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يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم ريال مدريد االسباني للعودة إلى مالعب كرة القدم 28
بعد اإليقاف ملباراتني بسبب بطاقة حمراء تلقاها في مواجهة ملقه، وقال رونالدو »ما زلت مصرا 
عل����ى أنني لم أرتكب أي خطأ فأنا لم أتعمد احلصول على البطاقة احلمراء، احلكام في إس����بانيا 
جيدون وال يتحيزون ألحد«. وأضاف رونالدو لصحيفة »املاركا«: »لقد حتدثت مع تياغو مينديز 
وسيماو وطلبت منهما الفوز على برش����لونة غدا ألنه يخدمنا ويخدمهما«. من جانب آخر، حذر 
الالعب كريستيانو رونالدو فريقه السابق مان يونايتد من االستهانة بخصمه ميالن عندما يلتقي 

العمالقان مساء الثالثاء املقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

أعاد أس���طورة كرة القدم الفرنس���ية املعتزل زين الدين زيدان الفضل في 
اعتالء برش���لونة قمة الدوري اإلسباني إلى تألق س���احر الفريق الكاتالوني 
ليونيل ميسي. وأشاد أفضل العبي العالم في 2003 في حوار مطول مع موقع 
االحتاد األوروبي لكرة القدم )يوفا( مبيس���ي، مفي���دا بأنه من يصنع الفارق 
دائما لبرش���لونة بسبب إبداعاته. وفسر »زيزو« تألق »الساحر« األرجنتيني 
بان  »ميسي من الالعبني الذين ال ميررون أبدا كرات عرضية أو للخلف، أفكاره 

منحصرة في اجتاه واحد، دائما لألمام«. 

رونالدو يتمنى خسارة برشلونة.. ويحذر مان يونايتد من ميالن زيدان: إبداع ميسي يصنع الفارق لبرشلونة

بايرن ميونيخ يواجه دورتموند وليڤركوزن يصطدم بڤولفسبورغ في الصراع على الصدارة

تنطلق 3 مباريات ضمن املرحلة الثانية والعشرين 
من بطولة اس����بانيا لكرة القدم، ويتصدر برشلونة 
الترتيب بفارق 5 نقاط عن غرميه التقليدي ريال مدريد 
الذي يأمل بتعثره لتقليص الفارق عنه، خصوصا انه 
يخوض مباراة سهلة ضد خيريز ويعود الى صفوفه 
جنمه البرتغالي كريس����تيانو رونالدو بعد وقفه في 

املباراتني االخيرتني.
وتب����دو مهمة ريال مدريد في غاية الس����هولة في 
مواجهة خيريز صاحب املركز االخير. وقدم الفريق 
امللكي عروضا جيدة في اآلونة االخيرة خصوصا مع 
استعادة صانع االلعاب البرازيلي كاكا ملستواه السابق 
اثر اصابة حلقت به في االشهر االخيرة واثرت على 
مستواه، كما ان الالعبني اجلدد املنضمني الى الفريق 
مطلع املوسم احلالي لقاء نحو 250 مليون يورو تأقلموا 
عل����ى بعضهم البعض. ويتأل����ق في صفوف الفريق 
املهاجم االرجنتيني غونزالو هيغوين الذي سجل 12 
هدفا هذا املوسم حتى اآلن. ويلتقي سبورتينغ خيخون 

مع ڤالنسيا، وڤياريال مع اتلتيك بلباو.

المانيا

حتتدم املنافس����ة على صدارة بطولة املانيا لكرة 
القدم عندما يخوض باير ليڤركوزن املتصدر ووصيفه 
بفارق االهداف بايرن ميونيخ مباراتني صعبتني امام 
ڤولفسبورغ حامل اللقب وبوروسيا دورمتوند اخلامس 
على التوالي في املرحلة الثانية والعش����رين من ال� 
»بوندسليغا«. ويتصدر ليڤركوزن الترتيب برصيد 45 
نقطة بفارق هدفني عن بايرن ميونيخ الذي مير بفترة 
أكث����ر من رائعة حقق فيها 8 انتصارات على التوالي 
كان آخرها على ڤولفسبورغ 3 - 1 خارج أرضه. وبعد 

