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أخبار  األندية والنجوم

يبتعد املهاجم الفرنس����ي الدولي كرمي بنزمية عن 
صفوف ريال مدريد متصدر الدوري االسباني لكرة القدم 
ملدة أسبوعني بداعي اإلصابة، بحسب ما نقلت صحيفة 
»ماركا« أمس. ولن يتمكن بنزمية بالتالي من املشاركة 
في املباراة املقررة ضد فريقه السابق ليون غدا االربعاء 
على ملعب س����انتياغو برنابيو ضمن اياب الدور ثمن 

النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

اكد ح���ارس مرم���ى يوڤنتوس 
جيانلويجي بوفون مجددا رغبته في 
احترام عقده مع النادي الذي ينتهي في 
صيف 2013، وذلك ردا على الشائعات 
الصحافية التي ربطته باالنتقال الى 
مانشستر س���يتي االجنليزي خالل 

االشهر االخيرة.

قالت صحيفة »الديلي ميل« ان املالك الروسي لنادي 
تشلس���ي االجنليزي روم���ان ابراموڤيتش معجب جدا 
بالفرنسي فرانك ريبيري وقدراته، لذلك قام باعطاء الضوء 
االخضر للتعاقد مع جنم بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا. 
وحسب الصحيفة فإن القرار داخل النادي االزرق اآلن مت 
اتخاذه بشأن رحيل جو كول نهاية املوسم بشكل مجاني 

بسبب مطالبه املبالغ بها فيما يتعلق باالجر.

بوفون يحترم يوڤنتوس غياب بنزيمة أسبوعين ريبيري مطلوب لتشلسي

زيدان: واثق من تأهل »الملكي«
منذ أن أحرز زين الدي����ن زيدان هدفه اخلالد في مرمى 
باي����ر ليڤركوزن االملاني وريال مدريد االس����باني لم يصل 
لنهائي دوري األبطال أبدا. موقع ريال مدريد الرسمي أجرى 
مقابلة مع »زيزو« حيث أكد فيها ثقته من قدرة الفريق على 

الوصول بعيدا في أرقى بطوالت األندية في العالم.
وأضاف »لو حظينا بليلة كالتي حظينا بها أمام ليڤركوزن 

أنا واثق من أننا سنفوز على ليون«.

كريس وبينايتش: ليون سيقصي ريال
يؤمن ميراليم بيانيتش وكريس العبا ليون الفرنسي بقدرة 
فريقهما على الفوز ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري 
أبطال أوروبا وإقصاء منافسه ريال مدريد االسباني. إذ نقلت 
صحيفة اآلس عن كريس قوله »نؤمن بقدرتنا على ذلك، رغم 
أن الريال هو املرشح. هذه املباراة ال تزيد على كونها تنافس 

بني 22 العبا وجنومهم ال يقلقونا أكثر من العادي.

ڤان در ڤارت: الفوز على ليون قادم
أعرب الالعب الهولندي الدولي رافائيل ڤان در ڤارت العب 
ريال مدريد االسباني عن سروره العميق بعد الوصول إلى 
الصدارة مناصفا مع برش����لونة بعد الفوز الكبير والشاق 
على اش����بيلية )2-3( حيث أكد أن فريقه قادر على القتال 

بشكل جيد في أصعب الظروف.
وفيما يتعلق بالوصول للصدارة والتأهل على حساب 
ليون أضاف ڤان در ڤارت: »الوصول للصدارة يعني الكثير 
بالنس����بة لنا كما أنه أمر مهم ج����دا، طريق احلصول على 
اللقب مازال طويال جدا لكننا واثقون جدا من أننا قادرون 
على الفوز في الدوري، اآلن يجب علينا التفكير في املباراة 
القادمة ضد ليون والتي ستكون مبثابة مباراة نهائية ونحن 

واثقون جدا من أننا سنتأهل للدور ربع النهائي.

