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دل بوسكي يستبعد بويول وتوريس ويستدعي دي خيا
قرر مدرب املنتخب االسباني فيسنتي دل بوسكي استبعاد قائد برشلونة كارليس بويول ومهاجم تشلسي فرناندو 
توريس من التشكيلة املدعوة ملواجهة فنلندا وفرنسا في 22 و26 احلالي على التوالي ضمن التصفيات االوروبية 
املؤهلة الى كأس العالم 2014 في البرازيل، ويستمر غياب احلارس االساسي ايكر كاسياس، وقد استدعى املدرب 
االسباني حارس مان يونايتد الشاب دافيد دي خيا للمرة االولى، وقال دل بوسكي »انها وضعية غريبة، فهي املرة 
االولى منذ فترة طويلة سنلعب فيها من دون كاسياس وبويول وتوريس«، واضاف »تكلمت مع بويول وقال لي إنه 
يعاني من مشاكل في عضالت الساق واتفقنا على ان يخلد للراحة«. واستدعى دل بوسكي للمرة االولى جناج ملقة 
املتألق هذا املوسم ايسكو وظهير تشلسي سيزار ازبيليكويتا للمرة االولى ايضا. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
الفرق اإلجنليزية تتجنب مواجهة بعضها في قرعة »يوروبا ليغ« 

سان جرمان وبرشلونة.. ويوڤنتوس وبايرن ميونيخ األقوى
ومهمة سهلة لريال مدريد  في ربع نهائي دوري األبطال

الذي سجل ثنائية رائعة ليقود 
فريقه الى نصر مدو برباعية 

نظيفة.
ال����ى مباراة  وبالنس����بة 
ريال مدريد وغلطة س����راي، 
فان مهاج����م االخير العاجي 
ديدييه دروغبا سيواجه مدربه 
السابق في تشلسي البرتغالي 
جوزيه مورينيو، واالمر نفسه 
العاب  ينطبق على صان����ع 
غلطة سراي الهولندي الدولي 
ويسلي س����نايدر. ويسعى 
ري����ال مدريد الى احراز لقبه 
العاشر واالول منذ عام 2002، 
في حني يأم����ل مورينيو في 
ان يصب����ح اول مدرب يحرز 
اللقب القاري املرموق مع ثالثة 
الكفة  اندية مختلفة. وتبدو 
متساوية بني بايرن ميونيخ 

ويوڤنتوس.

قرعة »يوروبا ليغ« 
جنب���ت قرعة الدور ربع 
النهائي من مسابقة الدوري 
االوروب���ي »يوروب���ا ليغ« 
املواجهة بني الفرق االجنليزية 
ولم تسفر عن لقاءات نارية 
بني املتأهلني الثمانية. وافرزت 
القرعة مواجهات سهلة لالندية 
الث���الث، فوقع  االجنليزية 
تشلس���ي حامل لقب دوري 
ابطال اوروبا مع روبني كازان 
الروس���ي. ويلتقي توتنهام 
بازل بطل سويس���را، فيما 
ستكون مواجهة نيوكاسل 
يونايتد االصعب مع بنفيكا 
املواجهة  ف���ي  البرتغال���ي. 
االخيرة يلتقي فنربغش���ة 
التركي الذي تأهل الول مرة 
الى ربع النهائي مع التسيو 

االيطالي.

الذه����اب ضد ڤالنس����يا. في 
املقابل، فان برشلونة اسكت 
جميع النقاد الذين اعتبروا أنه 
انتهى خصوصا بعد خسارته 
في ذهاب الدور السابق ضد 
ميالن 0-2، لكن����ه انتفض 
بشكل رائع وقلب الطاولة على 
منافس����ه ايابا بقيادة النجم 
االرجنتيني الفذ ليونيل ميسي 

ستكون مواجهة باريس 
الفرنسي مع  س����ان جرمان 
برشلونة االسباني، وبايرن 
ميونيخ االملاني مع يوڤنتوس 
االيطالي االبرز في الدور ربع 
النهائي من مس����ابقة دوري 
ابطال اوروبا مبوجب القرعة 
التي سحبت أمس في نيون 
املباراتان  اما  )سويس����را(. 
االخري����ان فتجمع����ان ملقة 
االسباني مفاجأة املوسم مع 
بوروسيا دورمتوند بطل املانيا 
في املوسمني املاضيني، وريال 
مدريد االس����باني مع غلطة 
س����راي التركي. وسيخوض 
س����ان جرمان املباراة االولى 
على ملعبه بارك دي برانس 
الس����ويدي  في غياب هدافه 
زالتان ابراهيموفيتش املوقوف 
مباراتني اثر طرده في مباراة 

