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انتقل هداف ساو باولو البرازيلي اندري دياس الى التسيو 46
االيطالي ملدة ثالثة اعوام ونصف العام، وذلك حسب ما كشف 
مدير أعماله لوسائل االعالم احمللية دون ان يتحدث عن قيمة 
الصفقة التي قدرت بـ 2.5 مليون يورو. وكان دياس )30 عاما( 
انضم الى ساو باولو عام 2006 قادما من غوياس، وهو توج 
معه بلقب الدوري احمللي في ثالث مناسبات على التوالي )2006 

و2007 و2008(، علما ان عقده كان ينتهي هذا العام.

التسيو يتعاقد مع دياس
عينّ املجلس التنفيذي في االحتاد االوكراني 
لكرة القدم ميـــرون ماركيفيتش مدربا جديدا 
اليكسي  للمنتخب. وســـيخلف ماركيفيتش 
ميخائيليتشنكو الذي استقال من منصبه بعد 
فشله في قيادة املنتخب االوكراني الى نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا 2010 بعد اخلسارة امام 

اليونان في امللحق االوروبي.

ماركيفيتش مدربا ألوكرانيا

عالميةمتفرقات

كشفت صحيفة »كورييري ديللو سبورت« االيطالية 
الرياضية ان مدرب غانا الصربي ميروســــالف راييفاتش 
ســــيتوجه الى ايطاليا قريبا في محاولــــة القناع مهاجم 
انترميالن ماريو بالوتيللي بالدفاع عن الوان غانا في كأس 

العالم عام 2010.
أعلن االحتاد االجنليزي لكرة القدم ان االيطالي فابيو كابيللو 
مدرب املنتخب األول هو من »س��يقرر« س��حب شارة القائد من 
عدمه��ا من املدافع جون تيري املتهم بعالقة عاطفية خارج الزواج 

مع الصديقة السابقة لزميله في املنتخب واين بريدج.
اختير مدرب كالياري ماســــيميليانو اليغري افضل 
مدرب في الدوري االيطالي ملوســــم 2008-2009 متفوقا 
بفارق كبير على البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاد انتر 

ميالن لالحتفاظ بلقب البطل.
أعلن بورتو بطل الدوري البرتغالي عن تعاقده مع املدافع 
الغان��ي دافيد أدي أحد أفراد منتخب غانا بطل العالم حتت 20 

سنة، بحسب ما ذكر النادي على موقعه االلكتروني.
ضم سلتيك االسكوتلندي املهاجم الدولي السنغالي 
ديومانسي كامارا من فوالم االجنليزي على سبيل االعارة 

حتى نهاية املوسم.
انتق��ل الغابون��ي الدولي دانيال كوزان من هال س��يتي 
االجنليزي الى الريسا اليوناني على سبيل االعارة، حسب ما 

اعلن النادي االجنليزي.
عزز مانشستر سيتي االجنليزي املمتاز صفوفه بضمه 
اجلناح الشاب ادم جونسون من ميدلزبره الذي يلعب في 

الدرجة االولى.
يبدو ان س��ائق فيراري البرازيلي فيليبي ماسا استعاد 
عافيته متاما بعد احل��ادث الذي ابعده عن احللبات منذ يوليو 
املاضي، اذ حقق اس��رع زمن خ��الل اليوم االول من التجارب 
التي جتريها الفرق على حلبة »ريكاردو تورمو دي شيستي« 

لسباقات فورموال واحد.
سيشارك االيطالي جانكارلو فيزيكيال سائق فيراري 
االحتياطي في بطولة العالم للفورموال واحد في موســــم 

سباقات لومان األوروبية للتحمل.
سيتخذ منتخب ايطاليا لكرة القدم حامل اللقب من منشأة 
»س��اوث داونز كوليدج« الواقعة بني بريتوريا وجوهانسبرغ 

)شمال( مقرا له خالل كأس العالم 2010.
انتقل البرازيلي اليساندرو مانسيني من انتر ميالن 
االيطالي الى جاره ميالن على ســــبيل االعارة حتى نهاية 

