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أعلن برشلونة االسباني ان العبي 50
وسطه الدوليني تشافي هرنانديز واملالي 
سيدو كيتا سيغيبان عن املالعب اسابيع 
عدة بسبب االصابة التي تعرضا لها في 
املباراة امام اتلتيكو مدريد )1-2( في 
املرحلة الثانية والعش���رين. واوضح 
النادي الكاتالوني في بيان ان »تشافي 

اضيف الى الئحة املصابني. الفحوصات 
الطبية التي خضع لها امس اكدت اصابته 
في فخذه االمين. سيغيب عن املالعب 
نحو 15 يوما«. وتابع البيان »اما كيتا، 
فقد اثبت فحص االشعة اصابته بتمزق 
عضلي في فخذه االيسر وسيغيب عن 

املالعب بني ثالثة واربعة اسابيع«.

ذكرت الصحف التركية الصادرة امس 
ان الهولندي غوس هيدينك الذي اعلن 
نيته ت���رك منصبه على رأس املنتخب 
الروس���ي لكرة القدم بعد انتهاء عقده 
معه في 30 يونيو املقبل، مرشح لتدريب 
منتخب تركيا. وكشفت صحيفة »صباح« 
الواسعة االنتشار ان هيدينك سيوقع 

مع االحتاد التركي في اسطنبول اجلمعة 
املقبل على عقد مدته 4 سنوات. واكدت 
الصحيفة ان هيدينك سيتقاضى راتبا 
سنويا قدره 3.75 ماليني يورو، وسيعاونه 
كادر فني محلي. وس���بق لهيدينك ان 
درب في تركيا عندما اشرف على نادي 

فنربغشة موسم 1991-1990.

اإلصابة تبعد تشافي وكيتا  هيدينك مرشح لتدريب تركيا 

)أ.پ( الهزمية بادية على العب برشلونة ليونيل ميسي  

)رويترز( العب ميالن اإلجنليزي ديڤيد بيكام يترقب مواجهة فريقه السابق مان يونايتد  

خسارة برشلونة هدية ريال مدريد في »عيد الحب«
رصيده ال���ى 39 نقطة وابتعد نقطتني 
عن مايوركا. أوقف اس���بانيول رصيد 
ضيف���ه ديبورتيڤو ال كورونا عند 35 
نقطة بعدما هزمه 2 � 0 وأس���قط ملقة 
مضيفه راسينغ سانتاندر في عقر داره 
3 � 0. وتع���ادل بل���د الوليد مع ضيفه 
سرقس���طة1 � 1. وتعادل ايضا خيتافي 

مع امليريا 2 � 2.

إيطاليا

تعادل إنتر ميالن املتصدر وحامل 
اللقب مع مضيفه نابولي 0 � 0، وحقق 
يوڤنتوس )وصيف بطل( فوزا بشق 
النف���س على ضيفه جن���وى 3 � 2 في 

املرحلة ال� 24 من الدوري االيطالي.
حقق كالياري فوزا مس���تحقا على 
ضيفه باري 3 � 1. وس���قط بارما امام 
ضيفه التسيو  0 � 2. وخسر أيضا كييڤو 
امام ضيفه سيينا 0 � 1 وليڤورنو امام 
بولونيا بالنتيجة ذاتها. وتعادل كاتانيا 

سلبا مع ضيفه اتاالنتا.

ألمانيا

الترتيب فوزا  حقق ش���الكه ثالث 
جديدا على حساب ضيفه كولن 2 � 0 في 
ختام املرحلة ال� 22 من الدوري األملاني. 
وفرض شالكه سيطرة شبه مطلقة على 
املجريات، وافتتح التسجيل في الوقت 

بدل الضائع من الشوط األول بعد ركلة 
حرة وعرضية من لوكاس شميتس على 
رأس جويل موتيب أنهاها في ش���باك 
احلارس الكولومب���ي »العجوز« فريد 
موندراغون )47(. وعزز االوروغوياني 
جيفرسون فارفان تقدم أصحاب األرض 
في الشوط الثاني بهدف ثان بعد متريرة 
من كيفن كوراني���ي تابعها بيمناه في 
شباك موندراغون )81(. ورفع شالكه 
رصيده الى 45 نقط���ة بفارق 3 نقاط 
عن ش���ريكي الصدارة باير ليڤركوزن 
وبايرن ميونيخ، في حني توقف رصيد 
كولن عند 25 نقطة. وفي مباراة ثانية، 
فاز اينتراخت فرانكفورت على ضيفه 
فرايبورغ بهدفني لبنيامني كولر )40( 
والتركي خلي���ل التينتوب املنتقل من 
شالكه في س���وق االنتقاالت الشتوية 
الشهر املاضي )90( مقابل هدف للسنغالي 

بابيس دميبا سيسيه )25(.

