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ذكرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية ان ريكاردو كاكا سيتعني 46
عليه ان يخض���ع ملعاملة تدريبية يومية خاصة حتى نهاية 
مس���يرته في عالم كرة القدم حتى ال حتدث له انتكاسة بعد 
اإلصابة التي كان قد تعرض لها في نوفمبر املاضي، كان كاكا 
قد أصيب بتمزق قوي في فخذه بعد ان حتامل على نفس���ه 
ولعب مباراة الكالسيكو وهو نصف مصاب بعد العودة من 
اللعب مع املنتخب البرازيلي ومنذ ذلك الوقت )29 نوفمبر( 

أصيب كاكا حتى عاد بعد إجازة عيد امليالد. الصحيفة املدريدية 
اكدت ان األطباء نبهوا كاكا الى ضرورة إجراء هذه التمرينات 
اخلاصة يوميا قبل وبعد التدريب العادي ملدة ساعة تقريبا 
وسيستمر هذا األمر طوال مسيرته الرياضية وإال ستحدث له 
انتكاسة ال يعلم أحد مداها إال اهلل لكنهم أكدوا انه مادام جنم 
ميالن السابق مستمرا على هذه التدريبات اخلاصة فسيستمر 

بحالة طيبة وعلى ما يرام متاما.

مفاجأة: كاكا لديه إصابة مزمنة

»نمور« هال سيتي عطلوا مسيرة »أسود« تشلسي بالتعادل
اهدر تشلس����ي نقطتني ثمينتني في سعيه 
الحراز اللقب هذا املوس����م بس����قوطه في فخ 
التعادل مع هال سيتي 1-1 على ملعب االخير 
في مباراة مؤجلة من بطولة اجنلترا لكرة القدم 
مساء اول من امس. ورفع تشلسي رصيده الى 
55 نقطة بفارق نقطتني عن مان يونايتد، و6 
نقاط عن ارسنال الذي يلتقيه االحد املقبل في 
مباراة قمة. عاد املهاجم العاجي ديدييه دروغبا 
الى صفوف تشلس����ي بعد غياب استمر نحو 
ش����هر ملشاركته مع منتخب بالده في نهائيات 
كأس االمم االفريقية حيث خرج فريقه من ربع 
النهائي على يد اجلزائر.ولم يقدم رجال املدرب 
االيطالي كارلو انش����يللوتي اداء مقنعا طوال 
الدقائق التسعني في حني بذل العبو هال سيتي 
جهودا خارقة ملجاراة الفريق اللندني فاستحقوا 
اخلروج بنقطة.وفاجأ هال سيتي ضيفه بافتتاح 
التسجيل بواس����طة مدافعه الفرنسي ستيفن 
مويوكولو بكرة رأس����ية ارتق����ى لها اثر ركلة 
ركنية نفذها ستيفن هانت واودعها داخل شباك 
احلارس العمالق التش����يكي بتر تشيك )30(. 
واله����دف هو االول ملويوكولو الذي انضم الى 

هال سيتي الصيف املاضي.
وجنح تشلس����ي في ادراك التعادل عندما 
احتسب له احلكم ركلة حرة مباشرة على مشارف 
املنطقة انبرى لها دروغبا واودعها بعيدا عن 
متناول حارس هال سيتي )42( رافعا رصيده 
الى 20 هدفا في مختلف املسابقات هذا املوسم 

بينها 15 في الدوري.
وشارك النجم املصري عمرو زكي في الدقائق 
العشرين االخيرة وقدم حملات فنية رائعة من 

دون ان ينجح في حتويل الكفة ملصلحة فريقه 
الذي اكتفى بنقطة ثمينة في سعيه للهروب من 
شبح الهبوط.وبدأ زكي املباراة من على مقاعد 
البدالء ونزل بديال في الدقيقة 66 من عمر املباراة 
للهولندي يان فينيجور أوف هيسيلينك. وأدى 
زكي بش����كل يغلب عليه الطابع احلماسي في 
ال� 25 دقيقة التي شارك فيها وحاول مساعدة 
العبي فريقه على الطرف األيسر وبالنزول إلى 

وسط امللعب.

