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تتوجه االنظار الى ملعب »انفيلد« الذي يحتضن دربي »ميرسيسايد« 24
الـ 213 بني ليڤربول وجاره ايڤرتون، ومن املؤكد انه سيكون في انتظار 
املدربني االسباني رافايل بنيتيز واالسكوتلندي ديڤيد مويز مهمة صعبة، 
لكن ما ال يدركه اجلميع ان املهمة االصعب على االطالق ســـتكون على 

عاتق احلكم مارتن اتكينسون.
االرقـــام تتحدث عن نفســـها: 17 حالة طرد في 26 مبـــاراة، هذا هو 
التحدي الذي ينتظر اتكينســـون في مباراة اليوم التي ستكون حامية 

الوطيس متاما الن هناك الكثير على احملك خصوصا لليڤربول ومدربه 
بنيتيز الذي مير بوضع حرج للغاية بعد خروج »احلمر« من مســـابقة 
دوري ابطال اوروبا، وفقدانهم االمل في املنافسة على اللقب احمللي الذي 
يغيب عن خزائنهم منذ 1990. وفرض دربي »ميرسيسايد« نفسه االقسى 
واالكثر »احمرارا« في اجنلترا رغم ان ايڤرتون ليس من الفرق املنافسة 
على اللقب او املراكز املتقدمة، خالفا لدربي لندن بني تشلسي وارسنال، 

ودربي مانشستر بني يونايتد وسيتي. 

مهمة صعبة لبنيتيز ومويز

برشلونة يواجه خيتافي وريال مدريد مع إسبانيول في صراع »مدريدي - كاتالوني«
ليڤربول وإيڤرتون في دربي »ميرسي سايد« ومان يونايتد يستضيف بورتسموث.. وبايرن يلتقي ڤولفسبورغ ومهمة سهلة لليڤركوزن

مهاجم برشلونة ليونيل ميسي مير مبهارة عالية بني العبي خيتافي في طريقه الحراز هدف ال ينسى على طريقة مارادونا في مباراة سابقة

تبرز مباراة دربي »ميرســـي 
ســـايد« الرقم 213 بين ليڤربول 
المرحلة  افتتـــاح  وايڤرتون في 
الخامسة والعشرين من الدوري 
االنجليزي لكـــرة القدم. ويدخل 
المباراة وكالهما حقق  الفريقان 
نتائج جيدة في اآلونة االخيرة. 
ويسعى ليڤربول الذي لم يخسر 
الســـت االخيرة،  فـــي مبارياته 
الى الخـــروج فائزا للصعود الى 
المركز الرابع ولو مؤقتا. ويستمر 
غياب الهداف فرناندو توريس عن 

صفوف الفريق االحمر.
في المقابل، يأمل مان يونايتد 
ان يســـتغل اي تعثر لتشلســـي 
لالنقضاض على الصدارة، ويكفي 
الشياطين الحمر ان يفوزوا بفارق 
هدفين على بورتسموث صاحب 
المركز االخير وان يتعادل تشلسي 
مع ارسنال غدا لكي يتحقق هذا 
الهـــدف. وربما لجأ مـــدرب مان 
يونايتد اليكس فيرغســـون الى 
اراحـــة الولد الذهبي واين روني 
خصوصـــا ان الفريق مدعو الى 
مواجهة قوية منتصف االسبوع 
ضد استون ڤيال، ويفسح المجال 
امام مايكل اوين. ويلتقي استون 

ڤيال مع توتنهام في مباراة ساخنة 
في صراعهما على المركز الرابع 
المؤهل الى دوري ابطال اوروبا.

وفي المباريات االخرى، يلتقي 
بولتون مـــع فوالم، وبيرنلي مع 
وســـت هـــام، وهال ســـيتي مع 
مانشستر ســـيتي، وستوك مع 
بالكبيرن، وسندرالند مع ويغان، 

وبرمنغهام مع ولفرهامبتون.
إسبانيا

يأمل برشلونة الذي لم يخسر 
اي مباراة في الدوري حتى االن هذا 
الموسم، ان يحقق فوزه الخامس 
على التوالي للمحافظة على فارق 
النقاط الخمس التي تفصله عن 
غريمه التقليدي ريال مدريد عندما 
يستقبل خيتافي المتواضع.وقد 
يستغل الفريق الكاتالوني المباراة 
التـــي خاضها خيتافي  الصعبة 
منتصف االسبوع في مسابقة الكأس 
وخســـرها امام اشبيلية، ليجهز 
على فريق العاصمة االســـبانية.

