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ذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية امس ان ريال مدريد االسباني يفكر 24
في البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب انتر ميالن بطل ايطاليا خلالفة 
التشيلي مانويل بيلليغريني املوسم املقبل. وحتدثت الصحيفة املقربة 
من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز دون االس���تناد الى مصادر 
محددة ان املدرب البرتغالي »ينظر الى العرض بجدية«، وكتبت »عقد 
مورينيو مع انتر ميالن ميتد 3 س���نوات اخ���رى، لكن البند اجلزائي 

يعطيه امكانية الرحيل في نهاية املوسم« اواخر يونيو املقبل.

اعترف البرتغالي كريس���تيانو رونالدو مهاج���م ريال مدريد في 
تصريح لصحيفة »دايلي ستار« البريطانية بأنه يحلم بتقمص احد 
األدوار الرئيسية في عمل سينمائي كبير في املستقبل القريب. وكشف 
رونالدو ردا منه على سؤال صحافي عما إذا كانت السينما تستهويه 
أم ال فقال »الس���ينما؟ وملا ال؟ ستكون كذبة مكشوفة إن قلت بأنني ال 
أهتم بهذا املجال. لكن في الوقت احلالي أنا أركز متاما على كرة القدم 

مع فريقي ريال مدريد«.

ريال مدريد يفكر في مورينيو رونالدو: يجذبني العمل كممثل

صراع مثير بين مان يونايتد وإيڤرتون.. وتشلسي لمواصلة الصدارة أمام ولڤرهامبتون
إنتر ميالن في مهمة صعبة أمام سمبدوريا.. وبرشلونة يسعى للتعويض أمام راسينغ.. وبايرن ميونيخ لتحقيق الفوز العاشر على التوالي

صراع على الكرة بني مهاجم مان يونايتد واين روني والعبي ايڤرتون ديستان وجاك رودويل في مباراة سابقة

)رويترز( مهاجم ليڤربول داڤيد نغوغ يسجل هدف الفوز من ضربة رأس في مرمى يونيريا 

ليڤربول يتخطى يونيريا.. وهامبورغ يفوز على إيندهوڤن بصعوبة
خطوة مهمة ليوڤنتوس ومرسيليا نحو ثمن نهائي »يوروبا ليغ«

وافلت ڤياريال االسباني من 
الهزمية امام ضيفه ڤولفسبورغ 
االملاني وخرج متعادال معه 2 - 2. 
وحصل ڤياريال على ركلة حرة 
اثر خطأ ارتكبه ساشا رايثر ضد 
الفرنس���ي روبير بيريس نفذها 
قائده ماركوس سينا باتقان من 20 
مترا )43(. ولم يستطع ڤياريال 
احملافظة على تقدمه في الشوط 
الثان���ي، وادرك الضيف التعادل 
عن طريق البرازيلي غرافيتي بعد 
ك���رة طويلة من احلارس مارفن 
هيتس اكملها االول من على حافة 
املنطقة في اسفل الزاوية اليسرى 
)65(. وتعرض ڤياريال لضربة 
قاسية بطرد العبه ايڤان ماركانو 
بعد خشونة عنيفة ضد غرافيتي 
واحتس���بت ركلة ج���زاء نفذها 
االخير بنجاح )84(. لكن سعادة 
ڤولفسبورغ لم تطل اكثر من دقيقة 
اذ متكن املضيف بصفوف ناقصة 
من ادراك التعادل عبر االرجنتيني 
مارك���وس روبن بتس���ديدة من 
داخل املنطقة )85(. وتغلب ليل 
الفرنسي على فنربغشة التركي 2 
- 1. وخسر سالزبورغ النمساوي 
امام س���تاندار لياج 2 - 3. وفاز 
البلجيكي على  ب���روج  كل���وب 
ڤالنسيا االسباني 1 - 0. وحول 
اليوناني تخلفه  باناثينايكوس 
الى  امام روم���ا االيطالي  مرتني 
فوز صعب 3 - 2. وانتزع غلطة 
س���راي التركي تعادال ثمينا من 
مضيفه اتلتيكو مدريد االسباني 
1 - 1. وحذا بنفيكا البرتغالي حذو 
غلطة سراي وانتزع تعادال ثمينا 
من هرتا برلني االملاني بالنتيجة 
ذاتها. وتعادل ايضا اتلتيك بلباو 
االسباني مع اندرخلت البلجيكي 
بهدف الكويناغي خافي مارتينيز 
)58( مقابل ه���دف لالرجنتيني 

لوكاس بيغليا )35(.

