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51 أعلن خافيير أغيري املدير الفني للمنتخب املكس���يكي 
لكرة القدم قائمة تضم 18 العبا ملواجهة منتخب أيس���لندا 
وديا يوم األربع���اء املقبل، في إطار اس���تعدادات الفريق 
لبطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. وجدد أغيري 
الدعوة لالعب األرجنتيني األصل فيسنتي فوسو، بعد أن 
ضمه األسبوع املاضي للقائمة التي واجهت منتخب كوريا 

الشمالية وديا.

أغيري يستدعي فوسو لمواجهة أيسلندا
اعتبر بيبي رينا حارس مرمى املنتخب االسباني لكرة 
القدم أن تشيلي هي أقوى منافس لفريقه في املجموعة 
الثامنة لبطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا التي 

تضم أيضا هندوراس وسويسرا. 
وقال رينا في مقابلة مع إذاعة »كوبيراتيفا« التشيلية 
»نحن وتشيلي مرشحان لتخطي الدور األول. إنه فريق 

خطير وصعب«.

رينا:تشيلي أقوى منافس إلسبانيا

ميالن لالنقضاض على الصدارة أمام نابولي..وبرشلونة في مهمة سهلة مع سرقسطة.. وهامبورغ يتحدى شالكه

 مواجهة »الثأر والتئام الجرح« لمان يونايتد أمام ليڤربول 

تتوجه االنظار اليوم الى ملعب »اولدترافورد« الذي يحتضن مواجهة 
الغرميني التقليديني مان يونايتد حامل اللقب وضيفه ليڤربول في املرحلة 

احلادية والثالثني من الدوري االجنليزي لكرة القدم.
ويدخل مان يونايتد الى هذه املوقعة وذكرى املوس����م املاضي عالقة 
في اذهان العبيه الن »الشياطني احلمر« سقطوا في ملعب االحالم امام 
»احلمر« 1-4، وهم بالتالي يس����عون الى حتقيق ثأرهم وتعميق جراح 
فريق املدرب االسباني رافايل بنيتيز الذي يقاتل من اجل احلصول على 
املركز الرابع والتأهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما فقد االمل منذ 
منتصف املوسم تقريبا في البقاء ضمن دائرة املنافسة على اللقب.ويعلم 
مان يونايتد الذي خس����ر في مواجهاته الثالث االخيرة مع ليڤربول، ان 
اخلطأ ممنوع عليه الن تعثره في هذه املباراة سيفتح الباب امام تشلسي 
وارسنال للتربع على الصدارة النهما ال يتخلفان عن »الشياطني احلمر« 

سوى نقطتني، علما بان »البلوز« ميلكون مباراة مؤجلة.
ورأى العب وسط مان يونايتد مايكل كاريك ان الفوز على ليڤربول 
قد يفتح الباب امام فريقه للظفر بلقبه الرابع على التوالي )رقم قياسي(، 
مضيفا »الثقة موجودة. نقدم اداء جيدا وحققنا سلسلة )من االنتصارات( 
جدية. اليزال هناك 8 مباريات في الدوري وعلينا ان نواصل مسلس����ل 

نتائجنا اجليدة حتى املباراة االخيرة«.
وسيس����تعيد مان يونايتد في هذه املباراة خدمات جناحه الويلزي 

املخضرم ريان غيغز بعد ش����فائه من كسر تعرض له في يده، لكنه من 
املرجح ان يجلس على مقاعد االحتياط الن فيرغوسون سيعول مجددا 
على الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ خصوصا بعد ان كان ابرز مفاتيح 

الفوز على ميالن االسبوع املاضي.
وبدوره يدخل ليڤربول الى هذه املواجهة مبعنويات جيدة بعد تأهله 
الى الدور ربع النهائي من مسابقة يوروبا ليغ بفوزه على ليل الفرنسي 
3-0 بعد ان كان خسر ذهابا صفر-1.ويدرك بنيتيز اهمية ان يعود من 
»اولدترافورد« بنقطة على اقل تقدير الن ذلك سيمنح العبيه الثقة من 
اجل مواصلة املعركة احملتدمة على املركز الرابع، الن »احلمر« يحتلون 
حاليا املركز اخلامس بفارق نقطة عن توتنهام الرابع لكن االخير ميلك 