املوسم.
انتقل العب الوسط الدولي الكيني الشاب ماكدونالد ماريغا 
الى انتر ميالن بطل ومتص��در الدوري االيطالي قادما من بارما، 

وذلك حسب ما اعلن فريق املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
سيتقاضى النجم املصري احمد حسام »ميدو« اجرا 
اسبوعيا مقداره الف جنيه استرليني فقط )حوالي 1600 
دوالر( جراء انتقاله الى وست هام االجنليزي وهو ادنى 

اجر في الدوري االجنليزي املمتاز.
قال االحتاد الروس��ي للتنس ان س��فيتالنا كوزنتسوفا 
حاملة لقب بطولة فرنسا املفتوحة للتنس انضمت الى تشكيلة 
املنتخب الروسي في كأس االحتاد لفرق السيدات والذي يستعد 

للقاء صربيا.
أكد رئيس البعثة األرجنتينية املشــــاركة في دورة 
األلعاب األوملبية الشتوية فانكوفر 2010 كريستيان أتانس، 
أن الالعب أغوســــتي توريس تأهل إلى منافسات التزلج 
األلبي، ليبلغ عدد الرياضيــــي الذين تضمهم البعثة إلى 

ستة.
من املنتظر أن يطير منتخب أملانيا لكرة القدم صيف العام 
احلالي إلى نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا بواس��طة أكبر 
طائرة في العالم من طراز )أيه 380( من إنتاج ش��ركة إيرباص 

األوروبية لصناعة الطائرات.
ذكرت صحيفة »أس« الرياضية أن برشلونة االسباني 
يسعى إلى ضم حارس بديل لفيكتور فالديس، مشيرة إلى 

أن الشيلي كالوديو برافو قد يكون أحد املرشحي.
ق��ال بايرن ميونيخ االملاني ان مدافعه ادس��ون برافهيد 
انتقل على سبيل االعارة الى نادي سيلتيك االسكوتلندي حتى 
نهاية املوسم عقب فشله في انتزاع مكان في التشكيلة االساسية 

للفريق في اول موسم له في املانيا.
كشــــف مدرب اسبانيا فيسنتي دل بوسكي ان ابواب 
املنتخب التزال مفتوحة امام العب وسط ريال مدريد غوتي 
الذي قــــدم اداء مميزا مع النادي امللكــــي امام ديبورتيڤو 

الكورونيا )3-1( في الدوري احمللي.

إنتر يواجه فيورنتينا.. وإشبيلية أمام خيتافي في الكأس

يأمل انتر ميالن بطل ومتصدر الدوري احمللي 
في تخطي عقبة فيورنتينا عندما يتواجهان في 
الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ايطاليا لكرة 
القدم اليوم، لكن على انتر التخلص من عقبة 

فيورنتنيا على ملعب »جوزيبي مياتزا«. 
وسيكون انتر مرشحا لتخطي عقبة منافسه 
وذلك استنادا الى نتائجه في الدوري احمللي، 
اذ يواصل انتر زحفه نحو الفوز باللقب للمرة 
اخلامسة على التوالي والثامنة عشرة في تاريخه 
حيـــث يتصدر بفارق 8 نقاط عن كل من جاره 

ميالن وروما.
ويســـعى انتر الذي تخلص من يوڤنتوس 
في الدور ربع النهائي )2-1(، الى تأكيد تفوقه 
على فيورنتينا الن االخير لم يخرج فائزا من 
مواجهاته مع »نيراتزوري« منذ 8 فبراير 2006 
عندما تغلب عليـــه 2-1 على ملعبه »ارتيميو 

فرانكي«.
ولم يخسر انتر في ملعبه منذ 26 نوفمبر 
2008 عندما سقط امام باناثينايكوس اليوناني 
0-1 في مسابقة دوري ابطال أوروبا، وقد خاض 
32 مباراة في »جوزيبي مياتزا« منذ تلك اخلسارة 

وفاز 23 مرة مقابل تسع تعادالت.