فرنسا

انفرد بوردو حامل اللقب بالصدارة 
من جديد بعد فوزه على ضيفه سانت 
اتي���ان 2 � 0 في خت���ام املرحلة ال� 24 
من الدوري الفرنس���ي. وفاز اوكسير 
على ضيفه رين بهدف وحيد للپولندي 
ايرينيوش يلني )42(، وتعادل لوريان مع 
تولوز بهدف لكيفن غاميرو )56( مقابل 

هدف للنرويجي دانيال براثن )78(.

كأس إنجلترا

فرض احل���ارس الدولي الفنلندي 
يوسي ياسكيالينن نفسه جنما ملباراة 
فريقه بولتون مع ضيفه توتنهام في 
ثمن نهائ���ي كأس اجنلترا لكرة القدم 
بتصديه لركلة جزاء واإلبقاء على تعادل 
الفريق���ني 1 � 1 وإعادة املباراة وحرمه 
من التأه���ل من اللقاء األول. ولم يكن 
أس���تون فيال أفضل حاال من توتنهام 
وس���يضطر للعب مباراة معادة لكن 
على أرضه بعد ان تعادل مع مضيفه 
كريس���تال باالس )اول���ى( 2 � 2 على 
ملعب سيلهيرست بارك. وعبر فوالم 
بقوة الى ربع النهائي بفوزه على ضيفه 

نوتس كاونتي )ثالثة( 4 � 0.

أنزل أتلتيكو مدريد الهزمية االولى 
هذا املوسم بضيفه برشلونة املتصدر 
وحامل اللقب عندما هزمه 2 � 1 في يوم 
»عيد احلب او ڤالنتاين« ضمن املرحلة 
الثانية والعشرين من الدوري االسباني 

لكرة القدم.
على ملعب فيسنتي كالديرون في 
العاصمة بّكر أتلتيكو مدريد في التسجيل 
بعدما جتاوز خوسيه انطونيو رييس 
العب وسط برشلونة اندريس انييستا 
في منتص���ف امللعب وفتح ممرين في 
دفاعات برشلونة وأرسل كرة طويلة في 
العمق انطلق إليها األوروغوياني دييغو 
ف���ورالن خلف كارليس بويول وواجه 
احلارس فيكتور فالديز وسجل في مرماه 

هدفه العاشر هذا املوسم )9(.
وارتكب بويول، قائد برشلونة، خطأ 
ثانيا حني عرقل اغوير على مقربة من 
منطقة فريق���ه دفع ثمنه غاليا بعد ان 
احتسبت ركلة حرة انبرى لها البرتغالي 
سيماو سابروزا ونفذها منحرفة بعيدة 
عن احلائط استقرت في أعلى الزاوية 
اليسرى للحارس فالديس )23(. وعوض 
بويول عن واحد م���ن خطأيه االثنني 
حني ارتقى برأسه لكرة نفذت من ركلة 
ركنية فوصلت الى الس���ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش غير املراقب تابعها طائرة 
بيمناه في شباك املضيف )27( مسجال 

هدفه ال� 12 في البطولة.
وجنح بويول ف���ي حرمان اغويرو 
املنفرد من التس���جيل ف���ي واحدة من 
احملاوالت الن���ادرة في إبعاد الكرة من 
أمام قدمه اليمنى عندما كان يهم بالتسديد 
الى ركنية )64(، وأمسك دي خيا برأسية 
ابراهيموڤيتش اخلطيرة )78(، وأطلق 
ميسي كرة من حدود املنطقة مرت بجانب 
القائم األمين )89(. وبقي رصيد برشلونة 
55 نقطة بف���ارق نقطتني أمام غرميه 
ووصيفه ريال مدريد. صعد اشبيلية 
الى املركز الرابع مؤقتا بعد فوز صعب 
على ضيفه اوساسونا 1 � 0 على ملعب 
رامون سانش���يز بيزيخون وامام 40 
ألف متف���رج، بفضل البرازيلي لويس 
فابيانو الذي تابع برأسه كرة عرضية 
من دييغو كابل )35(. ورفع اشبيلية 

»سان سيرو« مسرح المواجهة الكبرى بين بيكام ومان يونايتد
سيكون ملعب »سان سيرو« في ضواحي مدينة 
ميالنو االيطالية مس���اء اليوم مسرحا ملواجهة 
نارية بني ميالن وم���ان يونايتد االجنليزي في 
ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم.ويلعب ايضا ليون الفرنسي 
مع ريال مدريد االسباني في اختبار سهل نسبيا 

لالخير.
في املباراة االولى، يسعى ميالن حامل اللقب 
7 مرات الى تكريس افضليته على مان يونايتد 
وصيف بطل النس���خة االخيرة وحامل اللقب 3 