واكتفى بهدف وحيد سجله مهاجمه 
الفرنسي داڤيد نغوغ في الدقيقة 
81 بضربة رأسية من مسافة قريبة، 
وشهدت املباراة سيطرة ميدانية 
لليڤرب���ول وس���نحت ملهاجميه 
العدي���د من الف���رص خصوصا 
في الش���وط الثاني بيد ان دفاع 
الضي���وف تألق في ابعادها قبل 

ان يستسلم لهدف نغوغ.
ولم تكن حال هامبورغ االملاني 
افضل من ليڤربول وانتزع فوزا 
ايندهوڤن  صعبا م���ن ضيف���ه 

ستيكيلنبورغ )58(. وطرد العب 
يوڤنتوس البوسني حسن صالح 
حميديتش في الدقيقة 90 بعد 20 
دقيقة من نزوله بديال الماوري، 
وبالتالي س���يغيب ع���ن مباراة 
االياب في تورينو. وفي الثانية، 
قطع مرسيليا شوطا كبيرا نحو 
النهائي بتغلبه على  الدور ثمن 
كوبنهاغن 3 - 1. وانتظر مرسيليا 
التس���جيل  الدقيقة 72 الفتتاح 
عبر مهاجمه الس���نغالي مامادو 
نيانغ، ورد كوبنهاغن عبر النجم 

الهولندي بهدف وحيد س���جله 
الدولي مارسيل يانسن  مدافعه 
في الدقيق���ة 26 من ركلة جزاء.

وخسر فيردر برمين امام تونتي 
انشكيده بهدف وحيد في الشوط 
االول حمل توقيع ثيو يانس���ن 
)39(، لكن���ه اليزال ميلك فرصة 
التعويض في االياب على ارضه 
املقبل.وخسر شاختار  اخلميس 
دانييتسك االوكراني حامل اللقب 
 1 امام مضيفه فوالم االجنليزي 

.2 -

السابق لتشلسي االجنليزي يسبر 
غرونكيار بعد 7 دقائق من ركلة 
جزاء، لكن الضيوف ضربوا بقوة 
في الدقائق الست االخيرة وسجلوا 
ابرييل  هدفني بواسطة فابريس 
)84( والبوركينابي شارل كابوريه 
)89(. بدوره انعش روبن كازان 
الروسي آماله في بلوغ الدور املقبل 
بفوزه الكبير على ضيفه هابويل 

تل ابيب 3 - 0.
وعانى ليڤربول االمرين للتغلب 
على ضيفه يونيريا اورزيتشيني 

حق���ق يوڤنتوس االيطالي 
ومرسيليا الفرنسي خطوة مهمة 
نحو ثمن النهائي بعد فوزين 
ثمينني على مضيفيهما اياكس 
امس���تردام الهولن���دي 2 - 1، 
وكوبنهاغن الدمناركي 3 - 1 اول 
من امس في ذهاب دور ال� 16 في 
»يوروبا ليغ« لكرة القدم، فيما 
حقق ليڤربول االجنليزي فوزا 
صعبا على يونيريا اورزيتشيني 