فرنسا

بلغ بوردو الدور نصف النهائي من مسابقة 
كأس رابطة االندية الفرنسية في كرة القدم بفوزه 
على ضيفه سيدان من الدرجة الثانية 1-0 على 
ملعب شابان دملاس. وسجل يوان غوفران هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 50. واراح مدرب بوردو 
لوران بالن معظم العبيه االساس����يني الدخار 
جهودهم خصوصا أنه سيخوض 7 مباريات 
 في مختلف املس����ابقات خالل الشهر اجلاري.

ويلتقي بوردو في نصف النهائي مع لوريان 
ف����ي 17 احلالي في اع����ادة للنهائي الذي جمع 

بينهما عام 2002.

كأس إيطاليا

يأمل روما في تخطي عقبة اودينيزي اليوم 
في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ايطاليا 
لكرة القدم على ملعب »اوملبيكو« قبل ان يلعب 
مباراة االياب في 14 الشهر اجلاري على ملعب 
»فريولي«. يذكر ان روم����ا هو صاحب الرقم 
القياسي من حيث عدد األلقاب في هذه املسابقة 
مع يوڤنتوس )9 لكل منهما(، ويأتي بعدهما 
فيورنتينا )6 آخره����ا 2001( وانتر وتورينو 

وميالن والتسيو )5 القاب(.

كأس إسبانيا

يلتقي اتلتيكو مدريد مع ضيفه راس����ينغ 
س����انتاندر على ملعب »فيسنتي كالديرون«، 
وه����و يأمل ان يحقق النتيجة املرجوة قبل ان 
يس����افر الى ملعب »ال ساردينيرو« ليخوض 

مباراة االياب االربعاء املقبل.
ويبحث فريق العاصمة عن اللقب الغائب 
عن خزائنه منذ 1996 )فاز على برشلونة 0-1 
بعد التمديد(، علما انه وصل الى النهائي عامي 
1999 و2000 لكنه خسر أمام ڤالنسيا )3-0(، 
واسبانيول )1-2(. واتلتيكو مدريد هو رابع 
أكثر الفرق فوزا بلقب هذه املس����ابقة، اذا رفع 
كأسها في تسع مناسبات ووصل الى النهائي 
17 مرة، في حني يبحث راسينغ سانتاندر عن 

التأهل الى النهائي للمرة االولى في تاريخه.

تأهل بوردو إلى نصف نهائي كأس رابطة األندية الفرنسية

مهاجم هال سيتي اجلديد املصري عمرو زكي ميرر الكرة وسط محاصرة كارڤاليو والمبارد  )أ.ف.پ(

NBA أداء قيادي لجيمس وعودة كارتر إلى التألق في الـ
قاد ليبرون جيم����س فريقه كليفالند 
كافالييرز الى حتقيق فوز سهل على ممفيس 
غريزليز 105-89 في أبرز مباريات الدوري 

االميركي للمحترفني في كرة السلة.
وفض����ال عن نقاطه ال� 22 مرر »امللك« 
جيمس 15 كرة حاسمة لزمالئه في املباراة 
التي أقيمت على ملعب »كويكن لونز أرينا« 
في كليفالند أمام 20.562 متفرجا. وتألق في 
اللقاء العمالق شاكيل أونيل مع 13 نقطة 
و13 متابعة في 21 دقيقة ليحقق كليفالند 
فوزه التاسع على التوالي. وقال جيمس 
الذي حقق 10 متريرات أو أكثر في خمس 
من مبارياته الس����ت األخيرة: »لقد قدمنا 
مباراة دفاعي����ة ناجحة لذلك كان الفارق 
كبيرا«. وعلق م����درب غريزليز ليونيل 
هولينز على اداء جيمس: »بإمكانه رؤية 
أشياء يعجز زمالؤه عن رؤيتها. يهاجم 
الس����لة ويرمي الكرة ب����ني ثالثة العبني. 
يلتقط الكرة في جهة من امللعب ويحولها 
الى اجلهة املعاكس����ة لزمي����ل له يتمركز 
على خط الق����وس. انه العب عظيم بكل 
بس����اطة، ال ميكنني قول املزيد«. وسجل 
رودي غاي 15 نقطة ملمفيس الذي خاض 
مباراته الرابعة في خمس����ة أيام، وذلك 