مرات آخرها العام قبل املاضي.
ويشكل الفريق االيطالي عقدة ملان يونايتد 
ألن االخير لم ينجح في جتاوز عقبة منافس���ه 
في اي من املواجهات االربع التي جمعتهما حتى 
االن، اذ تأه���ل ميالن الى النهائي على حس���اب 
»الشياطني احلمر« في 3 مناسبات اوالها موسم 
1957-1958 عندما ف���از عليه ايابا 4-0 بعد ان 
خس���ر امامه ذهابا 1-2، ثم موسم 1969-1968 
حني فاز ذهابا 2-0 وخس���ر ايابا 0-1، واخيرا 
2006-2007 )2-3 ذهاب���ا و3-0 ايابا(، اضافة 
الى مواجهتهما في الدور ثم���ن النهائي بالذات 
موسم 2004-2005 حني فاز ميالن ذهابا وايابا 

بنتيجة واحدة 0-1.
وتكتسي املواجهة اهمية كبيرة بالنسبة الى 
الفريقني خصوصا ميالن الذي تعتبر املسابقة 
االوروبية امله الوحيد النقاذ موسمه بعدما خرج 
خالي الوفاض من مسابقة الكأس احمللية وتضاءلت 
حظوظه في الفوز بلقب بطل الدوري حيث يتخلف 
بف���ارق 9 نقاط عن جاره انت���ر ميالن املتصدر 

وحامل اللقب في املواسم االربعة االخيرة.
ولن تكون مهمة الفريق االيطالي سهلة هذه 
املرة في مواجهة الش���ياطني احلمر الن نتائجه 
ش���هدت تراجعا نسبيا اقله في املباريات االربع 
االخيرة حيث خسر امام انتر ميالن 0-2 وسقط 
في فخ التعادل امام ليفورنو 1-1 وبولونيا 0-0 
قبل ان يحقق فوزا بشق األنفس على اودينيزي 
3-2 اجلمع���ة املاضي علم���ا بانه خرج على يد 
االخير 0-1 في الدور ربع النهائي ملسابقة الكأس 

احمللية.
ويعقد ميالن اماال كبيرة على قوته الضاربة 
في خط الهجوم بقيادة البرازيليني رونالدينيو 
والكسندر باتو الى جانب الهولندي يان كالس 
هونتيالر واملخضرم فيليبو اينزاغي باالضافة الى 
العبه اجلديد املعار من لوس اجنيليس غاالكسي 
االميركي، الدولي االجنليزي ديڤيد بيكام الذي 

حتققت امنيته مبواجهة فريقه السابق.
يذكر ان مباراة االياب س���تقام في 10 مارس 

املقبل على ملعب اولدترافورد في مانشستر.
في املقابل، يسعى مان يونايتد الى استغالل 
انتعاش���ه في االونة االخي���رة وحتقيق نتيجة 
ايجابية على ملعب سان سيرو ليخطو خطوة 
كبيرة نحو الدور ربع النهائي للمس���ابقة حيث 
يطمح الى تعويض فش���له في املباراة النهائية 

العام املاضي.
ويعول مان يونايتد بدوره على قوته الضاربة 
في خط الهجوم بقيادة »الفتى املدلل« واين روني 
هداف ال���دوري اإلجنليزي حتى االن برصيد 21 

هدفا والبلغاري دمييت���ار برباتوف والويلزي 
املخضرم راين غيغز.

وقال روني »ميالن فريق كبير وميلك العبني 
بإمكانهم التس���جيل في اي حلظة خصوصا من 

الكرات الثابتة.
وأضاف لديهم اندري���ا بيرلو وديڤيد بيكام 

باالضافة الى رونالدينيو انه العب رائع«.
وأضاف »يجب ان نكون في قمة مس���توانا 
خ���الل مواجهة ميالن حتى نحقق نتيجة جيدة 

وهذا ما سنعمل على حتقيقه«.
وفي الثانية، تبدو حظوظ ريال مدريد، حامل 
الرقم القياس���ي من حيث عدد االلقاب )9( ومن 
حيث الوصول الى الدور ثمن النهائي )14 مقابل 
13 مل���ان يونايتد(، كبي���رة لتخطي عقبة ليون 
عندما يحل ضيفا عليه على س���تاد »جيرالن« 
وذلك بالنظر الى صفوف النادي امللكي الزاخرة 
بالنجوم ف���ي مقدمتها البرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو والبرازيلي ريكاردو كاكا واالرجنتيني 
غونزالو هيغواين وتشابي الونسو والفرنسي 
كرمي بنزمية املنضم الى فريق العاصمة الصيف 