 كأس اسبانيا

يستعيد اشبيلية وخيتافي اليوم ذكريات 

عام 2007 عندمـــا يتواجهان على ملعب 
االول »رامــون سانشـــيز بيزخوان« في 
ذهاب الدور نصف النهائي من مســـابقة 

كأس اسبانيا.
وكان خيتافي حقق املفاجأة في 2007 
بقيادة املدرب األملاني برند شوستر ووصل 
الى النهائي للمرة االولى في تاريخه بعدما 
اطاح بڤالنسيا ثم بأوساسونا قبل ان يتواجه 
مع برشلونة في دور االربعة فتفوق على 
النادي الكاتالوني ايضا )2-5 ذهابا و0-4 
ايــابـــا(، ليضرب موعدا فـــي النهائي مع 
اشبيلية اال انه سقط في العقبة االخيرة 
امام الفريق االندلســـي الذي كان يشرف 
عليه حينها خواندي راموس، بهدف وحيد 
سجله املالي فريديريك كانوتيه الذي منح 
فريقه لقبه الرابع في املسابقة بعد اعوام 

1935 و1939 و1948.
وسيدخل اشبيلية، الذي جرد برشلونة 
من اللقــب بعدما اطاح به من الدور ثمن 
النهائـــي، الـــى مباراة غـــــد مبعنويــات 
جيـــدة بعد حســـمــه مواجهتــه القويــة 
مــع ڤالنســـيــا الثالث )2-1( في الدوري 
احمللي ليصعد الى املركز الرابع الذي يؤهل 
صاحبه الى مسابقة دوري ابطال أوروبا 
املوسم املقبل، علما بان فريق املدرب مانولو 

خيمينيز تأهل الى الدور الثاني من نسخة 
املوسم احلالي وسيواجه سسكا موسكو 
الروســـي في 24 احلالي ذهابا على ملعب 
االخير، قبل ان يستضيفه ايابا في 16 مارس 

املقبل.

 انجلترا

فشل سندرالند في التخلص من »اللعنة« 
التي تالحقه منذ تغلبه على ارســـنال في 
نوفمبر املاضي واخفق مجددا في حتقيق 
الفوز بتعادله مع ضيفه ســـتوك سيتي 
0-0على ملعب »ستاديوم اوف اليت« في 
ختام املرحلة الرابعة والعشرين من الدوري 

االجنليزي.
ولم يذق ســـندرالند طعـــم الفوز منذ 
املرحلة الثالثة عشـــرة عندما تغلب على 
ضيفه ارسنال 1-0 في 21 نوفمبر املاضي 
قبل ان يخسر في 6 مباريات، بينها سقوطه 
املذل امام تشلسي 2-7، فيما انتهت املباريات 

االربع االخرى بالتعادل.
وفـــي بطولة كأس اجنلترا يلعب ليدز 

امام توتنهام اليوم.
وفي فرنســـا يلتقي سوشو مع لومان 
وفيلفرانش يواجه سانت اتيان في كأس 

فرنسا.

»لعنة« أرسنال تالحق سندرالند في »بريميير ليغ« وليدز يلتقي توتنهام في الكأس

)رويترز(روبي كني حامال فانيلته مع سلتيك االسكوتلندي 

)أ.پ(جيف غرين يسجل أمام أنتوني كوليڤر 

)رويترز( السنغالي ساليف دياو العب ستوك يعرقل العب سندرالند لي كاتيرومول 

كين من توتنهام إلى سلتيك

باريكيلو لروزبرغ: ارحل 
عن مرسيدس

براينت أفضل مسجل
في تاريخ ليكرز

يورغنسن يترك فيورنتينا

انتقل املهاجم الدولي االيرلندي روبي كي من توتنهام االجنليزي الى 
سلتيك االسكوتلندي على سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم.ويعتبر كي 
)29 عاما( من الالعبي الذين يحظون بشعبية لدى جماهير توتنهام، 
لكن وجود الثنائي جيرماين ديفو وبيتر كراوتش تســــبب باكتفائه 

باجللوس على مقاعد االحتياط في معظم املباريات.