الروماني 1 - 0.
في املباراة االولى، كان اياكس 
الطرف االفضل في الشوط االول 
وسنحت له فرص عدة خطرة 
ترجم اوله���ا الصربي ميراليم 
الذي قام مبجهود  س���ليماني 
فردي كبير بعدما انطلق سريعا 
بالكرة ودخل املنطقة واطلقها 
قوية بيسراه من اجلهة اليسرى 
ملنطقة يوڤنتوس ومن مسافة 
قريبة مرت من بني قدمي احلارس 
جانلويجي بوفون واستقرت 
اليمنى )16(. ورد  الزاوية  في 
يوڤنت���وس � ال���ذي كان اقل 
خطورة � بعد نحو ربع ساعة من 
هجمة مرتدة حني ارسل املدافع 
جورجو كيليني كرة الى القائد 
اليساندرو دل بييرو الذي تالعب 
بالدفاع وارسلها خلفية بالكعب 
الى باولو دي تش���يغلي الذي 
رفعها عالية على رأس البرازيلي 
كارڤاليو دي اوليڤيرا اماوري 
ومنها الى الش���باك )31(. وفي 
الش���وط الثاني، اضاع اياكس 
فرصا باجلملة فدفع ثمنها، حيث 
استقبلت شباكه الهدف الثاني 
بعدما جن���ح دل بييرو بعيدا 
في اجلهة اليسرى وارسل كرة 
عرضية الى نقطة اجلزاء طار 
لها اماوري وعال فوق االسباني 
اوليغر بريساس رينوم ودفعها 
برأسه على يسار احلارس مارتن 

عالميةمتفرقات

 تأهلت االميركية فينوس وليامز املصنفة ثالثة وحاملة 
اللقب الى نهائ����ي دورة دبي الدولية ف����ي التنس بفوزها 
على االسرائيلية ش����اهار بير. كما تأهلت الروسية ماريا 
شارابوفا املصنفة أولى الى الدور نصف النهائي من دورة 
ممفي����س األميركية الدولية للتن����س البالغة جوائزها 170 
ألف يورو للس����يدات و513 الف ي����ورو للرجال بعد فوزها 
على البريطانية ايلينا بالتاش����ا، وفي فئة الرجال، تخطى 
األميركي اندي روديك املصنف اول الدور الثاني بفوزه على 

التايواني لو ين هسون.
  خسر كليفالند كافالييرز متصدر ترتيب دوري كرة السلة 
االميرك��ي للمحترفني امام ضيفه دنفر ناغتس 116-118، ولوس 
اجنيليس ليكرز الثاني وحامل اللقب امام ضيفه بوسطن سلتيكس 
86-87 في عقر دارهم��ا في املباراتني اللتني اقيمتا امس االول 

اخلميس »االسود« بالنسبة اليهما.
  اسقط االميركي ايفان ليساتشيك احلائز ذهبية التزحلق 
الفني، واألملانية ماريا ريش بطلة الكومبينيه السوبر شبحي 
هاتني املسابقتني الروس����ي يفغيني بلوشنكو واالميركية 
ليندساي فون في اليوم السادس من دورة االلعاب االوملبية 
الشتوية املقامة في مدينة فانكوفر الكندية. وعززت الواليات 
املتحدة صدارتها جلدول امليداليات برصيد 18 فضية مختلفة 
االلوان )6 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات( بفارق كبير 
امام أملاني����ا صاحبة 11 ميدالية )4 ذهبيات و4 فضيات و3 

برونزيات(.
  اعلن��ت محكمة التحكيم الرياضي في جنيڤ انها رفضت 
طلب االحتاد التوغولي لكرة القدم اتخاذ اجراءات وقائية عاجلة 
لضمان مشاركة توغو في قرعة تصفيات كأس امم افريقيا 2012 
املقررة اليوم في لومومباش��ي في اط��ار مطالبتها رفع عقوبة 
االيقاف التي فرضها االحتاد االفريقي للعبة على منتخبها في 

النسختني املقبلتني من نهائيات كأس االمم االفريقية.
  كشف اجلزائري نذير بلحاج مدافع فريق بورتسموث 
االجنليزي لكرة القدم في تصريح نشرته الصحف االجنليزية 
انه سعيد باهتمام برشلونة بطل اسبانيا بضمه الى صفوفه 

املوسم املقبل.
  أكد املتحدث باسم الشرطة في منطقة الباسك االسبانية ان 
5 مش��جعني اوقفوا على هامش مباراة اتلتيك بلباو واندرخلت 
البلجيكي في ذهاب دور ال�16 من مسابقة يوروبا ليغ لكرة القدم 