راموس: الفوز على إشبيلية له قيمة 
أوضح مدافع ريال مدريد االسباني سيرجيو راموس أن 
الفوز الصعب الذي حققه فريقه على إشبيلية كان مبثابة 
الفرح����ة الكبيرة جلميع الالعبني مؤك����دا أن هذا االنتصار 

سيكون احلافز الكبير للفوز بلقب الليغا اإلسبانية.
وق����ال راموس: »التغلب على إش����بيلية كانت له قيمة 
كبيرة جدا حيث أن جتنب هذا املوقف أبقى الفريق في حالة 
عظيمة وبعيدا عن أي صدمات أخرى، اآلن يجب علينا أن 

نرفع لواء القيادة وأن نحاول التمسك بالصدارة«.

534 مباراة لراوول 
ذكر املوقع الرسمي للنادي امللكي ريال مدريد أن قائد الفريق 
راوول غونزاليس لعب أمام إشبيلية في املباراة رقم 534 له، 
وبهذا الرقم أصبح راوول ثاني أكثر الالعبني مشاركة في تاريخ 

ريال مدريد بعد زوبيراريتا وتساوى مع إيسوبيو.

البورتا واثق من االحتفاظ باللقب
أكد رئيس برش����لونة خوان البورتا أنه واثق من قدرة 
برشلونة على االحتفاظ بلقب الليغا رغم جناح ريال مدريد 
في مجاورة النادي الكاتالوني في املركز األول للمرة األولى 
منذ نهايات نوفمبر. وأضاف البورتا في تصريحات لصحيفة 
املاركا »نحن نعتمد على أنفس����نا وال نبحث عن أعذار. أنا 
واثق من أننا سنفوز بالليغا ألننا فريق موهوب جدا واألمر 

يعتمد علينا«.

هيرست: لست مقتنعًا بتشكيلة كابيللو
يشعر أس����طورة كرة القدم اإلجنليزية جيف هيرست 
صاحب »هاتريك« في نهائي كأس العالم 1966 بضعف فرص 
منتخب بالده للتتويج بلقب كأس العالم القادمة في جنوب 
أفريقيا للمرة الثانية في تاريخ مهد كرة القدم لعدم اقتناعه 
بتش����كيلة املدير الفني للمنتخب االيطالي فابيو كابيللو، 

ويشعر بأن البرازيل هي من ستحقق البطولة.

مان يونايتد لن يفرط في نيڤيل
يتبع م����ان يونايتد االجنليزي سياس����ة دمج اخلبراء 
بالش����بان، ولن تنجح هذه السياس����ية إال إذا لم يفرط في 
الالعبني أصحاب اخلبرة الكبيرة في كرة القدم اإلجنليزية 
واألوروبية، فقد جدد عقد الويلزي ريان غيغز أكثر من مرة 
ملدة موسمني ثم موس����م، ونفس األمر فعله مع الهولندي 
ادوين ڤان در سار قبل أسبوع، وينوي أن يواصل تطبيق 
هذه السياس����ة مع بول سكولز وغاري نيڤيل. وأملح املدير 
الفني للفريق االسكوتلندي اليكس فيرغسون الى استمرار 
جناحه األمين غاري نيڤيل سنة أخرى على أقل تقدير حيث 
سينتهي عقد الدولي السابق الصيف املقبل لتحوم التكهنات 
حول مستقبله املهني ومواصلته مع مانشستر من عدمه.

كرويف ينتقد برشلونة
عاد النجم الهولندي السابق يوهان كرويف إلى انتقاد 
برشلونة األسباني في مقاله األسبوعي بصحيفة »البريوديكو 
دي كاتالونيا«، حيث أكد أن »العديد من الالعبني بعيدون 
عن مس����تواهم، األمر الذي يضر باملستوى اجلماعي«. بيد 
أن كرويف ذكر في مقاله الذي نش����رته الصحيفة امس أن 
الفريق »ميكن����ه التفوق، إذا أراد«، مذك����را بأنه متكن من 
التع����ادل أمام أمليريا خارج ملعبه »وهو أقل عددا ومتأخر 

في النتيجة«.

