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»الخطأ ممنوع« لبرشلونة مع ملقة.. والريال في نزهة خارج مدريد
صراع بين تشلسي ومانشستر سيتي على خلفية فضيحة تيري وبريدج.. واختبار سهل لليڤركوزن أمام كولن

فرحة العبي باناثينايكوس بالفوز على روما وصدمة على وجه دي روسي وريزه بعد الهزمية    )أ.پ(

يبرز لقاء تشلسي ومانشستر 
سيتي الذي يشهد املواجهة االولى 
بني قائد االول جون تيري وزميله 
السابق في الفريق واين بريدج منذ 
قيام االول بعالقة عاطفية خارج 
الزواج مع زوجة بريدج السابقة 
عارضة االزياء الفرنسية فانيسا 
بيرونس���يل ووالدة ابنه البالغ 
من العمر اربع سنوات.  وذكرت 
تقارير ان بريدج لن يصافح تيري 
ايضا خالل تبادل الالعبني التحية 
قبيل انطالق املباراة. وسيحاول 
تشلسي تعميق جراح مانشستر 
سيتي الذي خرج من مسابقة كأس 
اجنلترا على يد س���توك سيتي 
بخسارته امامه 1-3 بعد التمديد 
الثالثاء املاضي، في مباراة طرد 
فيها املهاجم التوغولي اميانويل 
بالتالي  الذي سيغيب  اديبايور 
عن لقاء القمة مع تشلسي. في 
املقابل تشهد صفوف مانشستر 
سيتي عودة مهاجمه االرجنتيني 
كارلوس تيفي���ز بعد غياب دام 
أسبوعني بسبب توجهه على وجه 
السرعة الى بالده بعد علمه ان 
زوجته وضعت مولودا قبل ستة 
اس���ابيع من املوعد احملدد، وقد 
وضعت املول���ودة اجلديدة في 
الفائقة في االيام  العناية  غرفة 
االخي���رة. وكان م���ان يونايتد 
خ���اض مباراته في هذه اجلولة 
الثالثاء املاضي وفاز فيها على 
وست هام 3-0 ليقلص الفارق 
عن تشلس���ي الى نقطة واحدة، 
وذلك النه يخوض نهائي كأس 
رابطة االندية االجنليزية احملترفة 
غدا االحد ضد استون ڤيال على 

ملعب وميبلي.
ويأمل ارسنال الذي عاد بقوة 
الى اجواء املنافسة في احراز نقاط 
مباراته الثالث ضد مضيفه ستوك 
سيتي الصعب املراس على ملعب 
»بريتانيا ستاديوم«. ويتخلف 
ارس���نال بفارق ست نقاط عن 
تشلس���ي فقط ولن يواجه اي 
فريق من الثالثة الكبار حتى نهاية 
املوسم بعد ان لعب ضدها ذهابا 
واياب���ا، وعموما ميلك مباريات 
س���هلة اذا جنح ف���ي الفوز بها 
قد يض���ع ضغطا كبي���را على 
املتصدرين في االمتار االخيرة. 
ويحقق ستوك نتائج جيدة هذا 
املوسم وقد بلغ الدور ربع النهائي 
من مسابقة كأس اجنلترا، حيث 
الدور  سيالقي تشلسي في هذا 

وكان بام����كان ليفرك����وزن ان 
يترب����ع عل����ى الص����دارة وحيدا 
خصوصا بعدما تقدم على برمين 
2 � 1 حتى الوقت بدل الضائع عندما 
الذي  التعادل  تلقت شباكه هدف 
س����جله بير ميرتيساكر. وحافظ 
باير ليفركوزن على سجله اخلالي 
من الهزائم هذا املوسم، ولم يحقق 
كول����ن اي فوز في املباريات ال� 11 
االخيرة بينهما اي منذ 2000 عندما 
ع����اد حينها ال����ى دوري االضواء 
قب����ل ان يهبط بعده����ا في ثالث 
مناسبات الى الدرجة الثانية، وفي 
املباريات االخرى، يلعب هرتا برلني 
مع هوفنهامي، وش����توتغارت مع 

مطلع الشهر املقبل.
وفي املباريات االخرى، يلعب 
بولت���ون م���ع ولفرهامبتون، 
وبرمنغهام مع ويغان، وبيرنلي 

مع بورتسموث.