مباراة مؤجلة.
وال تنحصر املنافسة على املركز الرابع بني ليڤربول وتوتنهام، الن 
مانشس����تر سيتي واس����تون ڤيال في قلب املعركة ايضا وال يفصل بني 

الرباعي سوى فارق ثالث نقاط فقط.
وبدوره يحل تشلس����ي ضيفا على بالكبيرن في مباراة يس����عى من 
خاللها الفريق اللندني الى تناس����ي حسرة اخلروج من مسابقة دوري 
ابطال اوروبا على يد انتر ميالن االيطالي بعدما خسر امامه في ملعبه 
»س����تامفورد بريدج« 0-1 في اياب ثم����ن النهائي، ليودع البطولة النه 
خسر ذهابا ايضا 2-1. وكانت اخلسارة امام انتر ميالن ومدربه السابق 

البرتغالي جوزيه مورينيو االولى لتشلس����ي على ارضه في مس����ابقة 
دوري ابط����ال اوروبا منذ 22 فبراير 2006 )21 مباراة على التوالي دون 

هزمية قبل الثالثاء املاضي(.
واكد هداف تشلس����ي العاجي ديديي����ه دروغبا الذي طرد في مباراة 
امام بطل ايطاليا، ان اخلروج من مسابقة دوري االبطال سيزيد من عزم 
فريقه للفوز بلقب الدوري احمللي للمرة االولى منذ 2006، اي حني كان 

يشرف عليه مورينيو.
وقال دروغبا املهدد بااليقاف من قبل االحتاد االوروبي الربع مباريات، 
»نش����عر باخليبة لكن علينا ان نعود بقوة الن معركة الدوري ستكون 

قوية جدا«.ويلعب فوالم مع مانشستر سيتي.

إيطاليا

يواجه ميالن اخلصم العنيد نابولي في املرحلة التاسعة والعشرين 
من الدوري االيطالي وسيفتقد مدرب ميالن البرازيلي ليوناردو العبه 
االجنليزي ديڤيد بيكام وقلب الدفاع اليساندرو نستا، بعد خضوع االول 
لعملية جراحية بعد تعرضه لتمزق في وتر اخيل سيحرمه من املشاركة 
في مونديال جنوب افريقيا، والثاني لعملية جراحية في ركبته اليمنى.
فيما يس����عى يوڤنتوس عندما يحل ضيفا على سمبدوريا القوي جدا 
الى نفض غبار خسارته املذلة امام فوالم االجنليزي )1-4( في مسابقة 

يوروبا ليغ، من اجل ازاحة مضيفه عن صراع املركز الرابع املؤهل الى 
دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل.ويحتل باليرمو املركز الرابع بفارق 
نقطة عن يوڤنتوس ونقطتني عن س����مبدوريا. وفي املباريات االخرى، 
يلع����ب اتاالنتا مع ليفورنو، وباري مع بارما، وكالياري مع التس����يو، 

وكييڤو مع كاتانيا، وسيينا مع بولونيا.

إسبانيا

يخوض برشلونة اختبارا سهال امام سرقسطة في املرحلة السابعة 
والعش����رين من الدوري االس����باني. ولن يواجه برشلونة صعوبة في 
التخلص من عقبة مضيفه سرقسطة السابع عشر في مباراة يغيب عنها 
العقل املدرب في النادي الكاتالوني تش����افي هرنانديز بسبب االصابة. 
وفي املباريات االخرى، يلعب ڤالنس����يا مع ضيفه امليريا، ومايوركا مع 

اتلتيكو ويلعب ملقة مع ڤياريال، واوساسونا مع راسينغ سانتاندر.