خسارته امام بايرن ميونيخ في املرحلة السابقة على 
ارضه، يحل ڤولفسبورغ على باير ليڤركوزن املتصدر 
والوحيد الذي لم يخسر بعد في الدوري هذا املوسم. 
ورغم ذلك سيكون متاحا لبايرن ميونيخ صاحب البداية 
البطيئة هذا املوس����م ان يتخطاه في الترتيب، كون 
ليڤركوزن أهدر الكثير من النقاط وهو أكثر فريق في 
الدوري ينهي مبارياته متعادال )9(. ويعتمد ليڤركوزن 
على متصدر ترتيب الهدافني ش����تيفان كيسلينغ )13 
هدفا(، السويسري التركي االصل ايرين ديرديوك )9 
أهداف( والشاب طوني كروس )8 أهداف(، باالضافة الى 
حتركات العب الوسط السويسري ترانكيلو بارنيتا 

وبراعة حارس املرمى الدولي رينيه أدلر.
من جهته، يبدو ڤولفسبورغ شبحا للفريق الذي 
توج باللقب االخير، اذ لم يفز سوى بست مباريات من 
أصل 21، وهو يحاول تدعيم خط هجومه بعدما ذكرت 
صحيفة »بيلد« انه ينوي االستعانة بخدمات مهاجم 
ڤيردر برمين الدولي أرون هانت في الصيف املقبل.

ويس����تقبل بايرن ميونيخ على ملعبه »اليانتس 
ارينا« بوروس����يا دورمتوند، بعد فوزه على غروثر 
فورث املغمور 6 - 2 في ربع نهائي كأس املانيا، حيث 
خاض الفرنسي فرانك ريبيري اول مباراة له اساسيا 
منذ اكثر من ثالثة اشهر بعد ان شارك احتياطيا في 

املباريات الثالث االخيرة لفريقه.
ويتألق في صفوف الفريق »الباڤاري« مهاجمه الشاب 
توماس مولر، اجلناح الهولندي اريني روبن، املدافع 
البلجيكي دانيال ڤان بوينت والعب الوسط باستيان 
شڤاينشتايغر الذي يتردد ان يوڤنتوس االيطالي يسعى 
جاهدا لضمه الى صفوفه.ووافق رئيس النادي كارل 
هاينتس رومينيغه عل����ى تصريحات مدرب الفريق 

لويس فان غال الذي اعتبر ان اداء العبي فريقه عابه 
الغرور رغم الفوز على ڤولفسبورغ في الدوري: »نعم، 
انا اوافقه الرأي. اذا ارتكبنا نفس االخطاء، سنعاني 

كثير في دوري ابطال اوروبا«.
وفي باقي املباريات، يلعب شتوتغارت مع هامبورغ 
وبوخوم مع هوڤنهامي وهانوڤر مع ڤيردر برمين وهرتا 

برلني مع ماينتس.

إيطاليا

تقام اليوم مباراتان في املرحلة الرابعة والعشرين 
لل���دوري االيطالي ويفتقد روما ف���ي مباراته أمام 
باليرمو جهود قائده فرانشيس���كو توتي لإلصابة 
في الركبة. ويلتقي س���امبدوريا مع فيورنتينا في 

املباراة االخرى.

كأس إنجلترا

سيكون تشلسي مرشحا فوق العادة لبلوغ الدور 
ربع النهائي من كأس اجنلترا التي يحمل لقبها عندما 
يستضيف على ملعبه »ستانفورد بريدج« كارديف 
احد فرق الدرجة االولى. وسيخوض الفريق اللندني 
املباراة في غياب قائده جون تيري الذي منحه املدرب 
االيطالي كارلو انش���يلوتي عطلة سيحاول خاللها 

ترميم العالقة مع زوجته.
ومن املتوقع ان مينح انشيلوتي بعض الالعبني 
اآلخرين راحة بعد ان تعددت مشاركاتهم في االسابيع 
االخيرة بسبب كثافة البرنامج احمللي.وتعرض الفريق 
اللندني لضربة موجعة بعد ان تأكدت اصابة ظهيره 
االيسر الدولي آشلي كول بكسر في كاحله سيبعده 

عن املالعب نحو ثالثة اشهر.

وس���يحاول مانشستر سيتي ان يقترب من اول 
نهائي له منذ عام 1981 في هذه املسابقة بالذات، عندما 
يستضيف ستوك سيتي. وكان سيتي قاب قوسني 
او ادن���ى من بلوغ اول نهائي ل���ه منذ فترة طويلة 
عندما تقدم على جاره مان يونايتد 2 - 1 في ذهاب 
نصف نهائ���ي كأس رابطة االندية االجنليزية لكنه 
خسر ايابا 3 - 1. وفي املباريات االخرى، يلتقي دربي 
كاونتي مع برمنغهام، وريدينغ مع وست بروميتش 

البيون، وساوثمبتون مع بورتسموث.