إسبانيا 

يستقبل برشلونة على ملعب 
»كامب نو« ملقة الذي حقق نتائج 
جيدة في االونة االخيرة ابعدته 
عن منطقة الهبوط بحيث حصد 
10 نقاط من اصل 12 ممكنة في 

مبارياته االربع االخيرة.
وكان الفريق الكاتالوني عاد 
بتعادل ثمني م���ن خارج ارضه 

عليه في الس���ابق. وقال مدرب 
الفريق جوسيب غوراديوال »لو 
لم يكن تش���افي جاهزا خلوض 
املباراة ض���د ش���توتغارت ملا 
اشركته، لقد اجرينا فحوصات 
كثي���رة عليه ولم يكن هناك اي 
خط���ر لكي تع���اوده االصابة«.

واشاد غوارديوال مبهاجم الفريق 
السويدي زالتان ايبراهيموڤيتش 
بقوله »انه العب يتحرك كثيرا 
في امللعب ويبذل جهودا كبيرة. 
اريد منه ان يسجل اهدافا اكثر 
فهو في حاجة الى هذا االمر«. في 
املقابل يواجه ريال مدريد خارج 
ملعبه تينيرفي في مهمة سهلة 

ضد شتوتغارت االملاني في ذهاب 
الدور الثاني من مسابقة دوري 
ابطال اوروبا. وال مجال لبرشلونة 
في اخلطأ، ألن ريال مدريد غرميه 
التقلي���دي يله���ث وراءه وبدا 
واضح���ا ان فريق العاصمة بدأ 
يقدم عروضا جيدة في االسابيع 
االخيرة محليا توجها بفوز ساحق 
عل���ى ڤياريال 6-2 االس���بوع 
املاضي.  ولم يقدم برش���لونة 
عروضا جيدة في اآلونة االخيرة 
لكن عودة صانع العابه املتميز 
تشافي هرنانديز في املباراة ضد 
شتوتغارت منتصف االسبوع 
احلالي قد تعيد االمور الى ما كانت 

ويلتقي خيتافي مع سرقسطة 
اليوم ايضا.

إيطاليا

يلعب كاتانيا مع باري، والتسيو 
مع فيورنتين����ا اليوم في افتتاح 
السادسة والعشرين من  املرحلة 

الدوري االيطالي.

ألمانيا

يأمل ليفركوزن ان يؤكد تفوقه 
على كولن اجلريح عندما يستضيفه 
اليوم في املرحلة الرابعة والعشرين 
من الدوري االملاني وان يتغلب عليه 

للمرة السابعة على التوالي، 

باجلزيرة اإلس���بانية. واعتبر 
هداف ريال مدريد االرجنتيني 
الدولي غونزال���و هيغوين بان 
فريقه في قمة مستواه حاليا وهو 
مصمم على ازاحة برشلونة عن 
الصدارة في اقرب فرصة ممكنة 
علما بانه س���يلتقي تينيريفي 
اليوم. ويواجه ريال مدريد ضغطا 
كبيرا الحراز لقب دوري ابطال 
اوروبا هذا املوس���م خصوصا 
النهائية  املباراة  انه يستضيف 
على ملعب س���انتياغو برنابيو 
لكن مهمت���ه لن تكون س���هلة 
النه ستوجب عليه قلب تخلفه 
ذهابا امام ليون الفرنسي 0 � 1، 

اينتراخت فرانكفورت، وبوخوم 
مع نورمبرغ، وماينتس مع فيردر 

برمين.

فرنسا

يريد ليون مواصلة عروضه 
اجليدة في االونة االخيرة، ويلتقي 
ليون في املرحلة السابعة والعشرين 
مع نيس في مب����اراة سهلة نسبيا.
وف����ي املباريات االخ����رى، يلتقي 
لوريان مع سوش����و، وم����وناكو 
مع بولون، ونانسي مع غرونوبل، 
وتولوز مع لنس، وڤالنس���يان 
مع سانت اتيان، ومونبلييه مع 

رين.