»الباڤاري« للقبض على »فيوال«.. وأرسنال في مواجهة انتحارية أمام بورتو 

س���يكون ب���اب 
التأهل الى الدور 
النهائ���ي  رب���ع 
مفتوح���ا عل��ى 
مصراعيه عندما 
يحل النادي »الباڤاري« بايرن 
ميونيخ االملان���ي ضيفا على 
فيورنتين���ا االيطالي »فيوال« 
وبورتو البرتغالي على ارسنال 
االجنليزي اليوم في اياب الدور 
ثمن النهائي من مسابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
عل���ى ملع���ب »ارتيمي���و 
فرانكي« في فلورنسا، يدخل 
بايرن ميوني���خ الى مواجهته 
مع مضيف���ه فيورنتينا وهو 
ميلك افضلية هدف واحد بعد 
ان تغلب على »فيوال« 2-1 ذهابا 
في »اليانتس ارينا« بصعوبة 
بالغ���ة وبفضل هدف س���جله 
ميروسالف كلوزه في الثواني 
االخيرة من تس���لل »فاضح«، 
ما دفع عمدة مدينة فلورنسا 
ماتي���و رينتزي ال���ى توجيه 
انتقادات لالحت���اد االوروبي 
لكرة القدم ورئيسه الفرنسي 
ميشال بالتيني بسبب اخلطأ 
الف���ادح وتغاضي  التحكيمي 
احلكم النرويجي توم اوفريبو 

عن احتساب التسلل.
اكثر من مسؤول  واعترف 
في باي���رن ميونيخ بتس���لل 
كل���وزه الفاض���ح، وجاء ذلك 
على لس���ان املدرب الهولندي 
للفريق الباڤ���اري لويس فان 
غال ورئيس���ه كارل هاينتس 

رومينغيه.
ويع���ود الن���ادي الباڤاري 
الى ايطاليا حيث انتزع بطاقة 
تأهل���ه الى الدور ثمن النهائي 
عندما اذل يوڤنتوس )4-1( في 
عقر داره ليتأهل على حساب 
فريق »السيدة العجوز«، وهو 
يأمل ان يتكرر السيناريو في 
مواجهته مع فيورنتينا الساعي 
الى بلوغ ربع النهائي ألول مرة 

منذ 1970.
لكن مهم���ة بايرن ميونيخ 
ال���ذي يترب���ع على ص���دارة 
ال���دوري االملاني للمرة االولى 
منذ 17 ماي���و 2008، لن تكون 
سهلة خصوصا ان فيورنتينا 
فاز ف���ي مبارياته الثالث التي 
خاضها على »ارتيميو فرانكي« 
خالل الدور االول امام ليڤربول 
االجنليزي وديبريشيني املجري 

وليون الفرنسي.
وه���ذه امل���رة الثانية التي 
ي���زور فيها الن���ادي الباڤاري 
ملعب »ارتيميو فرانكي« بعد 
ان حل ضيفا على فيورنتينا 
في اخلامس من نوفمبر 2008 
في دور املجموعات من املسابقة 
ذاتها، وانتهت املباراة بالتعادل 
بهدف لتيم بوروفسكي، مقابل 
هدف للروماني ادريان موتو.

وفي حال ك���رر بايرن هذه 
النتيجة فس���يكون ذلك كافيا 
له م���ن أجل التأه���ل الى ربع 
النهائي على حساب فريق املدرب 
شيزاري برانديلي الذي يعاني 
االمرين محليا حيث يحتل املركز 

الثاني عشر وهو كان خسر على 
أرضه امام يوڤنتوس )2-1(.

اما فريق فان غال فكان تعادل 
امام مضيفه كولن )1-1(، لكنه 
بقي محتفظا بالصدارة، مستفيدا 
من خس���ارة املتصدر السابق 
باير ليڤركوزن امام نورمبرغ 

.)3-2(

أرسنال ـ بورتو 

وعلى س���تاد االمارات، لن 
التحكيمي  الغنب  تغيب مرارة 
ايضا عن مباراة ارسنال وضيفه 

بورتو الذي حسم مباراة الذهاب 
2-1 بفضل خطأ فادح من احلكم 

السويدي مارتن هانسون.
واحتس���ب هانسون خطأ 
للفريق البرتغالي عندما ملس 
احل���ارس الپولن���دي لوكاس 
فابيانس���كي ك���رة مرتدة من 
زميله سول كامبل ومنح احلكم 
السويدي ركلة حرة غير مباشرة 