فرنسا

يخوض مونبلييه الصاع���د حديثا الى الدرجة 
االولى ومفاجأة املوسم باحتالله املركز الثاني بفارق 3 
نقاط عن املتصدر مباراة سهلة نسبيا ضد غرونوبل 
احد فرق الذيل في املرحلة الرابعة والعش���رين من 
بطولة فرنسا. وقال مدرب مونبلييه رينيه جيرار 
»معنويات فريقي عالية ج���دا حاليا والوتيرة في 
مصلحتنا. من الصعب التكهن الى اي مدى ميكننا 

ان نصل«.
ويلتقي موناكو على ملع���ب لويس الثاني في 
االمارة مع مرس���يليا في دربي اجلنوب الفرنسي، 
وحتسنت عروض موناكو في اآلونة االخيرة وهو 
يحتل مركزا متقدما في الترتيب. في املقابل سيعاني 
مرسيليا من غياب مهاجمه البرازيلي برانداو الصابته 
وهو الذي س���جل 5 اهداف وساهم باربع متريرات 
حاس���مة هذا املوسم.وفي املباريات االخرى، يلتقي 
لومان مع سوش���و، وليل مع بولوني، ونانسي مع 
باريس سان جرمان، وڤالنسيان مع نيس، وليون 

مع لنس، واوكسير مع رين.

تشلسي مرشح لبلوغ ربع نهائي الكأس.. وموناكو يستضيف مرسيليا في دربي الجنوب.. وريال مدريد في مهمة سهلة أمام خيريز

صراع على الكرة بني مهاجم بايرن ميونيخ كلوزه ومدافع دورمتوند كوڤاتش

شاكيل اونيل قاد كليفالند كافالييرز للفوز الثالث عشر على التوالي       )أ.پ(

قوة ريال مدريد تكتمل بعودة كريستيانو رونالدو أمام خيريز

تأهل اتلتيكو مدريد الى نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم رغم 
خسارته امام مضيفه سانتاندر 2 - 3 في اياب نصف النهائي، اذ 

كان تغلب عليه ذهابا 4 - 0 على ارضه قبل نحو اسبوع.
وس��جل موراتون )8 خطأ في مرمى فريقه( وخورادو )51( 
هدفني اتلتيكو مدريد، وفاليرا )2 خطأ في مرمى فريقه( وخيسكو 
)88( وتش��يته )90( اهداف س��انتاندر. ويلتقي اتلتيكو مدريد 
في النهائي مع اشبيلية الذي كان تأهل الى النهائي بدوره رغم 
خسارته ايضا امام مضيفه خيتافي 0 - 1 وذلك بعد تغلبه عليه 
في الذهاب 2 - 0. ويبحث اشبيلية عن لقبه الرابع في املسابقة 
بعد ان توج بطال للكأس ثالث مرات اعوام 1935 و1939 و1948. 
ويحمل برشلونة الرقم القياس��ي من حيث عدد االلقاب )25(، 
فيما يحتل وصيفه في املوسم املاضي اتلتيك بلباو املركز الثاني 

)23( وريال مدريد الثالث )17(.

أتلتيكو مدريد يلحق بإشبيلية
 إلى نهائي كأس إسبانيا

»NBA« الفوز الثالث عشر على التوالي لكليفالند في الـ اإلصابة تبعد أشلي كول حتى نهاية الموسم 
وتهدد مشاركته في كأس العالم

إريكسون يترك نوتس كاونتي

بريدج مستعد للعب إلى جانب تيري

أصبح أشلي كول ظهير أيسر تشلسي واملنتخب اإلجنليزي لكرة 
القدم مهددا بعدم املشاركة في نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
نظرا لإلصابة التي ستبعده عن املالعب ملدة ثالثة شهور.وإذا تأكد غياب 
الالعب عن صفوف املنتخب اإلجنليزي في كأس العالم فسيصبح واين 
بريدج هو املرشح لشغل مكانه في التشكيل األساسي للفريق. وانهارت 
العالقة بني بريدج وجون تيري القائد الس���ابق للمنتخب اإلجنليزي 
بعدما اكتشفت العالقة الغرامية بني تيري وفانيسل بيرونسيل زوجة 
بريدج وأم طفله. وخرج كول مصابا من املباراة التي خسرها تشلسي 
أمام إيڤرتون في الدوري اإلجنليزي بعد تدخل قوي من الندون دونوفان 
قائد املنتخب األميركي الذي يلتقي نظيره اإلجنليزي في الدور األول 

لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

ترك املدرب السويدي الشهير زڤن غوران إريكسون املدير الفني 
السابق للمنتخبني اإلجنليزي واملكسيكي لكرة القدم منصب مدير 
الكرة بنادي نوتس كاونتي اإلجنليزي بعد فس���خ عقده مع النادي 
والذي ميتد ألكثر من أربع سنوات. جاء ذلك بعد اإلعالن عن جناح 
احتاد مس���تثمري النادي في ش���راء معظم حصة بيتر ترميبلينغ 
الرئي���س التنفيذي للنادي الذي يناف���س في دوري الدرجة الثانية 
بإجنلترا. وس���يترك ترميبليغ واملدير التنفيذي جاري تاونسيند 
النادي أيضا. وقال تاي تريو عضو احتاد املستثمرين في تصريح 
لصحيفة »تاميز« البريطانية »أثق متاما في قدرتي على حتقيق شيء 

مع هذا النادي. ولكنني قد أصدم بعض املشجعني«.

اكد مدرب مانشستر سيتي االيطالي روبرتو مانشيني ان الظهير االيسر 
واين بريدج مستعد للعب الى جانب زميله جون تيري في صفوف املنتخب 
االجنليزي، وتيري متهم باقامة عالقة عاطفية خارج الزواج مع الصديقة 
السابقة لبريدج عارضة االزياء الفرنسية فانيسا بيرونسيل، وقال مانشيني 
»لم يقل لي واين على االطالق انه ال يريد اللعب مع منتخب اجنلترا، لكني 
اعتقد انه في حال اختير لتمثيل بالده فانه سيلعب«، وبحسب الصحف 
احمللية، فان مدرب اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو حذر بريدج من انه لن 
يختاره في التشكيلة الرسمية املدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 
الصيف املقبل في جنوب افريقيا، اذا رفض املشاركة في املباراة الودية ضد 

مصر بطلة افريقيا واملقررة في 3 مارس املقبل على ملعب وميبلي.

حقق كليفالن����د كافالييرز فوزه 
الثالث عشر على التوالي اثر تغلبه 
على اورالندو ماجيك 115-106 ضمن 
دوري كرة السلة االميركي للمحترفني 
محققا فوزه الرابع على منافسه هذا 
املوسم. وكانت املباراة بني الفريقني 
اعادة لنهائي املنطقة الشرقية بينهما 
املوسم املاضي. وكعادته تألق لوبرون 
جيمس وسجل 32 نقطة وجنح في 
13 متريرة حاس����مة، ف����ي حني قام 
زميله العب االرتكاز شاكيل اونيل 
بجهد دفاعي كبير وحتديدا في الربع 
اللصيقة  االخير من خالل مراقبته 
لنجم اورالندو دوايت هاورد. وسجل 
اونيل ايض����ا 10 نقاط وجنح في 6 

متابعات.
 والفوز هو الرابع لكليفالند على 
اورالندو هذا املوسم لكن جيمس اكد 
ان هذا االمر ال يعني شيئا وقال في 
هذا الصدد »في املوسم املاضي حقق 
الفوز على سان انطونيو في جميع 
مباريات الدور االول، لكنه جنح في 
النهائي في مصلحته.  الدور  حسم 
م����ا نقوم به في ال����دور االول جيد، 
لكن في البالي اوف يبدأ العدد من 
الصفر«. وكان جاي جاي هيكسون 
واندرسون فاريجاو افضل املسجلني 
في صفوف اورالندو )20 و16 نقطة 

على التوالي.
وفي مباراة ثانية، تغلب س����ان 
انطونيو سبيرز على دنفر ناغتس 
111-92. وتألق ف����ي املباراة جورج 
هيل الذي لعب مكان الفرنسي توني 
باركر املصاب واض����اف زميله دي 
جوان بالر 17 نقطة ايضا، في حني 
س����جل تيم دنكان 16 واألرجنتيني 
مانو جينوبيلي 15. اما افضل مسجل 
في صفوف دنفر ف����كان البرازيلي 
نيني )20 نقطة( وكارميلو انطوني 