وكانت الصحف االسبانية اتهمت 
برشلونة بأنه يستفيد من تحيز 
الحكام اليه بيد ان العب الفريق 
المالي الدولي ساليف كيتا اعتبر 

ان هذه االتهامات ال اساس لها من 
الصحة وقال في هذا الصدد »يتقدم 
برشلونة على ريال مدريد الننا 
افضل منه وليس بفضل الحكام. 
ال ادري ما اذا كان البعض يحاول 
التأثير على الحكام من خالل هذه 

الطريقة«.
في المقابل، يستقبل ريال مدريد 
على ملعب ســـانتياغو برنابيو 
اسبانيول وهو يأمل في مواصلة 
ضغطه على المتصدر.وكان ريال 
فك نحسا الزمه 19 عاما االسبوع 
الحق بمضيفه  الماضي عندمـــا 
ديبورتيڤو الكورونا اول هزيمة له 
على ملعب ريازور.ويستمر غياب 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
عن صفوف الفريق الملكي بعد ان 
اوقفه االتحاد االسباني مباراتين 
لتوجييه كوعا الى احد الالعبين 
ما ادى الى كسر انفه.وقلل المدافع 
راوول البيول من غياب رونالدو 
بالقول »كريستيانو هو من احد 
افضل الالعبين في العالم، لكننا 
نلعب كمجموعة وال نعتمد على 

العب فقط«.
ويتطلع انصار ريال مدريد الى 
صانع العـــاب الفريق المخضرم 

النقاد  الســـابقة. وكان  المرحلة 
رشحوا يوڤنتوس صاحب الرقم 
القياسي في عدد االلقاب المحلية 
)27 لقبا( لوضح حد لســـيطرة 
انترميالن على اللقب في السنوات 
االربع االخيرة، واذا كانت النتائج 
االولى للفريق التوريني صبت في 
هذا االتجاه، فان االمور ساءت كثيرا 
في االشهر االخيرة وتحديدا بعد 
الخروج من دوري ابطال اوروبا 
وتراجع الفريق في الترتيب الى 
المركز السادس والخروج من كأس 

ايطاليا االسبوع الماضي.
ولم يفز يوڤنتوس في مبارياته 
الـ 13 االخيرة، سوى ثالث مرات 
مقابل تعادل واحد وتسع هزائم. 
وفي مباراة اخرى، يلتقي باليرمو 

مع بارما.
ألمانيا

سيكون بايرن ميونيخ الثاني 
امام اختبـــار صعب عندما يحل 
ضيفا على ڤولفســـبورغ حامل 
اللقـــب اليوم، فيما يخوض باير 
ليڤركوزن المتصدر مهمة سهلة 
نسبيا امام مضيفه بوخوم وذلك 
الحادية والعشرين  المرحلة  في 

غوتـــي الذي تألق فـــي المباراة 
ضد ال كورونا االسبوع الماضي 
وتحديدا عندما مرر بالكعب كرة 
رائعة ســـمحت لزميله الفرنسي 
كريم بنزيمة بتسجيل احد اهداف 
فريقه. وفي مباراة اخرى، يلعب 

ڤالنسيا مع بلد الوليد.
إيطاليا

ستتركز االنظار على يوڤنتوس 
الجريح ومدربـــه الجديد البرتو 
زاكيروني عندما يحل ضيفا على 
ليفورنو، خصوصا في ظل عدم 
المنافسة الشديدة على الصدارة 
التي يرتاح عليها انترميالن بفارق 
ثماني نقاط عن جاره ميالن. وكان 
مســـؤولو نادي السيدة العجوز 
قرروا اقالة المدرب الشاب تشيرو 
فيريرا بعد النتائج السيئة التي 
حققها الفريق باشرافه خصوصا 
في الشهرين االخيرين واستعانوا 
بخدمات زاكيروني االكثر خبرة 
كونه اشـــرف في الســـابق على 
فريقي انترميالن وميالن.بيد ان 
بداية زاكيروني لم تكن مشجعة 
الن الفريق سقط في فخ التعادل 
على ارضه مع التســـيو 1-1 في 

من الدوري االلماني.
على ملعـــب »فولكس واجن 
ارينا«، يدخل بايرن ميونيخ الى 
مباراته مع مضيفه ڤولفسبورغ 
وذكـــرى زيارته االخيرة الى هذا 
الملعـــب في اذهـــان العبيه الن 
النادي الباڤاري تلقى حينها هزيمة 
مذلة 1-5. لكن شتان بين الموسم 
الماضي والحالي الن ڤولفسبورغ 
الذي توج في 2009 باللقب للمرة 
االولى في تاريخـــه، فقد الكثير 
من هيبته هذا الموسم بعد رحيل 
مدربه فيليكس ماغاث لالشراف 
على شـــالكه وهـــو يحتل حاليا 
المركز الحادي عشر متخلفا بفارق 
19 نقطة عن ليڤركوزن المتصدر 