لبورتو.
كان هانسون محقا في قراره، 
بي���د ان ما تبع ذلك عندما نفذ 
بورت���و الركلة ف���ي غفلة من 

مدافعي ارس���نال وعندما كان 
ح���ارس االخير يدي���ر ظهره 
الت���ي س���ددها فالكاو  للكرة 
داخل ش���باكه، يثير الدهشة، 
بيد ان احلكم لم يحرك ساكنا، 
واحتسب الهدف رغم االحتجاج 
املدفعجية  القوي من العب���ي 
وغضب املدرب الفرنسي ارسني 
فينغر عل���ى مقاعد الالعب��ني 

االحتياطي�ني.
وبعيدا عن مسألة التحكيم، 
يدخل بورتو املباراة وذكريات 
زيارته االخيرة لستاد االمارات 
أذه���ان العبيه ألن  عالقة في 
الفريق البرتغالي تلقى املوسم 
امللعب أسوأ  املاضي على هذا 
هزمية له خارج قواعده في هذه 
املسابقة بعد سقوطه برباعية 
نظيف���ة ف���ي دور املجموعات 
تناوب على تسجيلها الهولندي 
روبن فان بيرسي والتوغولي 
اميانيول اديبايور )هدفان لكل 

منهما(.
وميلك بورتو سجال هزيال 
جدا في مبارياته على املالعب 
االجنليزية، اذ فشل في حتقيق 
اي فوز خالل زياراته ال� 13 لفرق 

الدوري املمتاز.
لكن االحصائيات ال تصب 
ايضا في مصلحة ارسنال ألن 
الفريق اللندني لم ينجح سوى 
مرة واحدة في التأهل الى الدور 
التالي اوروبيا بعد ان خس���ر 
مباراة الذهاب وذلك من اصل 

تسع محاوالت.
وودع ارس���نال املس���ابقة 

االوروبية االم في املرات الثالث 
االخيرة التي خسر فيها ذهابا 
وكان���ت امام باي���رن ميونيخ 
 3-1(  2005-2004 موس���م 
ذهابا و1-0 ايابا( وايندهوڤن 
الهولندي موسم 2007-2006 
)0-1 ذهابا و1-1 ايابا( ومواطنه 
مان يونايتد املوس���م املاضي 

)0-1 ذهابا و1-3 ايابا(.
وسيستضيف ارسنال الذي 
يخ���وض غمار ثم���ن النهائي 
للموسم العاشر على التوالي، 
خصم���ه البرتغال���ي للم���رة 
الثاني���ة بعد موس���م 2006-

2007 عندما تغلب عليه 0-2 
في دور املجموعات، علما بان 
بورتو خس���ر مبارياته الست 
الت���ي خاضها ف���ي العاصمة 
لندن وآخرها هذا املوس���م في 
امام تشلسي  دور املجموعات 

.)1-0(
ومين���ي بورتو النفس بأن 
يحافظ على سجله املميز حني 
ينهي مباريات الذهاب ملصلحته، 
اذ تأهل الى الدوري التالي في 31 
مناسبة بعد فوزه ذهابا، بينها 

آخر 24 مرة.
ولم يفشل الفريق البرتغالي 
في احملافظة على االفضلية التي 
حققها ذهابا في ارضه س���وى 
الى  اربع مرات وآخرها يعود 
الدور الثاني من موسم 1980-

1981 من مسابقة كأس االحتاد 
االوروبي عندما فاز ذهابا على 
غراس���هوبر السويسري 0-2 

قبل ان يخسر ايابا 3-0.

