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يوڤنتوس وفيورنتينا
صراع حلجز مقعد في »نهائي الكأس«

أليغري: بوغبا جاهز لـ»الفيوال« رودجرز: باالس كان نقطة حتولبواتينغ: رفضت عرضاً من برشلونةتغرمي بيكيه إلساءته إلى الشرطة
أكد مدرب يوڤنتوس ماسيماليانو اليغري ان الفرنسي 
الدولي بول بوغبا ب����ات جاهزا ملواجهة فيورنتينا بكأس 
ايطاليا. وأضاف في تصريحات ينقلها احلس����اب الرسمي 
للنادي على تويتر: »لم أضع الطريقة والالعبني حتى االن 

وسأنتظر حتى اليوم وقبل موعد املباراة«.
وتابع: »ان املباراة على جولتني وسنعمل على اخلروج 
منها فائزين ومتأهلني الى املباراة النهائية في تلك البطولة 

الستعادة لقبها«.
وأوضح: »بوغبا سيش����ارك في املباراة اساسيا خاصة 
انه س����يعد اضافة كبيرة لنا في مواجهة ناد قوي دائما ما 

يؤدي جيدا امامنا«.
وتطرق الى ان االس����تحواذ في ملعب املباراة ال يؤدي 
دائما الى النتيجة اجليدة ولذلك فإن الفوز امام فيورنتينا 

سيدفعنا لالمام في املباريات املقبلة.

حكم قاض اسباني على مدافع برشلونة الدولي االسباني 
جيرار بيكيه بدفع غرامة مالية قدرها 10500 يورو بسبب 
إهانة شرطيني عندما كانا يسجالن محضر مخالفة وقوف 

بحقه.
وكانت احملكم����ة غرمت بيكيه مببلغ 900 يورو، إال أن 
القاض����ي أخذ بعني االعتبار الرات����ب املرتفع لالعب وحدد 
الغرامة ب� 10500 يورو، متهما اياه بإهانة رجل األمن حسب 

ما أعلنت احملكمة العليا في كاتالونيا.
وكان بيكيه ترجل من السيارة التي ركنها في مكان ممنوع 
في احد شوارع برشلونة في 13 أكتوبر املاضي وحاول منع 
الشرطيني من كتابة محضر مخالفة بحقه، لكنه لم يتمكن 

من إقناعهما فأخذ احملضر ومزقه ثم رماه أمامهما.
ولم يحضر بيكيه جلسة احملاكمة التي مثله فيها محاميه، 

وأمامه 5 أيام فقط لتقدمي طلب االستئناف.

أكد مدافع نادي بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ أنه 
تلقى عرضا للعب بصفوف العمالق االسباني برشلونة 
في الصيف املاضي بعدما توج مع املنتخب األملاني بلقب 

بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وصرح بواتينغ )26 عاما( ملجلة »ش���بورت بيلد« 
قائال: »عندما يبدي نادي مثل برش���لونة اهتمامه بك، 
فمن الطبيعي أن تش���عر بالفخ���ر. ولكنني لم أكترث 

كثيرا باألمر حقا«.
وأضاف: »فهذه األي���ام، لم تعد بحاجة لالنتقال من 
بايرن ميونيخ إلى برش���لونة من أج���ل الفوز بدوري 

أبطال أوروبا«.
وقال بواتينغ: »يسعدني أن أواصل مشواري الرياضي 
مع هذا النادي ملدة طويلة، وإنهاء مسيرتي في وقت ما 

بني صفوفه بعدما أكون حصدت العديد من األلقاب«.

كش���ف مدرب ليڤربول بريندان رودجرز عن سبب 
التغيير الكبير في مسيرة الفريق الذي يقدم مستويات 

جيدة في األسابيع املاضية.
ونشر موقع ESPN تصريحات رودجرز التي كشف 
فيها عن س���بب تطور الفريق بهذه الصورة في الفترة 
املاضيةو مشيرا إلى انه قام بتعديل حساباته بعد الهزمية 
من فريق كريستال باالس 3-1 في الدوري اإلجنليزي.

وقال: »بعد اخلس���ارة من كريس���تال باالس أعدت 
حس���اباتي وفكرت أن أغير من تكتيكات الفريق، وأنا 
شخص دائما أحارب وال أستس���لم أبدا وأريد أن أثبت 

نفسي وأجنح هنا«.
وأضاف: »ما تعلمته هو انه ال يهم مدى التأييد الذي 
حتظى به من اإلدارة والتنفيذيني والقائمني على الفريق 

مادامت ال تتحقق النتائج اجليدة«.