)أ.ف.پ( قرعة ربع نهائي دوري األبطال أسفرت عن مواجهات قويةاألجنليزي ستيڤ ماكمامنان خالل إجراء قرعة دوري األبطال  

»امللكي« يتوعد مايوركا.. ورحلة صعبة ليوڤنتوس أمام بولونيا

مان يونايتد يسعى لالقتراب من حسم اللقب أمام ريدينغ

ليبتعد عن منطقة الهبوط.
وارتفعت حماس����ة جماهير 
بولونيا بعد الفوز على انتر، 
وأعلن النادي عن بيع جميع 
تذاك����ر املباراة عل����ى ملعب 
»استاديو داالرا« البالغة 34415. 
ويلعب اليوم ايضا كاتانيا مع 

اودينيزي.

ألمانيا

 يدخ����ل باي����رن ميونيخ 
األمتار األخيرة من مشواره 
نحو استعادة اللقب الذي توج 
به بوروس����يا دورمتوند في 
املوسمني األخيرين، مبواجهة 
ناري����ة م����ع مضيف����ه باير 
اليوم في  الثالث  ليفركوزن 
املرحلة السادسة والعشرين 
من الدوري االملاني. وسيكون 
بإمكان بايرن اليوم ان يضيف 
املزيد من األرقام القياسية إلى 
موسمه األخير مع هاينكيس 
ويتمثل بأكثر عدد انتصارات 
خارج ملعبه خالل موس����م 
واحد والذي يتشاركه حاليا 
)11( مع بوروسيا دورمتوند 
وفيردر برمين وليفركوزن 
بالذات وهامبورغ.كما يتوجه 
بايرن الذي ينافس أيضا على 
ال����كأس احمللية )بلغ  جبهة 
نصف النهائي(، الى حتطيم 
الرقم القياسي من حيث عدد 
النقاط في موسم واحد )81( 
والذي حققه دورمتوند املوسم 

املاض����ي اذ ميل����ك حاليا 66 
نقطة وتبقى أمامه 27 نقطة 
حلصدها، والرقم القياس����ي 
م����ن حيث االنتص����ارات في 
موس����م واح����د )25( والذي 
حقق موس����م 1972 - 1973 
ثم عادله دورمتوند املوسم 
املاض����ي، اذ حقق حتى اآلن 
21 فوزا. ومن جهته، يسعى 
دورمتوند الى استعادة توازنه 
بعد اخلس����ارة ف����ي املرحلة 
الس����ابقة أمام ش����الكه، من 
اجل االحتفاظ باملركز الثاني 
من خ����الل الفوز على ضيفه 

فرايبورغ الثامن.
فيم����ا يلع����ب اينتراخت 
فرانكفورت مع شتوتغارت، 
وهامبورغ مع اوغس����بورغ، 
وماينتس مع مضيفه هوفنهامي، 
ومونشنغالدباخ مع هانوڤر. 
ويلعب الي����وم ايضا فيردر 

برمين مع غرويثر فيورث.

فرنسا

يبحث ليون الثاني عن 
إبقاء الضغط قائما على سان 
جرمان، عندم���ا يحل على 
باستيا الرابع عشر اليوم في 
املرحلة التاسعة والعشرين 
من الدوري الفرنسي. ويلعب 
اليوم ايضا ليل مع ايفيان، 
ومونبلييه مع تروا، وسوشو 
مع ڤالنسيان، ورميس مع 
رين، ولوريان مع بريست.

الدوري االسباني على ارضه 
امام ريال مايوركا الذي يقبع في 
املركز الثامن عشر، وسيسعى 
فريق مورينيو الى مواصلة 
سلسلة انتصاراته وحتقيق 
فوزه الس����ادس على التوالي 
منذ خسارته أمام غرناطة )0-
1( ف����ي الثاني من فبراير من 
اجل االحتفاظ بالوصافة التي 
انتزعها في املرحلة السابقة، 
مستفيدا من س����قوط جاره 
اتلتيكو مدري����د أمام ضيفه 
ريال سوسييداد )0-1(. وفي 
املباريات االخرى، يلعب ريال 
سوس����ييداد مع بلد الوليد، 
وخيتافي م����ع اتلتيك بلباو، 

وڤالنسيا مع ريال بيتيس.