بعد يوم واح����د على فوزه الثمني بفارق 
نقطتني على لوس اجنيليس ليكرز حامل 
اللقب. وأضاف لكليفالند املوزع دانيال 
غيبسون 16 نقطة، جي جي هيكسون 15 
نقطة والعب االرتكاز الليتواني زيدروناس 

ايلغوسكاس 14 نقطة.
وأنهى اورالندو ماجيك وصيف املنطقة 
الشرقية سلسلة من 3 انتصارات مليلووكي 
باكس وتغلب عليه 99-82 على ملعبه »أم 
واي أرينا« في أورالندو امام 17.461 متفرجا. 
وقاد الثنائي فنس كارتر ودوايت هاورد 
اورالندو الى فوزه السادس على التوالي 
على أرض����ه، اذ اقترب األول من حتقيق 
ثالثية مزدوجة »تريبل دوبل« مسجال 17 
نقطة، 10 متابعات و7 متريرات حاسمة 
والثاني 22 نقطة و11 متابعة و5 صدات. 
ويأتي تألق كارتر بعد شهر أقل من عادي 

بالنسبة لواحد من جنوم الدوري.
وفي باقي املباريات، فاز لوس اجنيليس 
كليبرز على شيكاغو بولز 90-82 وهيوسنت 
روكت����س على غولدن س����تايت ووريرز 
119-97 وانديانا بيس����رز على تورونتو 
رابتورز 130-115 وديترويت بيس����تونز 

)رويترز(على نيوجيرسي نتس 93-97. ليبرون جيمس قاد فريقه كليفالند كافالييرز للفوز 

 أجنز ليڤربول االجنليزي عقدا مبدئيا مع 
املهاجم الصربي الدولي ميالن يوفانوفيتش 
لضمه الى صفوفه الصيف املقبل بحسب ما 
ذكرت شبكة »سكاي سبورتس« البريطانية. 
وأضافت الشبكة ان قيمة عقد يوفانوفيتش 
)28 عاما( مهاجم ستاندار لياج البلجيكي 
احلالي، والذي تنافست اندية اوروبية عدة 
لضمه بينها ميالن االيطالي، يبلغ 10 ماليني 
جنيه استرليني وميتد الى ثالث سنوات 

قابلة للتجديد سنة واحدة.
 ذكرت اإلذاعة الپولندية أن روبرت كوبيكا، 
سائق سيارات فورموالـ  1، كان أغنى رياضي 
ــدي لعام 2009 بعد أن بلغ إجمالي دخله  پولن
4.27 ماليني يورو )5.95 ماليني دوالر( العام 
ــاك، حارس  املاضي، وجاء توماس كوسوتش
مرمى مان يونايتد اإلجنليزي، في املركز الثاني 
ــي قائمة أعلى  ــد 2.61 مليون يورو ف برصي
ــفت عنها صحيفة  الرياضيني دخال، التي كش

»سوبر إكسبريس«.
 سيحتفظ جنم التنس السويسري روجيه 
فيدرر املصنف األول على العالم بهدوئه، 
وس���ط تكهنات حول قدرته على اكتساح 
بطوالت اجلراند سالم األربع الكبرى خالل 
عام 2010، بعد فوزه بلقب بطولة أستراليا 

املفتوحة. بيد أنه يبدو أن هذا اإلجناز، الذي 
لم يتحقق منذ جتربة رود الفر عام1969، 
ليس على قمة أولويات فيدرر، الذي يحمل 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بألقاب 

