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فاز يوڤنتوس املتصدر وبطل املوسمني 
املاضيني، على مضيفه اودينيزي 2-0 أول 
من امس في ختام املرحلة الثالثة والثالثني 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
على س����تاد فريولي، حس����م يوڤنتوس 
النتيجة في الشوط األول تقريبا رافعا رصيده 
إلى 87 نقطة والفارق بينه وبني مطارده روما 
إلى 8 نقاط، وبات بحاجة إلى 8 نقاط )من اصل 
15( في مبارياته اخلمس األخيرة لالحتفاظ 

باللقب للموسم الثالث على التوالي.
وزار يوڤنتوس مرمى مضيفه في وقت 
مبك����ر بعد أن مرر الفرنس����ي ب����ول بوغبا 
كرة إلى اجلهة اليمنى من املنطقة اس����تلمها 
سيباستيان جوفينكو وتابعها ببسراه في 

الشباك )16(.
ولم يتأخر فريق »السيدة العجوز« أكثر 
من 10 دقائق إلضافة الهدف الثاني وتعزيز 
تقدمه اثر ركنية ومتابعة بالقدم اليمنى من 
اإلسباني فرناندو يورنتي في مرمى حارس 
منتخب ايطاليا للناش����ئني )دون 17 عاما( 

سيموني سكوفيت )26(.
ونظم أودينيزي صفوف����ه وقاوم حتى 
نهاية الش����وط األول امل����د الهجومي بقيادة 
صانع األلع����اب اندريا بيرل����و واملهاجمني 
االحتياطيني جوفينكو ويورنتي بعد أن ترك 
املدرب انطونيو كونتي رزمة من األساسيني 
على ورقة االحتياط خصوصا األرجنتيني 
كارلوس تيفيز والتش����يليني ارتورو فيدال 

وماوريسيو ايسال.
وفي الشوط الثاني، لم تتغير احلال كثيرا 
عن النصف الثاني من الشوط األول فبقيت 
النتيجة على حالها وبقي رصيد اودينيزي 

38 نقطة في املركز الرابع عشر.

إنجلترا

يستضيف مان سيتي في معقله االحتاد 
ضيفه س����ندرالند ف����ي مب����اراة مؤجلة من 
املرحلة السادس����ة والعش����رين من الدوري 

االجنليزي.
ولم يعد مان سيتي متحكما في مصيره 

ويجب عليه أن يقاتل من اجل استعادة جهود 
يايا توريه وفنسن كومباني خالل األسابيع 
األخيرة من املوس����م احلالي للدوري بعد أن 
كان من ابرز املرشحني لنيل اللقب احمللي في 

هذا املوسم املثير.
وكان سعي س����يتي الذي تكلل بإحرازه 
لقب كأس رابطة األندية االجنليزية وبلوغه 
دور الثمانية لكأس االحتاد االجنليزي خالل 
األشهر القليلة املاضية يعني أن الفريق تراجع 
في حصيلة النقاط في الدوري االجنليزي إال 
أن تبق����ي مباراتني له يحيي آمال الفريق في 
التتويج، إال أن الهزمية من ليڤربول خلطت 

أوراق الدوري االجنليزي.
ومن املؤكد غياب جنم »السيتيزينز« يايا 
توريه لإلصابة وشكوك حول مشاركة كومباني 
لكنه استعاد جنمه األول سيرخيو اغويرو.

وفي مباراة ثانية يستضيف ايفرتون على 
ملعبه جوديسون بارك ضيفه كريستال باالس 
وعينه على مواصلة الضغط على أرس����نال 
للحفاظ على املركز الرابع املقعد األخير املؤهل 

لدوري أبطال أوروبا.