عالميةمتفرقات

 بات بورتسموث اول فريق منذ انطالق الدوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم موس���م 1992 � 1993 
يوضع حتت احلراسة القضائية بحسب ما اعلنت 
محكمة لندن العليا امس. ويهدف االجراء الى حماية 
دائني بورتس���موث املثقل بالدي���ون والبالغة 70 
مليون جنيه استرليني )حوالي 78 مليون يورو(. 
وس���يكون االجراء مصحوبا بحسم تلقائي لتسع 
نقاط من رصيد بورتسموث وتأزم وضعيته في 
املركز االخير واستحالة بقاءه ضمن اندية الدرجة 

املمتازة.
 يبدو أن اإلعالم اإليطالي لن يقبل هجمات املدرب 
البرتغال��ي جوزيه مورينيو علي��ه دون رد، فبعد أن 
حقق انتر الفوز على تشلس��ي ق��ام مورينيو مدرب 
النادي اإليطالي بانتقاد الكرة اإليطالية والتلميح لعدم 
نزاهتها. وجاء الرد س��ريعا وقاسيا عبر مدير شركة 
تي جي كوم باولو ليجي��وري قائال »مورينيو مهرج 
ومضحك«، وأضاف »هو يأخ��ذ األموال الكثيرة من 
إيطالي��ا ثم يبصق عليها، لق��د مللنا من الصراع معه 

واجلدل الالمنتهي«.
 ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن نادي برشلونة 
قرر جتديد عقد املدافع الدولي جيرارد بيكيه حتى 
30 يونيو 2015 فيما قدرت قيمة فسخ العقد بنحو 

50 مليون يورو.
 أعلن نادي ارس��نال االجنليزي رس��ميا حتقيقه 
أرباحا مقدارها 32.5 مليون جنيه استرليني قبل خصم 
الضرائب في النصف األول من السنة املالية للنادي. 
  اكد أسطورة ميالن االيطالي فرانكو باريزي عن 
حظوظ »الروسونيري« في نيل لقب الدوري اإليطالي 
بعدما قلصوا الف����ارق مع إنتر املتصدر إلى 4 نقاط 
بالفوز على فيورنتين����ا، حيث صرح لصحيفة »ال 
غازيتا ديللو س����بورت« قائال »ميالن ضيق الفارق 
وأصبح مرش����حا للقب اآلن. الفوز على فيورنتينا 
كان مهم����ا وأعتقد أن الغرمي األقوى إلنتر حاليا في 

احلقيقة هو ميالن وليس روما. 
 جنح كليفالند كاڤالييرز في فك عقدته املستعصية 
بوس��طن س��لتيكس وحقق عليه الفوز 108 - 88 ضمن 
دوري كرة الس��لة االميركي للمحترفني مس��جال اول 
انتصار عليه في عقر داره بعد تسع هزائم متتالية. كما 
ثأر كليفالند خلسارته على ارضه امام بوسطن 89 - 95 
في افتتاح املوسم. وكعادته تألق جنم كليفالند لوبرون 
جيمس وسجل 36 نقطة وجنح في 9 متريرات حاسمة و7 
متابعات. وسجل جيمس معدال مقداره 30.2 نقطة في سلة 
بوسطن اي بفارق ضئيل عن الرقم القياسي السطورة 

كرة السلة االميركي مايكل جوردان )30.7 نقطة(.

الحضري يقترب من
االنتقال إلى بالميراس

حارس ساو باولو 
يسجل هدفه الـ 88

اعلن ح����ارس االس����ماعيلي 
ومنتخب مصر عصام احلضري 
ان املفاوضات بش����أن انتقاله الي 
الدوري البرازيل����ي وحتديدا الى 
صفوف بامليراس قد اوشكت على 
ان تتحقق بعد موافقة رئيس النادي 
ابواحلسن على االستغناء  نصر 
عنه مببلغ مليون ونصف مليون 
دوالر. وسيحصل االسماعيلي على 
30% من بيع احلضري وذلك بداية 
من فبراي����ر اجلاري حيث تنتهي 
فترة القيد بالبرازيل غدا. وسيكون 
احلضري اول العب مصري يحترف 
في ال����دوري البرازيلي في حالة 

انتقاله لبامليراس.