اجلراند سالم برصيد 16 بطولة.
ــزي منح »وقت  ــي اإلجنلي  يعتزم تشلس
ــتقطع« لقائده جون تيري حتى يتسنى  مس
ــخصية، وذلك  ــاكله الش له التفرغ حلل مش
وفقا لتقارير وسائل اإلعالم البريطانية. وقد 
يتوجه تيري إلى دبي في دولة االمارات لزيارة 
زوجته توني ملدة 10 أيام، مما يعني غيابه عن 
مباراة فريقه في الدور اخلامس لكأس االحتاد 

اإلجنليزي أمام كارديف سيتي.
 تأهل فريق بورتو إلى الدور قبل النهائي 
لبطول���ة كأس البرتغال لكرة القدم بعدما 
سحق ضيفه سبورتنج لشبونة 2-5 في 

دور الثمانية للبطولة.
 تلقى فريق سلتيك هزمية مفاجئة في صراعه 
على صدارة الدوري االسكوتلندي املمتاز لكرة 
القدم، وسقط أمام مضيفه كليمارنوك 0-1 في 
ــرة من املسابقة. وجتمد  املرحلة الثامنة عش
رصيد سلتيك عند 44 نقطة في املركز الثاني 
ــغو رينجرز  ــر نقاط خلف غالس بفارق عش

املتصدر.

عالميةمتفرقات

فيرغسون واثق من مشاركة بيكام
مع إنجلترا في مونديال 2010

االتحاد األوروبي يحدد رؤساء 
المجموعات في تصفيات »يورو 2012«

أكد م����درب م����ان يونايتد اليكس 
فيرغسون مساندته لألصوات املطالبة 
بضم ديڤيد بيكام الى صفوف املنتخب 
االجنليزي املشارك في نهائيات كأس 
العالم في جنوب أفريقيا، لكنه أصر 
عل����ى انه ليس نادما على التخلي عن 
العب وسطه قبل 7 سنوات. وسيواجه 
بي����كام العب مي����الن االيطالي حاليا، 
فريقه السابق خالل الدور الثاني من 
مسابقة دوري أبطال اوروبا منتصف 
الشهر اجلاري، ويتوقع فيرغوسون ان 
وجود بيكام في صفوف الفريق االيطالي 
العريق سيساهم في ضمان مركزه في 
الرسمية ملنتخب اجنلترا.  التشكيلة 
وقال فيرغسون: »اعتقد انني قلت له 
العام املاضي عندما التقيته قبل مباراة 
مان يونايتد وانت����ر ميالن انه يجب 
عليه ان يفكر بالعودة الى اوروبا اذا 
أراد الذهاب الى كأس العالم«. واضاف 
»يبدو لي ان أمنيته ستتحقق اآلن، لقد 
أمضى فترة جيدة في صفوف ميالن 

املوسم املاضي، وكان من الطبيعي ان 
يعود إليه هذا املوسم ايضا«. وعندما 
سئل فيرغسون عما اذا كان نادما على 
التخلي عن بيكام قال »ال ندم، لقد أصبح 
األم����ر وراءنا«. ويتوجه مان يونايتد 
الى ميالنو ملواجه����ة فريقها خلوض 
مباراة الذهاب من الدور الثاني لدوري 
أبطال اوروبا في 16 اجلاري، ثم يلتقي 
منافسه على ملعب اولدترافورد بعد 3 
أسابيع إيابا حيث ستكون أول عودة 
فعلية لبيكام لهذا امللعب منذ ان ترك 
الشياطني احلمر عام 2003 متوجها الى 
ريال مدريد. وع����ن هذه املواجهة قال 
فيرغسون »لطاملا كانت مسابقة دوري 
أبطال اوروبا مميزة بالنسبة إلينا وقد 
عشنا أمسيات رائعة في اولدترافورد، 
وامل ان نعيش أمسية اخرى رائعة«. 
وتابع »انا واثق من ان األمور ستحسم 
في مباراة اإلياب في اولدترافورد على 
الرغم من ان مباراة الذهاب خارج ارضنا 

لن تكون سهلة«.