إسبانيا

أحكم أتلتيك بلب����او قبضته على املركز 
الراب����ع بتغلبه على ضيف����ه ملقة 3-0 في 
ختام املرحلة الثالثة والثالثني من الدوري 

اإلسباني.
وتألق املهاجم املخضرم أريتز أدوريز )33 
عاما(من جديد، حيث سجل هدفني لصاحب 

األرض مبساعدة زميله ماركيل سوسايتا.
وسجل أندر هيريرا الهدف الثالث لبلباو 
في الدقيقة 63 بتصويبة قوية بعدما فشل 
دف����اع ملقة املضطرب في إبع����اد الكرة عن 

منطقة جزائه من ضربة ركنية.
وبهذا الفوز رف����ع بلباو رصيده إلى 62 
نقطة بفارق ست نقاط أمام اشبيلية صاحب 
املركز اخلامس وذلك قبل خمس مراحل على 
نهاية املوسم. ويتأهل الفريق صاحب املركز 
الرابع إلى ال����دور التمهيدي لبطولة دوري 

أبطال أوروبا باملوسم التالي.

يواجه كايزرسالوترن في نصف نهائي كأس أملانيا اليوم

»الباڤاري« في البروڤة األخيرة قبل »موقعة سانتياغو برنابيو«
هزميتي الدوري.

وبع���د تتويج���ه م���ع 
برشلونة ب� 14 لقبا في أربعة 
مواسم أمضاها في »كامب 
نو«، احرز املدرب االسباني 
البالغ من العمر 43 عاما ثالثة 
ألقاب في اقل من 10 أشهر في 
الكأس  ارينا« وهي  »اليانز 
الس���وبر األوروبية وكأس 
العال���م لألندي���ة والدوري 
احمللي، ويأمل في اضافة لقب 
الكأس الت���ي تقام مباراتها 

النهائية في 17 مايو.

ريال مدريد االسباني الذي 
سيستقبل مباراة الذهاب على 

ارضه االربعاء املقبل.
ومن املتوقع ان ينتفض 
بايرن الذي مني السبت على 
يد دورمتوند بأسوأ هزمية 
على ارض���ه منذ 2008، في 
مباراة االربعاء التي ستكون 
إعادة للقاء الفريقني في الدور 
الثاني عام 2012 حني خرج 
النادي الباڤاري فائزا برباعية 
نظيفة، وذلك بعد ان اعرب 
املدرب االس���باني جوسيب 
غوارديوال عن امتعاضه من 

)0-1( ودورمتوند على ارضه 
.)3-0(

وقد أظهر بايرن رغم تلك 
الهزميتني الهامشيتني كونه 
حسم اللقب قبل سبع مراحل 
على ختام املوس���م )اجناز 
قياسي(، انه ال يقهر عندما 
يكون هناك الكثير على احملك، 
كما حصل امام مان يونايتد 
في دوري ابطال اوروبا حني 
تخلف 0-1 قبل ان يرد بثالثة 
ويخرج فائزا 3-1 في طريقه 
النهائي حيث  الى نص���ف 
أوقعته القرعة في مواجهة 

بلغ دور االربعة بعدما اطاح 
بالكبير األخر باير ليڤركوزن 

في الدور ربع النهائي.
ومن املتوقع أن بايرن، 
اللقب املوس���م  الذي احرز 
املاضي للمرة السادسة عشرة 
في تاريخه )رقم قياس���ي( 
على حساب شتوتغارت بعد 
ان خس���ر نهائي 2012 امام 
دورمتوند، لن يواجه صعوبة 
في تخطي كايزرسالوترن رغم 
الهزميتني املتتاليتني اللتني 
مني بهما في الدوري احمللي 
على يد مضيفه اوغسبورغ 

ستكون الطريق ممهدة 
امام باي���رن ميونيخ حامل 
اللقب لبلوغ نهائي مسابقة 
كأس املاني���ا للمرة الثالثة 
عل���ى التوالي والعش���رين 
في تاريخه )رقم قياس���ي( 
عندما يتواج���ه مع ضيفه 
الدرجة  كايزرسالوترن من 

الثانية اليوم.
على ملعب »اليانز ارينا«، 
الى مواصلة  يسعى بايرن 
حلمه بإحراز الثالثية للمرة 
الثانية على التوالي من خالل 
جتاوز كايزرسالوترن الذي 