في إياب دور الـ 16 ألبطال أوروبا اليوم

مواجهة نارية بني بايرن ميونيخ وفيورنتينا في »ارتيموفرانكي«

إنتر ميالن يفشل في اقتناص جنوى.. ومايوركا رابعًا
أخف����ق انتر مي����الن متصدر 
ال����دوري االيطالي لكرة القدم في 
االستفادة من تعادل أقرب مالحقيه 
ميالن وروما واكتفى بالتعادل دون 
أهداف مع ضيفه جنوى في ستاد 
سان سيرو في املرحلة السابعة 
عشرة. وميلك إنتر 59 نقطة من 27 
مباراة بعدما تعادل للمرة الرابعة 

في آخر 5 مباريات بالدوري وحافظ على تقدمه بفارق 4 نقاط على ميالن. 
ويحتل روما املركز الثالث متخلفا ب� 3 نقاط وراء ميالن.

وكان مدرب انتر البرتغالي جوزيه مورينيو يؤدي عقوبة اإليقاف 
في ثاني مب����اراة من العقوبة التي فرضت علي����ه باإليقاف 3 مباريات 
بسبب إشارات مثيرة للجدل قام بها بيده اثناء لقاء ضد سمبدوريا قبل 

أسبوعني وأشرك 3 مهاجمني في تشكيلته األساسية.
ومع ذلك بدا أداء انتر ضعيفا على الصعيد الهجومي في الشوط االول 
الذي شهد فرصا غير مؤثرة لثنائي جنوى جياندومنيكو ميستو وجوسيبي 

سكولي باالضافة الى ديان ستانكوفيتش العب وسط انتر.

إسبانيا

صعد ريال مايوركا الى املركز الرابع، األخير املؤهل الى مسابقة دوري 
إبطال اوروبا املوسم املقبل، بعد فوزه الصريح على ضيفه سبورتينغ 

خيخون 3 � 0 في املرحلة ال� 25 من الدوري اإلسباني.
وعزز اتلتيك بلباو حظوظه األوروبية بفوزه على ضيفه بلد الوليد 
بهدفني لغايس����كا توكويرو )27 و30(، رافعا رصيده الى 40 نقطة في 
املركز السابعة بفارق نقطة عن ديبورتيڤو ال كورونا السادس وثالث 
عن كل من مايوركا واش����بيلية. واكتفى خيتافي بالتعادل مع مضيفه 
اوساسونا 0 � 0، وهي النتيجة التي انتهت عليها مباراة اسبانيول املهدد 

بالهبوط الى الدرجة الثانية مع ضيفه ڤياريال.
تع����ادل أتلتيكو مدريد أمام مضيفه سرقس����طة 1 � 1، وحقق خيريز 
متذيل الترتيب فوزه الثالث هذا املوسم فقط بعدما تغلب على مضيفه 

ملقة 4 � 2. وفي إجنلترا استعاد 
ايڤرتون توازنه بفوز كبير على 
ضيفه هال سيتي 5 � 1 في املرحلة 
ال����� 27 من ال����دوري االجنليزي. 
إلى ذلك يلعب بورتس����موث مع 
برمنغهام و سندرالند مع بولتون 

في مبارتني مؤجلتني.
وفي أملانيا خسر هوفنهامي على 
ارضه وبني جمهوره أمام ماينتس بهدف س����جله البوركيني اريستيد 
بانسيه )69( في املرحلة اخلامسة والعشرين من الدوري األملاني. وفي 
فرنس����ا فرط بوردو حامل اللقب في فرصة حسم موقعة الصدارة مع 
ضيفه مونبلييه رغم لعبه ب� 10 العبني منذ الدقيقة 31 وذلك بعدما تقدم 
علي����ه حتى الدقيقة الرابعة من الوقت ب����دل الضائع قبل ان يكتفي في 
النهاية بالتعادل 1 � 1 في املرحلة ال� 27 من الدوري الفرنس����ي. وبدوره 
فرط مرسيليا وصيف بطل املوسم املاضي في فرصة الدخول بقوة الى 
خط الصراع على اللقب بعدما سقط في فخ التعادل مع ضيفه لوريان 1 
� 1 على ملعب »فيلودروم«. وانتهت مواجهة القاع بني غرونوبل متذيل 

الترتيب ولومان ال� 18 بالتعادل 1 � 1.