سجل حارس مرمى ساو باولو 
البرازيلي روجيرو س����يني هدف 
الوحيد في مرمى مضيفه  فريقه 
أونس كالداس الكولومبي في اللقاء 
انتهى بفوز بطل كولومبيا  الذي 
بهدفني مقابل هدف ضمن مباريات 
املرحلة الثانية للمجموعة الثانية 
لبطول����ة كأس الليبرت����ادورس. 
وانبرى احلارس البرازيلي لركلة 
حرة مباش����رة من خارج منطقة 
اجلزاء في الدقيق����ة 33 وأودعها 
املرمى محرزا هدف التقدم لفريقه 
الش����خصي من  ليرف����ع رصيده 
األهداف إلى 88 هدفا. وكان سيني 
قد حطم الرقم القياسي السابق في 
التهديف حلراس املرمى املسجل 
باسم قائد پاراغواي السابق لويس 
شيالفيرت والذي سجل 63 هدفا. 
يذكر أن سيني سجل 38 هدفا فقط 
من ركالت جزاء، بينما سجل 50 
هدفا م����ن ركالت حرة من خارج 

منطقة اجلزاء.

ليڤربول ويوڤنتوس ومرسيليا وهامبورغ إلى ثمن النهائي
في امللعب االوملبي في العاصمة 
النتيجة ذاتها  االيطالية وهي 
التي آل���ت اليها مباراة الذهاب 

في اثينا قبل اسبوعني.
وحذا فوالم االجنليزي حذو 
باناثينايك���وس وفجر بدوره 
مفاجأة من العيار الثقيل عندما 
جرد شاختار دانييتسك من لقبه 
بتعادله معه 1-1 في دانييتسك 
بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهابا 
في لندن. ف���ي املقابل، توقفت 
مسيرة ايڤرتون عند دور ال� 16 
بخسارته املذلة امام سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي بثالثية نظيفة 
س���جلها ميغل فيلوسو )64( 
وجواو بدرو موريرا منديز )77( 

وماتياس فرنانديز )4+90(.
ولم يجد اندرخلت البلجيكي 
حامل لقب عام 1983 صعوبة في 
النهائي  الى ثمن  حجز بطاقته 
وس���حق ضيفه اتلتي���ك بلباو 
برباعية نظيفة. وحلق ستاندار 
لياج مبواطنه اندرخلت بتعادله 
السلبي مع مضيفه سالزبورغ 
النمسوي. وقاد املهاجم الدولي 
االوروغويان���ي دييغو فورالن 
فريقه اتلتيكو مدريد االسباني 
الى الدور ثمن النهائي بتسجيله 
هدف الف���وز في مرمى مضيفه 
غلطة سراي التركي بطل 2000، 
وتأهل ڤالنسيا االسباني بفوزه 
على كلوب بروج البلجيكي 0-3 
بعد التمديد بعدما انتهى الوقت 
االصلي بفوز الفريق االسباني 
1-0 وه���ي النتيجة ذاتها التي 
آلت اليها مباراة الذهاب لصالح 
الفريق البلجيكي. وحجز روبن 
كازان الروسي بطاقته بتعادله 
مع مضيفه هابويل تل ابيب 0-0 
بعدما كان سحقه بثالثية نظيفة 

ذهابا في كازان.
وتنطلق مباريات ذهاب الدور 
ثمن النهائي في 11 مارس املقبل، 

واالياب في 18 منه

ل���م يكن كافيا لقي���ادة فريقه 
ال���ى ثم���ن النهائي. ل���م يكن 
حال املمثل الثالث لهولندا في 
املسابقة تونتي انشكيدة افضل 
ايندهوڤن واياكس وودع  من 
امام  املسابقة بخس���ارة مذلة 
ڤيردر برمين االملاني وصيف 