.)19(

عالميةمتفرقات

اعت���رف البرتغالي جوزيه مورينيو م���درب نادي انتر 
اإليطالي بأن احلظ الس���يئ هو ما جمع فريقه بتشلس���ي في 
الدور الثاني في دوري األبطال، هذا احلظ الس���يئ بالنس���بة 
للطرفني االثنني. وقال موريني���و حملطة »انتر« التلفزيونية 
»دائما أقول انه في هذه املرحلة في دوري األبطال يبدأ املوضوع 
يحتاج للحظ، فهناك حظ جيد وحظ سيئ اآلن«، وأضاف »انتر 
كان س���يئ احلظ ملواجهة تشلسي وكذلك تشلسي كان سيء 
احل���ظ ملواجهته انتر، لقد كان أس���هل لهم ف���ي حال واجهوا 

شتوتغارت أو أوملبياكوس«.
اكد املدافع األرجنتيني غابرييل ميليتو أن فريقه برش��لونة 
س��يواجه صعوبات بالفوز على أتلتيك��و مدريد في ملعب األخير 
غدا، حيث س��قط برشلونة في موس��مني متتاليني 4 - 2 و4 - 3. 
وق��ال ميليتو »أنا جاهز للعب كما يريد مني املدرب، فقد أصبحت 

بحال أفضل اآلن«.
س���يطر نادي برش���لونة على املراكز الثالثة األولى في 
تصنيف الالعبني النقطي االحصائي الذي يصدر حول الدوري 
اإلسباني. وافتخرت صحيفة »س���بورت« اإلسبانية باجناز 
نادي برشلونة القريب منها ووصفته باألمر الذي يؤكد عظمة 

الفريق. وجاء ميسي وتشافي والفيس في صدارة الترتيب.
توقع االيطالي فابيو كابيللو مدرب منتخب إجنلترا لقاء مثيرا 
بني روما وباليرمو في الدوري اإليطالي، ملا يحتويه اللقاء من جنوم 
وكذلك من منافس��ة على املراكز األوروبية املتقدمة، وقال كابيللو: 
»أنتظر لقاء عظيما بني الفريقني، فروما الوحيد القادر على مقارعة 
اإلنتر وباليرمو يظهر جيدا«، وأضاف »أنتظر لقاء مليئا باألهداف، 
فباليرمو يس��تطيع أن يحصل على املركز الرابع وروما يستطيع 

أن ينافس انتر على اللقب«.
استغل عشرات من مش���جعي كرة القدم في أملانيا فترة 
الكرنڤال واقتحموا متجرا داخل محطة للتزود بالوقود وتعمدوا 
التكدس للهروب من سداد أسعار األغراض التي حصلوا عليها. 
أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم أنه يواصل التحقيقات بشأن 
االدعاءات املوجهة ملانفريد أميريل عضو جلنة التحكيم التي حتمل 

اتهامات له بالتحرش اجلنسي بزميل أصغر منه سنا.
أكد وزير الرفاه العام في اندونيس���يا اغونغ الكس���ونو 
انس���حاب بالده رسميا من السباق الستضافة مونديال 2022 

الن حكومة بالده رفضت منح الضمانات مللف الترشيح.
اس��تهل فريق اس��توديانتيس دي البالتا األرجنتيني رحلة 
دفاعه ع��ن لقب بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بفوز كبير 
عل��ى ضيفه خ��وان أوريتش البيروفي 5-1 ف��ي املجموعة الثالثة 

للبطولة. 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
ألمانيا )المرحلة الثانية والعشرون(

دبي الرياضية5:30شتوتغارت – هامبورغ
5:30باير ليڤركوزن – ڤولفسبورغ

5:30بوخوم – هوفنهامي
5:30هانوڤر – ڤيردر برمين
5:30هرتا برلني – ماينتس

دبي الرياضية8:30بايرن ميونيخ – بوروسيا دورمتوند

إيطاليا )المرحلة الرابعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +8:001روما – باليرمو

اجلزيرة الرياضية +10:451سمبدوريا – فيورنتينا

اسبانيا )المرحلة الثانية والعشرون(
8:00خيخون – ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية +10:002خيريز – ريال مدريد
اجلزيرة الرياضية +12:002ڤياريال – اتلتيك بلباو

فرنسا )المرحلة الرابعة والعشرون(
9:00ليل – بولوني

9:00مونبلييه – غرونوبل
9:00ڤالينسيان – نيس
9:00لومان – سوشو

9:00نانسي – باريس سان جرمان
اجلزيرة الرياضية 9:001موناكو – مرسيليا

11:00ليون – لنس

كأس إنجلترا )دور الـ 16(
3تشلسي – كارديف سيتي

3:30ساوثمبتون - بورتسموث
6دربي كاونتي – برمنغهام
6ريدينغ – وست بروميتش

8:15مانشستر سيتي – ستوك سيتي