املاضي قادما من ليون.
وكان الشك يحوم حول مشاركة بنزمية في 
املباراة بسبب التهاب في عضالت احلالب ابعده 
ع���ن املباراة التي تغلب فيه���ا ريال مدريد على 
خيريز 3-0، بيد ان حالته الصحية حتس���نت 
وضمه املدرب التشيلي مانويل بيليغريني الى 

قائمة الالعبني املدعوين الى مواجهة ليون.
وقال بنزمية »كانت هن���اك آالم خفيفة لكن 
حالتي الصحية اآلن حتسنت. انا مستعد للمواجهة 
سواء كالعب اساسي او كبديل في الدقائق ال�30 

االخيرة، سأقدم مباراة جيدة«.
ويقدم ريال مدريد عروضا رائعة في اآلونة 
االخيرة وهو حقق 4 انتصارات متتالية خولته 
تضييق اخلناق على برش���لونة املتصدر حيث 
تقلص الفارق بينهما م���ن 5 نقاط الى نقطتني 
عقب خس���ارة االخير امام اتلتيكو مدريد 2-1 
امس، وفوز النادي امللكي على خيريز 3-0 بفضل 
ثنائي���ة لرونالدو العائد الى املالعب بعد ايقافه 

في املباراتني االخيرتني.
ويعول بيليغريني كثيرا على رونالدو هداف 
املسابقة حتى االن برصيد 6 اهداف، لهز شباك 
ليون وتعزيز حظ���وظ الفريق في بلوغ الدور 
ربع النهائي للمس���ابقة التي يعقد اماال كبيرة 
على التتويج بلقبها للمرة العاشرة في تاريخه 
واالولى منذ عام 2002. ويخوض النادي امللكي 
املباراة في غياب صانعي ألعابه غوتي والهولندي 

رافائيل فان در فارت بسبب االصابة.
في املقابل، تراجعت نتائج ليون في املوسم 
احلالي وان كان حقق عودة قوية في املباريات 
اخلمس االخيرة بتسجيله 4 انتصارات وتعادال 

واحدا.

»يوروبا ليغ«

يفتتح ذهاب الدور الثاني من »يوروبا ليغ« 
اليوم بلقاء ايڤرتون االجنليزي مع سبورتينغ 
لش���بونة البرتغالي في مباراة متكافئة. وتقام 

مباريات االياب في 25 احلالي.

ريال مدريد مع بنزيمة القتناص ليون في أبطال أوروبا.. وإيڤرتون يلتقي لشبونة في »يوروبا ليغ«

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
ذهاب دور الـ 16 ألبطال أوروبا

اجلزيرة الرياضية +10:454ليون � ريال مدريد
اجلزيرة الرياضية +10:455ميالن � مان يونايتد

يوروبا ليغ
اجلزيرة الرياضية +8:456ايڤرتون � لشبونة

رالي باها حائل ينطلق اليوم 
ينطلق اليوم رالي باها حائل السعودي، كأول 
جولة من كأس العالم لراليات الباها لموسم 2010، 
وينظمه االتحاد الس���عودي لرياضة الس���يارات 
والدراج���ات النارية بإش���راف االتح���اد الدولي 

للسيارات.
ومن ابرز المشاركين السعودي يزيد الراجحي، 
الفائز بالرالي العام الماضي، والذي يشارك تحت 
مظلة االتحاد السعودي للس���يارات والدراجات 
النارية بهدف خوض جميع جوالت كأس العالم 
لرالي���ات الباها هذا العام، إضافة الى مش���اركته 
في رالي روس���يا »نورثرن فوريست« في نهاية  

فبراير الجاري.
وارتفع عدد الفرق المشاركة في الرالي السعودي 
حائل الى 39 فريقا، مع دخول الس���ائق اإلماراتي 
المعروف وصاحب الخبرة الكبيرة يحيى الهلي.

وتبلغ المسافة اإلجمالية لرالي باها حائل 834 
كيلومترا، منها 509 كيلومترات من المراحل الخاصة 
التي ستقام في صحراء النفود الكبير، شمال مدينة 
حائل، وشمال غرب السعودية. أما مسافة طرقات 

الوصل فتبلغ 325 كيلومترا.
وتنطلق منافسات الرالي مع مرحلة استعراضية 
اليوم. ويقام القسمان الثاني والثالث في صحراء 
النفود يومي األربعاء والخميس في مسارات من 
الكثبان الرملية، والطرقات السريعة والمتعرجة 

والتقنية.
ويشهد رالي باها حائل، هذا العام، عودة السائق 
السعودي الشهير عبداهلل باخشب الى عالم الراليات 
بعد غياب دام عدة أعوام. وحصل باخش���ب على 
إذن من االتحاد السعودي للسيارات والدراجات 

النارية للمشاركة في الرالي.

39 فريقا يشارك في رالي حائل