إيطاليا

يخوض يوڤنتوس حامل 
اللقب والذي لم يخسر سوى 
مرتني خارج أرضه هذا املوسم 
رحلة صعبة اليوم الى بولونيا 
في املرحلة التاسعة والعشرين 
ال����دوري االيطالي الذي  من 
يتصدر ترتيبه بفارق كبير عن 
نابولي اقرب منافسيه يبلغ 9 
نقاط. وعلى رغم الفارق الكبير 
بني فريق »السيدة العجوز« 
وبولونيا عاشر الترتيب، إال 
أن األخير يعيش فترة مميزة 
فاز خاللها في مبارياته الثالث 
األخيرة احدها على انتر ميالن 
في عقر داره سان سيرو 0-1، 

قد يخطو م����ان يونايتد 
خطوة اضافية نحو اللقب في 
املرحلة الثالثني من الدوري 
االجنليزي لك����رة القدم ذلك 
النه يخوض مباراة س����هلة 
على ارضه ضد ريدينغ صاحب 
املركز قب����ل األخير، في حني 
يواجه وصيف����ه وجاره مان 
س����يتي مب����اراة قوية خارج 
ملعبه ضد ايفرتون.ويتقدم 
يونايتد على سيتي بفارق 12 
نقطة واذا جنح في توس����يع 
الفارق فانه يكون قد اقترب 
كثيرا من استرجاع اللقب من 
الل����دود خصوصا مع  جاره 
تبقي ثماني مراحل على نهاية 
الدوري.ويقدم فريق السير 
اليكس فيرغس����ون عروضا 
مختلف����ة متاما ف����ي الدوري 
احمللي وخير دليل على ذلك 
فوزه في 23 مباراة من أصل 
28 وتعادله مرتني وخسارته 

3 مباريات فقط.
وفي املباري����ات األخرى، 
يلتقي استون فيال مع كوينز 
بارك رينجرز، وساوثمبتون 
مع ليڤربول، وستوك سيتي 
مع وست بروميتش البيون، 

وسوانسي مع ارسنال.

إسبانيا

 يخ����وض ري����ال مدريد 
مواجهة سهلة نسبيا اليوم في 
املرحلة الثامنة والعشرين من 

تشلسي يتابع مشواره نحو لقب يوروبا ليغ

نادال يتخطى فيدرر في إنديان ويلز

ڤيتل يسيطر على جولتي التجارب احلرة
 في سباق أستراليا للفورموال  1

 بلغ تشلسي االنجليزي الدور ربع النهائي 
من مسابقة الدوري االوروبي )يوروبا ليغ( 
لك���رة القدم اثر فوزه على ضيفه س���تيوا 
بوخارست الروماني 3-1 اول من امس في 
لندن في اياب الدور ثمن النهائي، وس���جل 
االسباني خوان ماتا )33( وجون تيري )58( 
واالسباني االخر فرناندو توريس )71( اهداف 
تشلسي، وفالد تشيريتشيتس )45( هدف 
ستيوا بوخارست، وكان تشلسي خسر ذهابا 

0-1 الخميس الماضي في بوخارست.
وعلى الملع���ب االولمبي في روما، جدد 
التسيو فوزه على ضيفه شتوتغارت االلماني 
3-1 بعد ان هزمه ذهابا 2-0 وبقي آخر فريقه 
ايطالي في المنافسة بعد خروجه انتر ميالن 
على يد توتنهام االنجليزي رغم فوزه اليوم 

4-1 )خسر ذهابا 3-0(.
 على ملعب س���انت جيمس بارك وامام 
45487 متفرجا، كسر نيوكاسل االنجليزي 
التعادل السلبي ذهابا مع انجي ماخاتشكاال 
الروس���ي بهدف يتيم ايابا في الوقت بدل 
الضائع بفضل الس���نغالي بابيس سيسيه 
الذي وجه الضربة القاضية للفريق الزائر 