ألمانيا

أفلت كولن من اخلسارة امام ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ عندما 
ادرك له البرتغالي نونو مانيش التعادل 1-1 في افتتاح املرحلة السابعة 
والعشرين من الدوري االملاني. وتختتم املرحلة اليوم مبباراتي هامبورغ 

مع شالكه، وڤولفسبورغ مع هرتا برلني.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الحادية والثالثون(

شو سبورت 4:301مان يونايتد – ليڤربول
6فوالم – مانشستر سيتي

شو سبورت 72بالكبيرن – تشلسي
اسبانيا )المرحلة السابعة والعشرون(

7ملقة – ڤياريال
اجلزيرة الرياضية +74مايوركا – اتلتيكو مدريد

7اوساسونا – راسينغ
اجلزيرة الرياضية + 92ڤالنسيا – امليريا

اجلزيرة الرياضية +112سرقسطة – برشلونة
ايطاليا )المرحلة التاسعة والعشرون(

5اتاالنتا – ليفورنو
اجلزيرة الرياضية +56باري – بارما

اجلزيرة الرياضية5كالياري � التسيو
اجلزيرة الرياضية +51كييڤو – كاتانيا
اجلزيرة الرياضية +51ميالن – نابولي
5سيينا – بولونيا

اجلزيرة الرياضية +10:451سمبدوريا – يوڤنتوس
المانيا )المرحلة السابعة والعشرون(

دبي الرياضية 5:302هامبورغ – شالكه
دبي الرياضية 7:302فولفسبورغ – هرتا برلني

فرنسا )المرحلة التاسعة والعشرون(
7بوردو – ليل

7مونبلييه – فالنسيان
اجلزيرة الرياضية 111مرسيليا – ليون

)رويترز( صورة مركبة للنجم اإلسباني أميليو بوترغراييو أثناء سحب القرعة  

مواجهة ثأرية بني »الشياطني احلمر« و»احلمر« في اولداترفورد

»يويفا« يوقف حكمًا مدى الحياة
أقر االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( عقوبة اإليقاف مدى 
احلياة بحق حكم أوكراني في موجة اإلقاالت الثانية النابعة 
من الفضيحة الضخمة للتالعب بنتائج املباريات. وكان اوليه 
اوريخوف أحد أكثر حكام االحتاد السوفيتي السابق خبرة، 
أوقف عن مهامه إجباريا منذ منتصف فبراير املاضي. وكانت 
جلنة االنضباط باليويفا توصلت إلى أن اوريكوف انتهك مبادئ 
»الوالء والنزاهة« لالحتاد األوروبي خالل حتكيمه مباريات 

أوروبية في 2009، وفقا للموقع االلكتروني لليويفا.

بيالي: المونديال فرصة للحد من العنصرية
قالت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق االنسان نافي 
بيالي ان بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها جنوب 
افريقيا صيف هذا العام تعد »فرصة« ملتابعة قضية العنصرية 
في الرياضة، وكذلك »إلبراز قدرة الرياضة الكبيرة« على »احلد 
من العنصرية«. وقالت بيالي: »التزال العنصرية في الرياضة 

مشكلة في العديد من الدول، وفي العديد من الرياضات«.

اإلصابة تبعد إيليا 4 أسابيع
يغيب العب وسط هامبورغ ومنتخب هولندا لكرة القدم 
الييرو ايليا عن املالعب 4 اس���ابيع بسبب خضوعه لعملية 
جراحية في كاحل قدمه اليس���رى. ويعاني ايليا )23 عاما( 
من االصابة في كاحل قدمه منذ نوفمبر املاضي واتخذ قرار 
خضوعه للعملية اجلراحية عقب تأهل فريقه الى الدور ربع 
النهائي ملس���ابقة يوروبا ليغ )كأس االحتاد االوروبي( على 
حساب اندرخلت البلجيكي. وكان ايليا انضم الى هامبورغ 
الصي���ف املاضي قادما من تونتي انش���كيده، وهو لعب 23 

مباراة في البوندسليغة حتى اآلن وسجل 5 اهداف.

 استبعاد إندونيسيا من استضافة 
مونديالي 2018 و2022

أعل���ن االحتاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ اس���تبعاد 
اندونيسيا من سباق املنافسة على شرف استضافة مونديالي 
2018 و2022. وأوض���ح األمني العام لالحتاد الدولي جيروم 
فالكه ان احلكومة االندونيسية لم تقدم الضمانات املفروضة 
من قبل االحتاد الدولي قبل املهلة التي حددها في ديس���مبر 
2009 وبالتالي فإن اندونيس���يا »ليست ضمن الئحة الدول 

املرشحة الستضافة مونديالي 2018 و2022«.