أكد مدرب بوروسيا 
دورمتوند يورغن كلوب 
انه مهتم بإبقاء فريقه في 

دوري الدرجة االولى االملاني 
لكرة القدم أكثر من اهتمامه 
بقيادته الى حجز مكان في مسابقة 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وقال كلوب »في الوضع احلالي، نحن غير 

مهتمني على اإلطالق باملراكز املؤهلة الى املسابقات 
األوروبية املوسم املقبل«، مضيفا »يجب أن نركز على 

األمور املهمة واألساسية )البقاء في البوندسليغا(«.
وحقق بوروسيا دورمتوند انتفاضة قوية في اآلونة االخيرة، 

حيث حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري احمللي قادته من املركز 
األخير الذي كان يحتله مطلع فبراير املاضي الى العاشر.

وبات بوروسيا دورمتوند وصيف بطل مسابقة دوري أبطال 
أوروبا العام قبل املاضي عندما خسر أمام مواطنه وغرميه 

التقليدي بايرن ميونيخ، على بعد 6 نقاط فقط من املركز الرابع 
املؤهل الى الدور التمهيدي للمسابقة القارية العريقة املوسم املقبل.

ولكن كلوب أكد انه مهتم فقط بالنقاط اخلمس التي تفصله عن 
املراكز الثالثة االخيرة وحتديدا املركز السادس عشر الذي يجبر 
صاحبه على خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية من اجل 

البقاء في البوندسليغا.
وحقق بوروسيا دورمتوند فوزا كبيرا على جاره شالكه اخلامس 

في دربي الرور وبثالثية نظيفة.
وعلق كلوب على الفوز قائال: »ضربنا عصفورين بحجر واحد، 

وصلنا الى النقطة 28 وكسبنا الدربي«.
وحتدث كلوب عن إصابة مهاجمه ماركو ريوس قائال »إنها مجرد 

كدمة تعرض لها ماركو رويس، شعرت بالغضب ألن الكثيرين 
نظروا لي وكأنه تعرض لكسر في الرجل«.

وميلك رجال املدرب كلوب فرصة حتسني موقعهم في الترتيب 
كونهم يخوضون مباراتني سهلتني نسبيا أمام مضيفهم هامبورغ 

اخلامس عشر، ثم ضيفهم كولن الثالث عشر.
وعلى الرغم من املعاناة في البوندسليغا، حجز بوروسيا 

دزورمتوند بطاقته الى الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا هذا املوسم، حيث خسر أمام مضيفه يوڤنتوس االيطالي 

1-2 ذهابا قبل أسبوعني.

غوارديوال ينفي شائعات تدريب مان سيتيكلوب غير مهتم بقيادة دورمتوند إلى »األبطال«

أكد االسباني خوسيب غوارديوال مدرب بايرن ميونيخ 
بطل أملانيا لكرة القدم انه سيقرر مصيره بشأن عقده مع 

فريقه في نهاية املوسم، رافضا الشائعات التي تتحدث 
عن احتمال انتقاله لتدريب مان سيتي االجنليزي.

وقد ذكرت تقارير صحافية عدة ان 
غوارديوال مرشح خلالفة التشيلي مانويل 

بلليغريني في مانشستر سيتي.
وقال غوارديوال )44 عاما( في مؤمتر 

صحافي »لم أتلق أي عروض وال انتظر 
أي عرض أيضا«، مضيفا »أنا سعيد جدا 

هنا، فبايرن فريق رائع«.
وتابع »أريد إكمال عقدي والقيام بعمل جيد، 

هذا كل ما افكر فيه حاليا، فيبقى عام ونصف 
العام من عقدي، وسأناقش مع النادي األمر في الصيف 

وعندها سنرى كيف تسير األمور«.
وأضاف املدرب اإلسباني: »أتطلع للبقاء هنا خمس أو 
ست سنوات، إال إذا كانت إدارة النادي لها رأي آخر«.

كما تابع غوارديوال: »نواصل العمل من أجل هذا النادي 
املتميز، هذه هي فكرتي الوحيدة في هذه اآلونة. لدي 

تعاقد مع هذا النادي الرائع، وأنا أفي به واحترمه. سنرى 
ما سيحدث بعد العام املقبل، أنا سعيد جدا داخل بايرن 

ميونخ«.
من جانبها، ذكرت صحيفة »ميرور« أن هذه التصريحات 
تغلق الباب أمام إمكانية تولي بيب غوارديوال تدريب مان 
سيتي الذي يتعثر هذا املوسم بشدة مع مدربه التشيلي 

مانويل بلليغريني، باخلروج من كأس االحتاد اإلجنليزي 
أمام ميدلزبره، ووضع قدمه األولى خارج دوري األبطال 
باخلسارة أمام برشلونة 1-2 في ملعب »االحتاد« إضافة 

إلى اتساع الفارق بينه وبني تشلسي متصدر الدوري 
اإلجنليزي بعد خسارته األخيرة أمام ليڤربول .