بطل النسخة االخيرة 4-1.
وحلق ڤولفسبورغ مبواطنيه 
هامبورغ وڤيردر برمين بفوز 
كبير على ڤياريال االس���باني 
باربعة اهداف للبوسني ادين 
دزيكو )10( ولوبيز روانو انغل 
)15 خط���أ في مرم���ى فريقه( 
وكريس���تيان غنتن���ر )42( 
والبرازيلي غرافيتي )64( مقابل 
هدف خلوان كابديفيال )30(. 
وفجر باناثينايكوس اليوناني 
مفاج���أة م���ن العي���ار الثقيل 
باخراج���ه روما بطل عام 1961 
خالي الوفاض بالفوز عليه 2-3 

ثأرية للفريق الفرنس���ي الذي 
خرج على يد الفريق البرتغالي 
في دور االربعة ملسابقة دوري 

ابطال اوروبا عام 1990. 
ايندهوڤن مبواطنه  وحلق 
اياكس وخرج على يد هامبورغ 
على الرغم من فوزه عليه 2-3، 
وكان ايندهوڤن املتوج باللقب 
عام 1978 في طريقه الى حتقيق 
فوز سهل على هامبورغ عندما 
تق���دم عليه بهدف���ني نظيفني 
في الش���وط االول س���جلهما 
الس���ويدي اوال تويفونن )3( 
واملج���ري بالش دشودش���اك 
)43(، بي���د ان الضيوف ردوا 
بقوة في الشوط الثاني بهدفني 
للكرواتي مالدن بتريتش )46( 
وبيوتر تروخوفسكي )79 من 
ركلة جزاء(، قبل ان مينح داني 
كوفرمانز الفوز الصحاب االرض 
في الدقيق���ة 90، بيد ان هدفه 

القائد ستيفن جيرارد املهرجان 
بهدف ثالث )57(، وكان ليڤربول 
فاز 1-0 ذهابا ف���ي ليڤربول، 
ويلتقي ليڤربول في الدور املقبل 
مع ليل الفرنس���ي الذي تأهل 
بتعادله مع مضيفه فنربغشة 
التركي 1-1 بعدما كان فاز عليه 
2-1 ذهابا، وحقق يوڤنتوس 
بطل اعوام 1977 و1990 و1993، 
االهم بتعادله مع اياكس بطل 
املسابقة عام 1992، وهي املرة 
اخلامس���ة التي ينج���ح فيها 
يوڤنتوس في ازاحة اياكس من 
الكؤوس االوروبية. وسيكون 
يوڤنتوس املمثل الوحيد للكرة 
االيطالية في املسابقة بعد خروج 
روما. وكرر مرس���يليا نتيجة 
الذه���اب عندما تغلب  مباراة 
على كوبنهاغن 3-1. ويلتقي 
مرس���يليا في الدور املقبل مع 
البرتغالي في مواجهة  بنفيكا 

بلغ���ت اندي���ة ليڤرب���ول 
االجنليزي ويوڤنتوس االيطالي 
ومرسيليا الفرنسي وهامبورغ 
االملان���ي الدور ثم���ن النهائي 
من بطولة ال���دوري االوروبي 
»يوروبا ليغ« لكرة القدم، فيما 
كان روم���ا االيطالي وڤياريال 
االس���باني واياكس امستردام 
وايندهوڤ���ن الهولن���دي اكبر 
اخلاس���رين بخروج���ه خالي 
الوفاض الى جانب ش���اختار 
دانييتس���ك االوكران���ي الذي 
اللق���ب. وجاء تأهل  جرد من 
ليڤربول ومرسيليا عن جدارة 
بعدم���ا ج���ددا فوزيهما على 
منافسيهما، االول على مضيفه 
يونيريا اورزيتشيني الروماني 
3-1، والثان���ي على ضيفه اف 
الدمناركي  س���ي كوبنهاغ���ن 
بالنتيج���ة ذاته���ا، فيما تأهل 
يوڤنتوس بتعادله مع اياكس 
امستردام 0-0 بعدما فاز 1-2 
ذهابا، وهامبورغ على الرغم من 
خسارته امام مضيفه ايندهوڤن 
الهولندي 2-3 النه فاز ذهابا 