ملشاركتهم في اعمال عنف.
  عب���ر املدرب الهولندي فران���ك رايكارد عن احترامه 
الشديد وتقديره الكبير للكاتالوني جوسيب غوارديوال 
الذي قاد برشلونة إلى إجناز »السداسية التاريخية« في 
املوسم املاضي. وأضاف رايكارد قائال »لقد حقق الكثير. 
ال ميكننا احلديث عن املفاجآت ألنها ليس���ت كذلك. يجب 
تهنئة غوارديوال ألنه يقوم بعمل خيالي وعليه االستمرار 
على هذا النحو. لقد قدم أفضل ما عنده ويستحق الشكر 

والتهنئة«.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السابعة والعشرون(

شو سبورت 3:451ايڤرتون � مان يونايتد
اكسترمي سبورت6أرسنال � سندرالند

6وست هام � هال سيتي
شو سبورت 61ولڤرهامبتون � تشلسي

شو سبورت 8:301بورتسموث � ستوك سيتي

اسبانيا )المرحلة الثالثة والعشرون(
8ديبورتيڤو ال كورونا � خيريز
اجلزيرة الرياضية +102برشلونة � راسينغ سانتاندر

اجلزيرة الرياضية +122مايوركا � اشبيلية

ايطاليا )المرحلة الخامسة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +81جنوى � اودينيزي

اجلزيرة الرياضية +10:451انتر ميالن � سمبدوريا

ألمانيا )المرحلة الثالثة والعشرون(
5:30بوروسيا دورمتوند � هانوڤر

5:30هامبورغ � فرانكفورت
دبي الرياضية5:30نورمبرغ � بايرن ميونيخ

5:30كولن � شتوتغارت
5:30ماينتس � بوخوم

فرنسا )المرحلة الخامسة والعشرون(
9بولون � لومان

9غرونوبل � ڤالنسيان
9لنس � موناكو
9نيس � لوريان

9سانت اتيان � مونبلييه
اجلزيرة الرياضية 111باريس سان جرمان � تولوز

تبدو مهمة مان يونايتد الثاني 
وحام����ل اللقب صعبة في ضيافة 
ايڤرت����ون في املرحلة الس����ابعة 
والعشرين من الدوري االجنليزي 
القدم، ويريد االسكوتلندي  لكرة 
اليكس فيرغسون ان يوظف فوز 
فريقه التاريخي على ميالن االيطالي 
)3-2( في ذهاب ثمن نهائي دوري 
ابطال اوروبا عندما يحل ضيفا على 
ايڤرتون اليوم في افتتاح املرحلة. 
وتبدو ثقة فيرغسون كبيرة بعد ان 
نفى املدافع الدولي الصربي نيمانيا 
فيديتش الشائعات حول احتمال 
رحيله الى ناد اخر في نهاية املوسم 
احلالي يرجح ان يكون ريال مدريد 
االس����باني، وتأكيده على احترام 
عقده مع »الشياطني احلمر« حتى 
انتهائه عام 2012. وقال فيديتش 
في تصريح لصحيفة صربية »اريد 
ان اكرر للمرة املائة: ينتهي عقدي 
مع م����ان يونايتد في صيف 2012 
واري����د البقاء في صفوف الفريق 
حتى اخر يوم. هذه هي احلقيقة، 
كل ش����يء اخر ال اس����اس له من 
الصحة«، نافيا ايضا ان يكون دخل 
في مفاوضات مع اي ناد اوروبي 
بقوله »صنعت مسيرتي في مان 
يونايتد، ولم يتصل بي احد ولم 
احتدث الى اي شخص«. وحتتاج 
ثقة فيرغسون الذي فترت عالقته 
مع فيديتش في االونة االخيرة، الى 
ترجمة عملي����ة على ارض ملعب 
»غوديسون بارك« التابع اليڤرتون 
املنتشي بتعادله مع ارسنال 2-2 
ثم فوزه على مانشستر سيتي 0-2 
وعلى تشلس����ي 2-1 في الدوري 
احمللي، واخيرا على س����بورتينغ 
لشبونة البرتغالي 2-1 في ذهاب 
دور ال����� 16 من مس����ابقة يوروبا 
ليغ. وعلى غ����رار فيديتش، جدد 
اجلنوب افريقي ستيفن بينار الذي 
امت الثامنة والعش����رين من عمره 
االسبوع املاضي، ارتباطه بايڤرتون 
واكد ثقة زمالئه به بعد ان سجل 
في مرمى ارسنال ومانشستر سيتي 
واخيرا سبورتينغ لشبونة. وقال 
بينار الذي ينتهي عقده في 2012 
ايضا، »اشعر باني هنا في بيتي. 
املشجعون يقدمون الدعم لي وانا 
اعطي بنس����بة 100% السعادهم«. 
ويغيب عن مان يونايتد الويلزي 
راين غيغز بداعي االصابة وريو 
فردينان����د بداعي االيق����اف، فيما 
يغيب عن ايڤرتون املغربي االصل 
مروان فاليني الذي خضع لعملية 
جراحية ستبعده 6 اشهر، وقد يعود 