ملاذا لم يركض ميسي أمام اتلتيكو؟

مستقبل مودريتش مع »امللكي«

»البايرن«: ماندزوكيتش ليس للبيع

كش���ف مدرب برشلونة السابق رادومير انتيك عن سبب عدم 
ركض النجم االول للبرسا ليونيل ميسي في مباراة اتلتيكو ولم 
يش���كل أي خطورة في املباراة التي خرج فيها البارسا من بطولة 

ابطال أوروبا بعد الهزمية بهدف نظيف.
وقد صرح انتيك ملوقع »جول«بأن »ميس���ي لم يركض بسبب 
اعتراضه على مركزه في هذه املباراة حيث انه لعب كجناح وليس 
في املنتصف مثل كل مباراة فاعترض ميسي على قرار املدرب بعدم 
الركض«. وأكمل املدرب السابق وكأنه يريد القول: إن كنت تريدني 

ان ألعب في مركز اجلناح فهذا هو الذي سأقدمه في هذا املركز.
وذكر املدرب الس���ابق واقعة مشابهة حدثت مع ريفالدو حتت 
قيادة لويس فان غال عام 2000. وأكد انتيك ان ميسي لن يعجبه 

هذا املركز بعد الذي قدمه مع النادي طوال هذه السنني.

أصبح مستقبل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش العب وسط 
ريال مدريد اإلسباني واضحا بشكل كبير بعد أن انخفضت الشائعات 
حول رحيله من النادي امللكي. وذكر ديفينسا سنترال أن االسابيع 
األخيرة كان���ت هناك تكهنات حول خروج الالعب إلى تشلس���ي 
االجنليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، إال أن الصحافة كانت 
تشير الى عدم سماح الريال برحيل الالعب. كانت صحيفة توتو 
ميركاتو قد نشرت منذ أيام أن مورينيو كان يفكر في التوقيع مع 
مودريتش قب���ل أن يتراجع على الرغم من أنه يتمنى التعاقد مع 
الالعب. وبدأت األمور تتضح بعد أن تراجع تشلسي وباريس عن 
رغبتهما في ضم الالعب الذي صار ركيزة أساس���ية في تشكيلة 

أنشيلوتي.

أكد ماتياس سامر املدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ األملاني أن 
ناديه ال يفكر في االستغناء عن املهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 
خالل فترة االنتقاالت الصيفي���ة املقبلة. وكانت تقارير قد أفادت 
بأن ماندزوكيتش سيرحل من بايرن بعد جناحهم في التعاقد مع 
الپولندي روبرت ليفاندوفسكي من بروسيا دورمتوند، لكن سامر 
قال لسكاي دويتشالند: »ال فائدة أن تقوم األندية األخرى مبناقشتنا 

حول ماندزوكيتش، أنه مهم للغاية لبايرن«.
وأضاف: »أنا دائما أقول ان���ه يلعب مثل الوحش، انه مدهش 
ويقوم بالكثير من العمل ملس���اعدة الفريق، انهم يحاولون دائما 

استفزازه، ألنه بالفعل يشكل خطورة على الفرق األخرى«.

ميسي لم يقدم مستواه املعهود أمام أتلتيكو مدريد

 beIN SPORTS HD6
الساعة 9:30

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة السادسة والعشرون(

  9:45beIN SPORTS HD1مان سيتي - سندرالند
9:45beIN SPORTS HD4إيڤرتون - كريستال باالس

ترتيب الدوري اإليطالي
لعبالنقاطالفريقاملركز

8733يوڤنتوس1
7933روما2
6733نابولي3
5833فيورنتينا4
5333انتر ميالن5

ترتيب الدوري اإلسباني
لعبالنقاطالفريقاملركز

8233أتلتيكو مدريد1
7933ريال مدريد2
7833برشلونة3
6233أتلتيك بلباو4
5633اشبيلية5

ترتيب الدوري اإلجنليزي
لعبالنقاطالفريقاملركز

7734ليڤربول1
7534تشلسي2
7032مان سيتي3
6633ايڤرتون4
6433أرسنال5

»السيتيزينز« يستضيف سندرالند.. وإيڤرتون يالقي كريستال باالس »وعينه على الرابع«

»اليوڤي« يهزم أودينيزي 
ويحلق في سماء »الكالتشيو«