1-0، وسجل خارج قواعده.
املب���اراة االولى، جنح  في 
ليڤربول ف���ي حتويل تخلفه 
0-1 الى فوز مس���تحق وسهل 
3-1، وواص���ل مش���واره في 
التي احرز لقبها 3  املس���ابقة 
مرات اعوام 1973 و1976 و2001، 
والوحي���دة التي بامكانه انقاذ 
موسمه عبر احراز لقبها بعد 
خروج���ه خال���ي الوفاض من 
مس���ابقة دوري ابطال اوروبا 
واملسابقات احمللية في اجنلترا. 
وكان الفريق الروماني البادئ 
بالتسجيل عبر البرتغالي برونو 
فرنانديز )19(، بيد ان ليڤربول 
رد بق���وة وادرك التعادل عبر 
االرجنتيني خافيير ماسكيرانو 
الهولندي ريان  )30( واضاف 
بابل الثاني )41(، قبل ان يختم 

روما وڤياريال وإيڤرتون وإياكس وإيندهوڤن أكبر الخاسرين وشاختار يفقد لقبه في »يوروبا ليغ«

جنم مانشستر سيتي واين بريدج يسعى للفوز على تشلسي وفي اإلطار قائد تشلسي وغرميه جون تيري

اعلن االحتاد االجنليزي لكرة القدم امس انه اوقف املهاجم التوغولي الدولي 
اميانويل اديبايور العب مانشس����تر سيتي 4 مباريات بسبب اعتدائه على 
احد منافسيه في فريق ستوك سيتي الثالثاء املاضي. وسبق الديبايور ان 
اوقف 3 مباريات مطلع املوسم احلالي بسبب مخاشنته عمدا مهاجم ارسنال 
الهولندي روبن ڤان بيرس. وس����يغيب اديبايور بالتالي عن لقاء فريقه مع 
تشلسي السبت، ويغيب عن صفوف مانشستر سيتي ايضا في هذه املباراة 

العب وسطه الفرنسي باتريك ڤييرا بداعي االيقاف ايضا.

ذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية أن العب ريال مدريد واملنتخب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو سيوقع عقدا قياسيا مع شركة نايك »عقد رعاية« مقابل 24 مليون يورو نظير عقد 
ميتد حتى عام 2014. وس����يجعل هذا العرض رونالدو الالعب األعلى دخال من عقود الرعاية 
في عالم كرة القدم، وس����يكون هذا العرض بزيادة مليوني يورو للعام الواحد والهدف منه 
� كما هو واضح � هو منع املنافس األملاني الرئيس����ي »أديداس« من خطف رونالدو. يذكر أن 
رونالدو يعد الالعب األعلى قيمة في تاريخ س����وق االنتقاالت حيث انتقل مقابل 94 مليون 

يورو من مان يونايتد إلى ريال مدريد، كما يعد الالعب األعلى أجرا في العالم.

رونالدو أعلى العب دخاًل من حيث عقود الرعايةوقف أديبايور 4 مباريات

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثامنة والعشرون(

شوسبورت 3:451تشلسي � مانشستر سيتي
شوسبورت 61بولتون � ولڤرهامبتون

شوسبورت 64برمنغهام � ويغان
إكسترمي سبورت6بيرنلي � بورتسموث

شوسبورت 8:301ستوك سيتي � أرسنال

إسبانيا )المرحلة الرابعة والعشرون(
8خيتافي � سرقسطة

اجلزيرة الرياضية +102تينيريفي � ريال مدريد
اجلزيرة الرياضية +122برشلونة � ملقة

إيطاليا )المرحلة السادسة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +81كاتانيا � باري

اجلزيرة الرياضية +10:451التسيو � فيورنتينا

ألمانيا )المرحلة الرابعة والعشرون(
5:30هرتا برلني � هوفنهامي

5:30شتوتغارت � إينتراخت فرانكفورت
5:30بوروسيا مونشنغالدباخ � فرايبورغ

5:30بوخوم � نورمبرغ
5:30ماينتس � ڤيردر برمين
دبي الرياضية8:30باير ليڤركوزن � كولن

فرنسا )المرحلة السادسة والعشرون(
9لوريان � سوشو

9ليون � نيس
9موناكو � بولون

9نانسي � غرونوبل
9تولوز � لنس

9فالنسيان � سانت إتيان
11مونبلييه � رين