وقاد املدرب االسباني بايرن ميونيخ الى إحراز أربعة 
ألقاب في املوسم املاضي، في عامه األول معه، ويتجه 
الفريق لالحتفاظ بلقبه بطال للدوري، حيث يتصدر 

برصيد 58 نقطة بفارق 8 نقاط عن ڤولفسبورغ الثاني.

رمبا يكون اإلرهاق وافتقاد الالعبني ظاهرا عندما 
يس���تضيف يوڤنتوس في معقله يوڤنتوس آرينا 
ضيفه فيورنتينا في ذه���اب الدور قبل النهائي من 

مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.
وس���تكون املباراة بالغ���ة األهمية لفيورنتينا 
للخروج بلقب هذا املوسم حتت قيادة مدربه مونتيال، 
إذ تبدو حظوظه باملنافسة على لقب »الكالتشيو« 
بعيدة جدا اذ يحتل املركز اخلامس برصيد 42 نقطة 

بفارق 16 نقطة عن مضيفه يوڤنتوس املتصدر.
وبلغت معنويات فيورنتينا عنان الس���ماء بعد 
ف���وزه على إنتر مي���الن 1-0 ف���ي مباراته األخيرة 
بالدوري اإليطالي حيث تقدم للمركز اخلامس بترتيب 
املسابقة رغم إنهائه املباراة بتسعة العبني فقط بسبب 
إصابات خوما باباكار ونيناد توموفيتش وستيفان 

سافيتش.
وقال أندريا ديلال فالي رئيس فيورنتينا: »إنهم 
العبون رائعون. ولكننا علينا اآلن أن نعود إلى أرض 

الواقع وأن نفكر في يوڤنتوس«.
ويعول مدرب فيورنتنيا فيتش���نزو مونتيال 
كثيرا على مهاجمه املص���ري محمد صالح املعار 
من تشلسي والذي استطاع تسجيل 4 أهداف في 
6 مباريات له مع الفيوال، منذ انتقاله له في يناير 

املاضي.
وأبدى مونتيال سعادته بانسجام محمد صالح مع 
صفوف الفريق س���ريعا، بعد انتقاله إليه من دوري 

قوي كالدوري االجنليزي.
وق���ال مونتيال، في املؤمت���ر الصحافي قبل لقاء 

يوڤنتوس: »نحن سعداء للغاية بأداء محمد صالح، 
لقد اندمج بش���كل كبير مع الفري���ق وهو دائما في 

حتسن«.
وأض���اف: »علينا أن نكون مس���تعدين ملواجهة 
يوڤنتوس بدون خوف، سنواجه فريقا قويا وخارج 
ملعبن���ا، وقد نعتمد على الهجمات املرتدة حلس���م 

اللقاء«.
ويواجه يوڤنتوس، متصدر الدوري اإليطالي، نفسه 
مشكلة في استرداد عافيته سريعا بعدما استضاف 
وصيفه روما في مواجهة كالسيكية بالدوري اإليطالي 

االثنني املاضي.
ويغيب صانع األلعاب املخضرم أندريا بيرلو عن 
صفوف يوڤنتوس ملدة أسبوعني على األقل لإلصابة، 
فيما يعاني العبا الوسط بول بوغبا وأرتورو فيدال 
من إصابات خفيفة ولكن يتوقع مش���اركتهما في 

مباراة فيورنتينا.
وقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوڤنتوس: 
»كالهما بحالة ليست سيئة، فقد تعرض فيدال 

لضربة قوية ولكنه يس����ير بخطى ثابتة نحو 
استعادة لياقته البدنية. بينما يشكو بوغبا من 
مشكلة عضلية وبسبب أهمية املرحلة احلالية من 
املوس����م، فال ميكنني أن أسمح لنفسي باملجازفة 

بخسارة العب مثله ألكثر من شهر«.
ويحل يوڤنتوس ضيفا على فيورنتينا في السابع 
من أبريل املقبل في إي���اب قبل نهائي كأس إيطاليا، 
أم���ا نهائي البطولة فقد حتدد له موعد الس���ابع من 

يونيو.
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