و17 عن ضيفه الباڤاري.
وعلى ملعب »رورشتاديون«، 
ســـيكون باير ليڤركـــوزن الذي 
يواصل زحفه نحو الظفر باللقب 
للمرة االولى، مرشحا للمحافظة 
على ســـجله الخالي من الهزائم 
وتحقيـــق فـــوزه الخامس على 
التوالـــي النه يحـــل ضيفا على 
الرابع  المركـــز  بوخوم صاحب 
عشر.  وال يمكن استبعاد شالكه 
بقيادة ماغاث عن حسابات اللقب 

خصوصا انه ال يتخلف سوى نقطة 
عن بايرن وثالث عن ليڤركوزن، 
وهو مرشـــح لمواصلة ضغطه 
عليهما كونه سيحل ضيفا على 

فرايبورغ الخامس عشر
وعلـــى ملعـــب »ســـــيغنال 
ايدونـا بارك«، يـسعى بوروسيا 
الى استعادة  الرابــع  دورتموند 
توازنه ســـريعا عندما يستقبل 

اينتراخـت فرانكفورت.
اما بالنســـبة لهامبورغ فهو 
يســـعى الـــى اســـتعادة مركزه 
امل  الرابع من دورتمونـــد على 
المحافظة علـــى اماله في التأهل 
الى مسابقة دوري ابطال اوروبا 
الموســـم المقبل، وسيحل ضيفا 
على كولن الذي بدا بصورة جيدة 
بعد العطلة الشتوية حيث حقق 
فوزين على التوالي خارج قواعده 
على كل من ڤولفسبورغ )2-3( 
واينتراخت فرانكفورت )1-2(. 
وفي مباراتين اخريين، يلعب اليوم 

ايضا هوفنهايم مع هانوڤر.
فرنسا

يخوض بوردو المتصدر مباراة 
ال تخلو من صعوبة عندما يحل 

ضيفا على رين السادس والطامح 
الـــى احتـــالل مركز مؤهـــل الى 
البطوالت االوروبية في المرحلة 
الثالثـــة والعشـــرين من بطولة 
فرنسا. وبدا انصار بوردو قلقين 
من امكانية خسارة مدربهم الشاب 
لوران بالن المرشح بقوة لخالفة 
ريمون دومينيك في تدريب منتخب 
فرنسا.ونفى االتحاد الفرنسي هذه 
االنباء لكنه اشـــار الى ان هوية 
المدرب الجديد ستعرف قبل 20 
المقبـــل. ويتصدر بوردو  مايو 
الترتيب بفارق ســـت نقاط عن 
مونبلييه الصاعد هذا الموســـم 
الى الدرجة االولى ومفاجأة الموسم 
)احد فرق لوران بالن سابقا( والذي 
اثبت ان نتائجه لم تأت عن طريق 
الصدفة.ويخوض مونبلييه مباراة 
سهلة نسبيا ضد بولوني المغمور 
الذي يحاول الهروب من شـــبح 
الهبوط والـــذي نجح في انتزاع 
التعادل السلبي من بوردو االسبوع 
الماضي.وفي المباريات االخرى، 
يلتقـــي غرونوبل مع اوكســـير، 
ولنس مع لومان، ونيس مع ليل، 
وباريس سان جرمان مع لوريان، 

وسوشو مع نانسي.

 إيطاليا تلتقي الكاميرون وسويسرا وديًا

ليبي لمواجهة كابيللو في نهائي المونديال

أعلن االحتاد االيطالي لكرة القدم ان منتخب بالده سيلتقي 
وديــــا الكاميرون فــــي 3 مارس في موناكو، وسويســــرا في 5 
يونيو في جنيڤ ضمن استعداداته لنهائيات مونديال جنوب 
افريقيا 2010 الصيف املقبل.وتلعب ايطاليا ايضا في 3 يونيو 
مباراة ودية أخرى ضد فريق لم تتحدد هويته بعد وقد يكون 
املكسيك التي جتري معها حاليا مفاوضات تتعلق بهذا الشأن.
وتشــــارك الكاميرون وسويسرا واملكســــيك في نهائيات كأس 
العالم املقررة من 11 يونيو الى 11 يوليو. من جهة اخرى ذكرت 
وسائل اإلعالم االيطالية ان املنتخب االيطالي سيبدأ معسكره 
اإلعدادي في سيسترييري الواقعة على سفح جبال االلب وذلك 

اعتبارا من 23 مايو.
وتخوض ايطاليا الدور االول ضمن املجموعة السادسة وهي 
ستلتقي مع البارغواي في 14 يونيو ثم مع نيوزي1لندا في 20 

منه ومع سلوڤاكيا في 24 منه.