بضربة رأس محكمة.
 على ملعب ش���ابان ديلما وامام 30 الف 
متفرج، لم يستطع بوردو الفرنسي تعويض 
خسارته ذهابا 0-1، وسقط امام ضيفه بنفيكا 
البرتغالي 2-3، وعلى ملعب شكري سراج 
اوغلو في اسطنبول، خطف فنربغشة الفائز 
ذهابا 1-0 بطاقة التأه���ل الى ربع النهائي 
بعد تعادل صعب مع ضيفه فيكتوريا بلزن 

التشيكي 1-1.
وحرم المهاجم الدولي التوغولي ايمانويل 
اديبايور انتر مي���الن االيطالي من تحقيق 

 فرض االسباني رافايل نادال المصنف 
خامسا هيبته على السويسري روجيه فيدرر 
المصنف ثانيا وحامل اللقب وهزمه 6-4 و6-

2، في الدور ربع النهائي من دورة انديان ويلز 
االميركية، اولى دورات االلف نقطة للماسترز 
في التنس البالغة جوائزها 5.030.408 ماليين 

سيطر االملاني سيباستيان فيتل بطل العالم 
في االعوام الثالثة االخيرة على جولتي التجارب 
احلرة جلائزة استراليا الكبرى، املرحلة االولى 
من بطولة العالم لس���باقات فورموال واحد، 
أمس على حلب���ة ملبورن بارك، وتقدم فيتل 
سائق ريد بول رينو في اجلولة االولى على 
البرازيلي فيليبي ماسا سائق فيراري بفارق 

المعجزة بتس���جيله هدفا ف���ي مرماه كان 
كافيا لتأهل فريقه توتنهام االنجليزي الى 
الدور ربع النهائ��ي رغ��م خس�����ارته 4-1 

بعد التمديد.
على ملعب »جوزيبي مياتزا« وامام 25 
الف متفرج، وانتهى الوقت االصلي بفوز انتر 
ميالن بثالثية نظيفة تناوب على تسجيلها 
انطونيو كاسانو )20( واالرجنتيني رودريغو 
باالسيو )52( والفرنسي وليام غاالس )75 
خطأ في مرمى فريقه(، وهي النتيجة ذاتها 
التي آلت اليها مباراة الذهاب فخاض الفريقان 
وقتا اضافيا حيث نجح التوغولي ايمانويل 
اديبايور في تسجيل هدف التأهل لتوتنهام 
في الدقيقة 96، وسجل انتر ميالن هدفا رابعا 
عبر االرجنتيني االخر ريكاردو الفاريز )110( 
لم يكن كافيا لتخطي ال���دور ثمن النهائي 
النه كان بحاجة الى الفوز برباعية نظيفة 
او بف���ارق 4 اه���داف وبالتالي تبخر حلمه 
لمواصلة مش���واره في المسابقة التي كان 
يسعى الى التتويج بلقبها للمرة الرابعة بعد 
اع���وام 1991 و1994 و1998 واالنفراد بالرقم 
القياسي في عدد االلقاب فيها والذي يتقاسمه 
مع مواطنه يوڤنتوس وليڤربول االنجليزي 

واتلتيكو مدريد االسباني.
وب���دوره احتاج روبن كازان الروس���ي 
الى التمديد لحجز بطاقته الى ربع النهائي 
بفوزه على ليفانتي االسباني 2-0 على ملعب 
»تسنرالنيي« في كازان، وعوض روبن كازان 
خروج مواطنه زينيت سان بطرسبورغ قبل 
نصف ساعة من االن رغم فوزه على ضيفه 
بازل السويسري 1-0 وذلك لخسارته 2-0 
ذهابا، في المقابل، لم تعد اسبانيا ممثلة في 

المسابقة هذا الموسم بخروج ليفانتي.

دوالر، وهذا الفوز التاسع عشر لنادال على 
غريمه المتوج في انديان ويلز اربع مرات 
)2004 و2005 و2006 و2012(، مقاب���ل 10 
هزائم، ويلتقي نادال في نصف النهائي مع 

التشيكي توماس بريدتش السادس.

78 بااللف من الثانية، وثالثة اعشار من الثانية 
عن االسباني فرناندو الونسو سائق فيراري 
االخر، لكن في جولة التجارب الثانية، ضرب 
ثنائي ريد ب���ول بقوة، فتصدر فيتل وزميله 
االسترالي مارك ويبر امام االملاني نيكو روزبرغ 
س���ائق مرسيدس الذي انهى جولته مبكرا اذ 

اصطدم بحائط من االطارات.