بنيتيز يعرف بنفيكا والباديا يرشح هامبورغ للفوز على ستاندر لياج

ڤينغر يحترم برشلونة ورومينيغه يعتبر مان يونايتد عقبة
تفاوتت ردود االفعال بعد سحب 
قرعة أبط����ال أوروبا و»يوريا ليغ«. 
وبداية، قال مدرب ارسنال الفرنسي 
آرس����ني ڤينغر إنه يحترم برشلونة 
األسباني الذي سيواجهه نهاية احلالي 
في دور الثمانية ألبطال أوروبا، ولكنه 
ال يعتبر نتيجة مباراته مع برشلونة 

محسومة كما يتصور البعض.
القرعة برشلونة حامل  وأوقعت 
لقب البطولة في مواجهة أرس����نال، 
وذلك في مواجهة مكررة للقاء الفريقني 
في نهائي البطولة عام 2006 بالعاصمة 

الفرنسية باريس.
وق����ال ڤينغر »نحت����رم ما حققه 
برشلونة في البطولة )املوسم املاضي( 

ولكن املنافسة تعتمد على ما تقدمه 
اليوم.أعتقد أن املهم هو أن نقدم مباراة 

جيدة وأن نحقق الفوز«.
وأض����اف »نرك����ز على أنفس����نا 
وليس على منافسينا. من املؤكد في 
دور الثماني����ة أن تلتقي فريقا جيدا 

وبرشلونة فريق جيد«.
من جهته، أكد كارل هاينز رومينيغه 
نائب رئيس ن����ادي بايرن ميونيخ 
األملاني أن القرعة كانت قوية وجذابة. 
وأوقعت القرع����ة بايرن في مواجهة 

مان يونايتد اإلجنليزي.
وقال رومينيغه »إنها قرعة قوية 

ولكنها جذابة للغاية«.
وأضاف »مان يونايتد ميثل واحدا 

من أكبر األندية في العالم. ونحتاج 
للظهور بأفضل مس����توياتنا ورمبا 
أفضل من ذل����ك إذا أردنا عبور هذه 
العقب����ة. مان يونايتد هو املرش����ح 
األقوى، ولكن ذل����ك يبدو جزءا من 

احلافز.
يجب أن تبذل قصارى جهدك للتغلب 

على املرشح األقوى للفوز«.
وفي مسابقة »يوروبا ليغ« أعرب 
مدرب ليڤربول األس����باني رافاييل 
بنيتيز عن س����عادته بعدما أسفرت 
القرعة عن مواجهة بنفيكا البرتغالي. 
وجاء ذلك رغم صعوبة املواجهة، حيث 
يحتل بنفي����كا الذي أطاح بليڤربول 
من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 

2006، ص����دارة ال����دوري البرتغالي 
حاليا بفارق ثالث نقا��ط ع���ن أق���رب 

منافسي��ه.
وقال بنيتيز في تصريحات نشرها 
النادي في موقعه على اإلنترنت »إننا 
نعرف أنه بنفيكا فريق جيد وبالطبع 
واجهناه����م من قبل في دوري ابطال 
أوروبا. وأضاف »دائما ما يكون مهما أن 
تكون مباراة اإلياب على أرضنا ووسط 
جماهيرنا. نعرف أنه يجب علينا تقدمي 
أداء جيد خارج أرضنا وبعدها على 
ملعبنا. لدينا الثقة التي تؤهلنا لذلك 

ونتطلع إلى املواجهات«.
وأوضح »نظرا ألننا واجهنا بنفيكا 
من قبل، سيعرفون ملعب أنفيلد جيدا، 

ورمبا ال يشعرون بالرهبة مثل الفرق 
األخ����رى، ولكن يج����ب علينا القيام 

بواجبنا ونحاول التأهل«.
من جهته، أبدى هامبورغ األملاني 
ثقته في قدرته على التأهل إلى الدور 
قبل النهائي بعدما أسفرت القرعة عن 
وقوع الفريق في مواجهة س����تاندر 

لياج البلجيكي.
وقال برون����و الباديا املدير الفني 
لهامبورغ إنه رغ����م أن هذه املرحلة 
من البطولة ال تشهد منافسات سهلة، 
سيكون هامبورغ هو املرشح األوفر 
حظا للفوز عندما يواجه ستاندر لياج. 
وأضاف الباديا »لدينا فرصة رائعة 

ونريد حقا أن نستغلها«.