أعرب املدير الفني ملنتخب إيطاليا مارشـــيللو ليبي عن أمله 
فـــي خوض نهائي كأس العالم أمام منتخب اجنلترا الذي يدربه 
مواطنه فابيو كابيللو، وقال ليبي »أنا اتعطش ملشاهدة تصرف 
كابيللو عندما تعزف املوسيقى السالم اإليطالي«، وكان االيطالي 
مارشـــيللو ليبي قاد بالده للفوز ببطولة كأس العالم في أملانيا 
عام 2006 واســـتقال بعدها ليتولـــى روبرتو دونادوني تدريب 
املنتخب الذي فشـــل في بطولة األمم األوروبية عام 2008، وعاد 
مارشـــيللو إلى تدريب منتخب بالده مرة أخـــرى، بينما تولى 
مواطنه كابيللو تدريب منتخب اجنلترا في 2007، اجلدير بالذكر 
أن الفريقني لن يلتقيا في كأس العالم الذي تســـتضيفه جنوب 
أفريقيا صيف العام احلالي إال في الدور قبل النهائي على أقرب 
تقدير.وتلعـــب اجنلترا في املجموعة الثالثة التي تضم اجلزائر 

وسلوڤينيا والواليات املتحدة.

خطوة كبيرة ألتلتيكو مدريد 
نحو نهائي كأس إسبانيا

خطا اتلتيك��و مدريد خطوة عمالقة نحو بلوغ املب��اراة النهائية من 
كأس اس��بانيا لكرة القدم بفوزه العريض على راس��ينغ سانتندار 0-4 
ف��ي ذهاب مباراة الدور نصف النهائي. وتناوب البرتغالي س��يماو )9( 
وخوان انطونيو رييس )40( واالوروغوياني الدولي دييغو فورالن )63 
و72 من ركلة جزاء( على تس��جيل االهداف.وتقام مباراة االياب في 11 
احلالي. ويبحث فريق العاصمة عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996 
)فاز على برشلونة 1-0 بعد التمديد(، علما بانه وصل الى النهائي عامي 

1999 و2000 لكنه خسر أمام ڤالنسيا )0-3(واسبانيول )1-2(. واتلتيكو 
مدريد هو رابع اكثر الفرق فوزا بلقب هذه املسابقة، اذ رفع كأسها في تسع 

مناسبات ووصل الى النهائي 17 مرة. وكان اشبيلية تغلب على خيتافي 
2-0 في ذهاب نصف النهائي االربعاء املاضي.

روما يهزم أودينيزي
ف��از روما على ضيف��ه اودينيزي 2-0 اول من 
ام��س امام نحو 20الف متفرج توزعوا على بعض 
مدرجات امللع��ب االوملبي في العاصمة في ذهاب 
الدور نصف النهائي من مس��ابقة كأس ايطاليا. 
وسجل املونتينيغري ميركو فوسينيتش الهدف 
االول بعد متريرة من دانييلي دي روسي )12(، 
واضاف الفرنس��ي فيليب مكسيس الثاني من 
متابعة رأسية لكرة نفذها التشيلي دافيد بيتزارو 
م��ن ركلة حرة )40(. وتقام مباراة االياب في 14 

احلالي على ملعب اودينيزي.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الخامسة والعشرون(

شو سبورت 3:451ليڤربول ـ ايڤرتون
اكسترمي سبورت6بولتون ـ فوالم

6بيرنلي ـ وستهام
شو سبورت 63هال سيتي ـ مانشستر سيتي
شو سبورت 61مان يونايتد ـ بورتسموث
شو شاشة6ستوك سيتي ـ بالكبيرن

شو سبورت 64سندرالند ـ ويغان
شو سبورت 8:301توتنهام ـ استون ڤيال

إسبانيا )المرحلة الحادية والعشرون(
اجلزيرة الرياضية + 82ڤالنسيا ـ بلد الوليد
اجلزيرة الرياضية + 102برشلونة ـ خيتافي

اجلزيرة الرياضية + 122ريال مدريد ـ إسبانيول

إيطاليا )المرحلة الثالثة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية + 81باليرمو ـ بارما

