما اعلن 
م����درب توتنهام هاري ريدناب الذي اكد ان قيمة الصفقة 

التزال تخضع للتفاوض.
كش��ف رئيس االحتاد الفرنس��ي لكرة القدم جان بيار 
اس��كاليت عقب اجتماع للمجلس الڤدرالي ان مدرب املنتخب 
رميون دومينيك سيعلن في 2 مايو املقبل تشكيلة من 23 العبا 

للمشاركة في نهائيات مونديال.
اعلن هارتس االسكوتلندي انه اقال مدرب فريق كرة 
القدم املجري تش����ابا الزلو من منصبه.وكان الزلو )45 
عاما( تولى منصب املدرب مطلع موسم 2009/2008 وقاد 

الفريق الى املركز الثالث.
ذكرت مصادر قريبة من موناكو الفرنسي ان نادي االمارة 
مدد عقد الدولي الكوري اجلنوبي بارك تش��و يانغ )25 عاما( 
حتى 2013. وكان موناكو ضم تش��و يانغ املوسم املاضي من 

كلوب سيول.
وقع الدولي البرتغالي ريكاردو كوستا )28 عاما و6 
مباريات(، مدافع فولفسبورغ االملاني، عقدا مدته 5 اشهر 
فقط مع ليل الفرنس����ي الذي يبحث عن العب يسد غياب 
نيكوال بليستان ملدة شهرين او ثالثة بعد ان خضع لعملية 

في احلالبني.
قال جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
إن نهائي��ات كأس العالم 2018 قد تقام في آس��يا أو الواليات 

املتحدة رغم الضغوط املتزايدة إلقامتها في اوروبا.
أكد نادي تياجنني تيدا الصيني لكرة القدم أن العبه 
الصيني الدولي هاو جومنني س����ينضم إلى نادي شالكه 
االملاني في صفقة انتقال حر. وقال بيان نشر مبوقع تيدا 
على االنترنت »يس����عدنا اإلع����الن أن العبنا هاو ن تقدم 
رس����ميا بطلب انتق����ال إلى ش����الكه والطل����ب اآلن قيد 

الدراسة«.
ذكرت تقارير إخبارية أن استعدادات املنتخب األسترالي 
لك��رة القدم لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا واجهت 
ضربة كبيرة بعد عودة ظهور إصابة الفخذ لدى جنم الفريق 

هاري كيويل.
رفض املجلس األعلى للرياضة باسبانيا طلب نادي 
ريال مدريد االسباني لكرة القدم باالستئناف ضد عقوبة 

إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراتني.
تسببت تقارير إخبارية مت الكشف عنها في اجنلترا حول 
اقامة املدافع االجنليزي جون تيري عالقة مع فانيسا بيرونسيل، 
الرفيقة العاطفية لزميله السابق في تشلسي واين بريدج، في 

اثارة ردود فعل عنيفة.
عاد املهاجم االرجنتيني املخضرم هرنان كريسبو 
الى صفوف بارما، النادي الذي عرف فيه طريقه الى الشهرة 
نهاية تس����عينيات القرن املاضي، بعد أن سئم اجللوس 

على مقاعد البدالء في صفوف نادي جنوى.