حدد االحتاد االوروبي لكرة القدم رؤساء املجموعات في تصفيات 
كأس اوروب����ا 2012 املق����ررة في اوكرانيا وپولندا، والتي ستس����حب 
قرعتها يوم االح����د املقبل في العاصمة الپولندية وارس����و. واعتمد 
االحتاد الق����اري على الئحة التصنيف الت����ي مت حتديدها بعد نهاية 
تصفيات كأس العالم 2010، كما وضع املنتخب االسباني مباشرة بني 
منتخبات املستوى األول بصفته حامال للقب.ومت تصنيف املنتخبات 
في 6 مس����تويات س����توزعها القرعة الى 9 مجموعات في التصفيات 
التي ستتم برمجتها بني سبتمبر 2010 واكتوبر 2011. وباالضافة الى 
اسبانيا، ستكون أملانيا، هولندا، ايطاليا، اجنلترا، كرواتيا، البرتغال، 
فرنسا وروسيا بني منتخبات املستوى األول، بحسب ترتيبها الذي اخذ 
بعني االعتبار النتائج في كأس العالم 2006 )20%(، تصفيات ونهائيات 
كأس أوروبا 2008 )40%( وتصفيات كأس العالم 2010 )40%(. وفي ما 
يلي املستويات التي حددها االحتاد االوروبي: املستوى األول: اسبانيا 
)حاملة اللقب(، أملانيا، هولندا، ايطاليا، اجنلترا، كرواتيا، البرتغال، 
فرنسا، روسيا. وفي املس����توى الثاني: اليونان، جمهورية تشيكيا، 
السويد، سويس����را، صربيا، تركيا، الدمنارك، س����لوڤاكيا، رومانيا. 
وفي املستوى الثالث: اسرائيل، بلغاريا، فنلندا، النرويج، جمهورية 
ايرلندا، اس����كتلندا،  ايرلندا الش����مالية، النمسا، البوسنة والهرسك. 
وفي املستوى الرابع: سلوڤينيا، التفيا، املجر، ليتوانيا، بيالروسيا، 
بلجيكا، ويلز، مقدونيا، قبرص. وفي املستوى اخلامس: مونتينيغرو، 
ألبانيا، أستونيا، جورجيا، مولدافيا، ايسلندا، أرمينيا، كازاخستان، 
ليشتنشتاين. وفي املستوى السادس: أذربيجان، لوكسمبورغ، مالطا، 

جزر فارو، أندورا، سان مارينو.

ميدو جاهز لبيرنلي.. وقرار مشاركته بيد زوال
أكد املهاجم املصري أحمد حسام »ميدو« املنتقل حديثا إلى وست هام أنه جاهز 
للمش����اركة أمام بيرنلي بعد غد السبت في الدوري اإلجنليزي املمتاز. وأضاف 
ميدو في تصريحات ملوقع ناديه اجلديد »مس����تعد بدنيا للعب الس����بت املقبل، 

ولكن القرار بالطبع يرجع إلى املدير الفني« جيانفرانكو زوال.
وضم الفريق الذي يقبع في املركز ال� 15 في ترتيب الدوري اإلجنليزي ميدو 
مع البرازيلي إيالن واملخضرم بيني مكارثي العب جنوب إفريقيا ليدعم هجومه 

بشدة سعيا للهروب من الهبوط.
وتابع الالعب صاحب ال� 26 عاما »يتعني علينا البدء في حصد النقاط سريعا 
ألن الفري����ق ميتلك كل املقومات التي ق����د تضعه في النصف األول من اجلدول، 
وأمتنى مساعدة النادي في حتقيق هذا الهدف«. وانضم ميدو إلى وست هام بعد 
قضاء النصف األول من املوس����م في الزمالك على س����بيل اإلعارة من ميدلزبره، 

الذي ينافس حاليا في دوري القسم الثاني اإلجنليزي.