اجلزيرة الرياضية + 10:451ليڤورنو ـ يوڤنتوس

ألمانيا )المرحلة الحادية والعشرون(
دبي الرياضية5:30ڤولفسبورغ ـ بايرن ميونيخ

5:30فرايبورغ ـ شالكه
5:30هوفنهامي ـ هانوڤر

5:30بوخوم ـ باير ليڤركوزن
5:30كولن ـ هامبورغ

8:30نورمبرغ ـ شتوتغارت

فرنسا )المرحلة الثالثة والعشرون(
9لنس ـ لومان
9نيس ـ ليل

9سوشو ـ نانسي
9بولوني ـ مونبيلييه

9TV5باريس سان جرمان ـ لوريان
9غرونوبل ـ اوكسير

11رين ـ بوردو

دييغو فورالن قاد اتلتيكو مدريد 
للفوز على راسينغ      )رويترز(

عالميةمتفرقات 

 فرضت جلنــــة االنضباط في االحتاد 
اإليطالي لكرة القدم عقوبة مالية قدرها 20 
ألف يورو بحق البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب إنتر ميالن بطل الدوري في املواسم 
األربعة األخيرة ومتصدر الترتيب احلالي، 
وذلك بعد اعترافه بشتم أحد الصحافيني 
عقــــب لقاء فريقه مع أتالنتا خالل شــــهر 

ديسمبر املاضي.
  انفرد غودوي كروز بالصدارة بفوزه على 
مضيفه سان لورينزو 1 � 0 في املرحلة الثانية 
من بطولة األرجنتني لكرة القدم التي ش��هدت 
توقف مباراة بانفيلد مع ارجنتينوس جونيورز 
في الدقيقة الثامنة وتأجيلها بس��بب األمطار 
الغزيرة. وفاز فيليز سارسفيلد على ارسنال 3 � 
0، وكولن على راسينغ كلوب 2 � 1، وخيمنازيا 

ال بالتا على استوديانتيس 3 � 1.
 حقــــق كليفالند كافالييــــرز متصدر 
املجموعة الوســــطى فوزه العاشــــر على 
التوالي اثر تغلبه على ميامي هيت بفارق 
مريح 102 ـ 86 ضمن دوري كرة الســــلة 
االميركي للمحترفــــني بفضل تألق جنمه 
لوبــــرون جيمس الذي ســــجل 37 نقطة 
منهــــا 17 من رميات حرة.واضاف جيمس 
8 متريرات حاسمة و7 متابعات، في حني 
سجل العمالق شاكيل اونيل العب ميامي 
هيت سابقا 13 نقطة وجنح في 8 متابعات 

في مدى 21 دقيقة.
  ألغت احملكمة الرياضية عقوبة حظر إبرام 
الصفقات الش��رائية الت��ي كانت وقعت على 

تشلسي اإلجنليزي بس��بب املخالفات التي 
يفترض أن��ه ارتكبها في صفقة ضم الالعب 

جايل كاكوتا من نادي النس الفرنسي.
  أعلــــن أتلتيكو مدريد األســــباني أن 
جناحه خوسيه أنطونيو رييس سيبتعد 
عن املالعب ملدة شهر تقريبا لإلصابة، وكان 
رييس قد أصيب بالتواء في أربطة ركبته 
اليمنى خالل املباراة التي فاز فيها أتلتيكو 
4 ـ 0 على ضيفه راسينغ سانتاندر وهي 
املباراة التي ســــجل خاللها رييس الهدف 

الثاني لفريقه.
  فاز فيينورد صاحب املركز الرابع على 
مضيفه فالفيك 1 � 0 في ختام املرحلة احلادية 
والعش��رين من الدوري الهولندي، وس��جل 
الدمنارك��ي يون دال توماس��ون الهدف في 

الدقيقة 48.
  وصل عدد الالعبني الذين استدعاهم 
مدرب االرجنتني دييغو مارادونا للعب حتت 
قيادته منذ تولى املسؤولية قبل 15 شهرا 
إلى مائة العب بعدما وجه الدعوة ملجموعة 
جديدة خلوض مباراة ودية للفريق على 

أرضه ضد جامايكا.
  ق��ال روبرت��و اياال املنض��م حديثا الى 
ريس��نغ كلوب ان��ه لم يس��تبعد عودته الى 
منتخب االرجنتني الذي حقق الرقم القياسي 
في حمل ش��ارة قيادته في 63 مباراة اذا مت 
استدعاؤه للفريق، وقال اياال الذي يبلغ من 
العمر 36 عاما للصحافيني »لم أغلق الباب في 

وجه االنضمام الى املنتخب«.