نصح البرازيلـــي روبنز باريكيلو 
الذي انتقل الى وليامس ـ كوزوورث، 
االملاني نيكو روزبرغ بالرحيل عن فريق 
مرسيدس جي بي بعد تعاقد االخير مع 
بطل العالم السابق االملاني اآلخر ميكايل 
شوماخر الذي سيعود الى حلبات بطولة 
العالم لســـباقات فورموال واحد الول 

مرة منذ اعتزاله عام 2006.
وتأتي نصيحة باريكيلو الى روزبرغ 
اســـتنادا الى جتربته الشخصية النه 
أمضى 6 مواســـم كزميل لشـــوماخر 
في فيـــراري حيث بقي في ظل البطل 
االملاني طيلة مشواره مع »سكوديريا« 
حيث اكتفى بلعب الدور السائق الثاني 
)حل ثانيا عامي 2002 و2004 وثالثا 
عـــام 2001 ورابعا عامي 2000 و2003 
وثامنا عام 2005 في موســـمه االخير 

مع فيراري(.
وقال باريكيلو على هامش اجلولة 

االولى من التجارب التحضيرية للموسم 
اجلديد في ڤالنسيا في معرض رده على 
سؤال حول اذا كان هناك من نصيحة 
يوجهها لروزبـــرغ: »نعم، اخرج من 
هناك )مرســـيدس( انه االمر الوحيد 

الذي بامكاني ان اقول له.
عليـــه ان يقـــود بســـرعة ودون 
حوادث:هذا ما يقوله لك روس )براون( 

دائما قبل كل سباق«.
وتابع »استنادا الى معرفتي، ومن 
خالل مشاهدتي لسرعة ميكايل اليوم 
)أول مـــن امس االثني في التجارب(، 

ستكون مهمته صعبة للغاية.
امتنى له االفضل النه شاب موهوب 

وبامكانه ان يصبح بطل العالم.
اذا كان ميلك فرصة ان يصبح بطل 
العالـــم في الفريق ذاتـــه مع ميكايل، 
فبامكانه ان يكون بطل العالم في اي 

فريق. لنقل االمور بهذه الطريقة«.

أصبح جنم لـــوس اجنيليس ليكرز 
كوبي براينت أفضل مســـجل في تاريخ 
فريقه ضمن دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفي، لكن ذلك لم مينع فريقه من 
اخلسارة أمام مضيفه ممفيس غريزليز 

.95-93
وعوض دنفر ناغتس متصدر مجموعة 
الغربي ووصيـــف املجموعة  الشـــمال 
الغربية تأخرا بلـــغ 17 نقطة في الربع 
الثالث وتغلب على ضيفه ســـاكرامنتو 

كينغز 109-112.
وأنهى بوسطن ســـلتيكس سلسلة 
من ثالث هزائم وعاد بالفوز من ملعب 
»فيريزون ســـنتر«، حيـــث تغلب على 

واشنطن ويزاردز 88-99.
وفي باقي املباريـــات، فاز ميلووكي 
باكس على ميامي هيت 97-81، وفينيكس 
صنز على نيو اورلينز هورنتس 109-

100 ويوتا جاز علـــى داالس مافريكس 
104-92، وبورتالند ترايل باليزيز على 

تشارلوت بوبكاتس 79-98.

ترك العب الوسط الدولي الدمناركي مارتن يورغنسن فيورنتينا 
االيطالي ليعود الى بالده من اجل اللعب مع فريق بداياته ارهوس الذي 
مضى معه عقدا ينتهي عام 2011. ويهدف يورغنســــن من العودة الى 
فريقه السابق ان يلعب املزيد من الوقت بهدف احلفاظ على حظوظه 
باملشــــاركة مع منتخب بالده في نهائيات مونديــــال جنوب افريقيا 
2010، خصوصا انه اكتفى هذا املوسم باجللوس على مقاعد احتياط 

فيورنتينا النه لم يلعب مع االخير سوى مباراتي فقط.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس اسبانيا

اجلزيرة الرياضية +122اشبيلية ـ خيتافي 

كأس ايطاليا

اجلزيرة الرياضية +10.458انترميالن ـ فيورنتينا

الدوري االنجليزي )المرحلة الـ 21(

شو سبورت 111فوالم ـ بورتسموث

كأس انجلترا

اجلزيرة الرياضية +10.453ليدز ـ توتنهام

كأس فرنسا

8سوشو ـ لومان

8فليغرانش ـ سانت اتيان