البرتغال

انفرد بنفيكا مجددا بصدارة الدوري البرتغالي اثر فوزه على باكوش 
فيري����را 3 � 1 في املرحلة الثانية وال����� 20 في الدوري البرتغالي. ورفع 
بنفيكا رصيده الى 55 نقطة بفارق 3 نقاط أمام سبورتينغ براغا. وقاد 
ليدس����ون دي سيلفا مونيز فريقه سبورتينغ لشبونة الى فوز ساحق 

على مضيفه بيليننسيش 4 � 0 بتسجيله األهداف ال� 4.

إسكوتلندا

استعاد سلتيك توازنه بفوزه على مضيفه فالكيرك 2 � 0 في املرحلة 
ال� 28 من الدوري االسكوتلندي. ورفع سلتيك رصيده الى 54 نقطة في 

املركز الثاني بفارق 10 نقاط عن رينجرز املتصدر.

 عالمية متفرقات

احرزت الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا املصنفة 
ثالثة لقب بطلة دورة مونتيري املكسيكية الدولية للتنس، 
اثر فوزها على الس����لوفاكية دانييال هانتوتشوفا الثانية 

1-6 و6-1 و6-2 في املباراة النهائية.
تغلب انديبندينتي على ريفر باليت 2-0 لينتزع الصدارة 
من غودوي كروز وذلك في املرحلة الثامنة من بطولة االرجنتني 
لكرة القدم. وخس��ر ب��وكا جونيورز امام راس��ينغ كلوب 

.1-2
عادت االرجنتني من س����توكهولم ببطاقة تأهلها الى 
الدور ربع النهائي من كأس ديفيز للتنس بعد فوزها على 
مضيفتها السويد 3-2 ضمن املجموعة العاملية. وضربت 
االرجنتني موعدا في ربع النهائي مع روس����يا التي تغلبت 

بدورها على الهند 3-2ايضا.
تأهلت السلوفاكية دانييال هانتوتشوفا املصنفة ثانية الى 
املباراة النهائية من دورة مونتيري املكس��يكية الدولية للتنس 
اث��ر فوزها على مواطنتها دومينيكا تش��يبولكوفا الرابعة 6-4 

و6-3 و0-6.
احرز سائق س����يتروين الفرنسي سيباستيان لوب، 
بطل العالم في املواسم الستة املاضية لقب بطل رالي املكسيك، 
املرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات بعد انتهاء اليوم 
االخير الذي ش����هد اربع مراحل خاصة من اصل 21 توزعت 

على االيام الثالثة وامتدت ملسافة 60ر354 كلم.
أحلق اورالندو ماجيك الهزمية الثالثة بضيفه لوس اجنيليس 
ليكرز بعدما تغلب عليه 96-94 ضمن منافسات الدوري االميركي 

للمحترفني في كرة السلة.
وفي املباريات االخرى، فاز فيالدلفيا س��فنتي سيكسرز على 
تورونتو رابتورز 114-101، وديترويت بيستونز على هيوسنت 
روكت��س 110-107 بعد التمديد، واوكالهوما س��يتي ثاندر على 

ساكر امنتو كينغز 102-108.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +10:455فيورنتينا � بايرن ميونيخ

اجلزيرة الرياضية +10:454أرسنال � بورتو

فابريغاس يغيب أمام بورتو
اعلن املدرب الفرنسي ألرسنال االجنليزي أرسني ڤينغر 
امس ان صانع االلعاب االسباني فرانسيسك فابريغاس 
س���يغيب عن مباراة اليوم بني النادي اللندني وضيفه 
بورتو واصيب فابريغاس في فخذه بعد تسجيله هدفا 
ف���ي مرمى بيرنلي )3-1( ضمن ال���دوري احمللي، وهي 
االصابة ذاتها التي ابعدت النجم االسباني عن فريقه في 

بداية العام احلالي.
ويعتبر غياب فابريغاس ضربة قاس���ية الرس���نال، 
خصوصا انه س���جل 14 هدفا هذا املوسم وكان صاحب 

15 متريرة حاسمة ايضا.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )مؤجلتان(

شو سبورت 10:452بورتسموث � برمنغهام
شو سبورت 10:451سندرالند � بولتون