اعتبر مدي���ر اعمال 
منتخ���ب  مهاج���م 
فرنسا ونادي بايرن 
ميونيخ االملاني الن 
ميلياسيو ان النادي 
الباڤاري هو وحده 
القادر على حتديد 
مصي���ر موكل���ه 
فرانك ريبيري وما 
اذا كان سيستمر 
او  في صفوفه 
االنتقال الى ناد 

 . خ���ر وق���ال ميلياس���يو آ
في حديث لصحيف���ة »بيلد« 
الواس���عة  الرياضية االملانية 
االنتشار: »القرار الذي سيتخذه 
ريبيري يتعلق ايضا مبا يريده 
بايرن ميونيخ به في املستقبل 
من خالل بناء فريق قادر على 
الصمود في اوجه اعرق االندية 
االوروبي���ة«. واوضح »يجب 
التذكير بان فرانك مرتبط مع 
 2011 بايرن ميونيخ حتى عام 
الباڤاري ميلك  الفري���ق  وبان 
جميع املفاتيح في املفاوضات. 
مادام لم نلت���ق مع رومينيغه 
وهونيس ونيرلينغر فلن يتم 

اي شيء«.
وكش���ف ميلياس���يو 
ان مس���تقبل ريبيري 
س���يتحدد ف���ي مطلع 
مارس املقبل من خالل 
اللق���اء املرتق���ب مع 

مسؤولي بايرن ميونيخ الذين 
سيتقدمون بعرض لتمديد عقد 
الالعب بشروط مالية افضل من 
احلالية بكثير. واكد ميلياسيو 
وباي���رن ميونيخ انه ال صحة 
بوجود مهل���ة قصوى من قبل 
النادي من اجل ان يتخذ ريبيري 
قرارا قبل انتهاء مارس املقبل. 
ولم يخ���ف ريبيري )26 عاما( 
الذي غاب ع���ن املالعب لفترة 
ثالثة اشهر بسبب االصابة في 
ركبته اليسرى، قبل ان يعود في 
االسبوعني االخيرين، رغبته في 
االنتقال الى صفوف ريال مدريد 
االسباني، وهو اعلن مؤخرا في 
تصريح لصحيفة »بيلد« االملانية 
»بالتأكيد ارغب كثيرا في احراز 
لقب مسابقة دوري ابطال اوروبا، 
لك���ن فريقنا ال ميلك حتى االن 
االسلحة الالزمة لتحقيق ذلك. 
ال ميكننا حاليا املنافس���ة مع 
برشلونة )االس���باني( وريال 
مدريد وارسنال )االجنليزي( 

وانتر ميالن )االيطالي(«.
وبحس���ب صحيفة »ماركا« 
االس���بانية فان ري���ال مدريد 
وتشلس���ي في مقدمة االندية 
املهتم���ة بالتعاقد مع ريبيري، 
مشيرة استنادا الى مصادر مقربة 
من امللف الى انه ليس هناك اي 
فريق مستعد لدفع 55 مليون 
يورو الت���ي يطالب بها النادي 

الباڤاري.

بايرن ميونيخ وحده قادر
على تحديد مصير ريبيري

جنم بايرن ميوينخ 
فرانك ريبيري لم يحدد 

مصيره بعد

خروج ويغان وولڤرهامبتون من الكأس
شهد إياب دور ال� 32 لبطولة كأس االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم 
مفاجأتني كبيرتني بخروج اثن����ني من فرق الدوري املمتاز على أيدى 
فريقني متواضعني. فقد أطاح فريقا كريستال باالس ونوتس كاونتي 
بولڤرهامبتون وويغان على الترتي����ب من دور ال� 32 للبطولة، كما 
تغلب كريس����تال باالس على ضيفه ولڤرهامبتون 1-3 ليحقق الفوز 
ف����ي مجموع لقائي الذهاب واإلياب 3-5 بعد تعادل الفريقني 2-2 في 
مباراة الذهاب. وفاز نوتس كاونتي على مضيفه ويغان بهدفني نظيفني 
ليتأهل إلى دور الستة عشر للبطولة عبر الفوز 2-4 في مجموع لقائي 

الذهاب واإلياب بعد تعادل الفريقني 2-2 في مباراة الذهاب.

مباراتا  اليوم بالتوقيت المحلي
كأس ايطاليا

اجلزيرة 11 روما � أودينيزي
الرياضية +1

كأس اسبانيا
اتلتيكو مدريد � 

اجلزيرة 12راسينغ
الرياضية +2