)أ.ف.پ( مدافع تشلسي جون تيري يحتفل بهدفه في مرمى ستيوا بوخارست   

أديبايور يحرم إنتر من املعجزة ويقود توتنهام إلى ربع النهائي

متفرقات عاملية
٭ أعلن نادي روما االيطالي فشل 

صفقة االستثمارات اخلليجية في فريق 
العاصمة لعدم القدرة على ضخ االموال 

في خزينة النادي نظرا ألن الشيخ 
القطري عدنان عادل عارف القدومي 
الشتيوي ال ميتلك السيولة الكافية 

لتمويل االستثمار.
٭ حقق سان انطونيو سبيرز فوزا صعبا 
على داالس مافريكس 92-91 ضمن دوري 

كرة السلة االميركي للمحترفني وبلغ 
البالي اوف، وسجل املخضرم تيم دنكان 
28 نقطة واضاف 19 نقطة، علما ان فينس 

كارتر جنم داالس اهدر رمية ثالثية في 
الثانية االخيرة من املباراة.

٭ انضم ريو فرديناند مدافع مان 
يونايتد االجنليزي للقائمة التي 

تضم 26 العبا والتي أعلنها املدير 

الفني للمنتخب االجنليزي لكرة القدم 
اخلميس استعدادا ملالقاة سان مارينو 

ومونتنيغرو في التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

٭ يأمل سائق الدراجات األميركي السابق 
النس أرمستروجن، املعاقب بااليقاف مدى 

احلياة لتعاطي املنشطات واملجرد من سبعة 
ألقاب في سباق فرنسا الدولي )تور دو 
فرانس(، في أن يحصل مع الوقت على 
صفح شبيه مبا ناله الرئيس األميركي 

األسبق بيل كلينتون.
٭ طالب البرملان األوروبي مبكافحة 
الفساد واملراهنات غير القانونية في 

عالم الرياضة على نحو اكثر صرامة، 
ودعا البرملان جميع دول االحتاد 

األوروبي الى تطبيق العقوبات فيما 
يتعلق بالتالعب بنتائج املباريات.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة الثالثون(

أبوظبي الرياضية3:45ايڤرتون � مان سيتي
أبوظبي الرياضية6استون ڤيال � كوينز بارك رينجرز

أبوظبي الرياضية6ساوثمبتون � ليڤربول
أبوظبي الرياضية6ستوك سيتي � وست بروميتش

أبوظبي الرياضية6سوانسي � أرسنال
أبوظبي الرياضية8:30مان يونايتد � ريدينغ

ايطاليا )املرحلة التاسعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +81كاتانيا � اودينيزي
اجلزيرة الرياضية +10:451بولونيا � يوڤنتوس

اسبانيا )املرحلة الثامنة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +62ريال سوسييداد � بلد الوليد

اجلزيرة الرياضية +82خيتافي � اتلتيك بلباو
اجلزيرة الرياضية +102ريال مدريد � ريال مايوركا

اجلزيرة الرياضية +122ڤالنسيا � ريال بيتيس
أملانيا )املرحلة السادسة والعشرون(

دبي الرياضية 5:302بوروسيا دورمتوند � فرايبورغ
دبي الرياضية 5:301هامبورغ � اوغسبورغ

دبي الرياضية 5:304نورمبرغ � شالكه
دبي الرياضية 8:302باير ليڤركوزن � بايرن ميونيخ

فرنسا )املرحلة التاسعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +74باستيا � ليون
اجلزيرة الرياضية +104ليل � ايفيان

دوري أبطال أوروبا )برنامج ربع النهائي(
باريس سان جرمان – برشلونة

بايرن ميونيخ – برشلونة
ريال مدريد – غلطة سراي
ملقه – بوروسيا دورمتوند

الذهاب 2 و3 أبريل
واإلياب 9 و10 أبريل

يوروبا ليغ )برنامج ربع النهائي(
تشلسي – روبن كازان

توتنهام – بازل
فنربخشه – التسيو
بنفيكا – نيوكاسل

الذهاب 4 أبريل
 واإلياب 11 أبريل

جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه مبرمى سلتا ڤيغو في املباراة السابقة