وم����ان يونايتد عل����ى التوالي قد 
يعوض في املراحل ال� 12 االخيرة 
من البطولة. والتزال معاناة ارسنال 
الذي لن تكون مهمته سهلة ايضا 
في مواجهة سندرالند، مع االصابات 
مستمرة وسيغيب عنه املهاجمان 
الروسي اندري ارشافني والكرواتي 
ادواردو دا سيلفا اضافة الى املدافع 
الفرنس����ي وليام غاالس والعب 

الوسط الفرنسي آبو ديابي.
في املقابل، يحل تشلسي ضيفا 
ثقيال على ولفرهامبتون وهو شبه 
ضامن للنقاط الثالث في ظل تألق 
مهاجم����ه العاجي ديدييه دروغبا 

ويعتقد بأن مستوى فريقه يؤهله 
حلس����م الصراع على اللقب قبل 
مراحل عدة م����ن انتهاء البطولة 
رغم تعادل����ه مؤخرا مرتني خالل 
اس����بوع امام بارما 1-1 ونابولي 
اليوم ايضا جنوى  0-0.ويلعب 

مع اودينيزي.

إسبانيا

تب���دو الفرصة س���انحة امام 
برش���لونة املتص���در )55 نقطة( 
وحامل اللقب في رفع الفارق بينه 
وبني مطارده ري���ال مدريد )53( 
عندما يستضيف راسينغ سانتاندر 

اليه النجم االسترالي تيم كاهيل، 
وستكون املباراة مناسبة لفيليب 
نيفيل ملواجهة فريقه السابق ورمبا 

شقيقه غاري.
الثالث  وس����يحاول ارس����نال 
)52 نقط����ة( مح����و هزميته في 
دوري ابط����ال اوروبا امام بوردو 
البرتغالي 1-2 والتي شارك فيها 
احلكم السويدي مارتن هانسون 
بارتكابه اخط����اء واضحة، عندما 
يس����تضيف سندرالند على ستاد 
االمارات اليوم ايضا، ويعتبر مدربه 
الفرنس����ي ارسني فينغر ان فارق 
6 و5 نقاط عن تشلسي املتصدر 

س����مبدوريا اخلامس )39 نقطة( 
اليوم في االفتت����اح، ما قد يريح 
مدربيهما في وضع اخلطط الناجعة 
التي جتعل االول يتخطى ضيفه 
كاتانيا، والثاني مضيفه باري غدا. 
وكان س����مبدوريا حقق االسبوع 
املاضي فوزه الرابع على التوالي 
وزاحم نابولي الرابع بفارق االهداف 
امامه وتخطى يوڤنتوس وباليرمو 
بعد ان ارتقى عدة درجات على سلم 
الترتي����ب. وال يعترف البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب انتر ميالن 
بهذه احلسابات على االطالق وال 
يهتم كثيرا لنتائج الفرق االخرى، 

بعد عودته من امم افريقيا الشهر 
املاضي في انغ����وال حيث لم يلق 
النجاح املتوقع. ويلعب وست هام 
مع هال سيتي، وبورتسموث مع 

ستوك سيتي.

إيطاليا

يلتقي انتر ميالن بطل ايطاليا 
مع ضيفه سمبدوريا في املرحلة 
اخلامسة والعشرين. ويأمل روما 
الثاني )47 نقطة( وميالن الثالث 
)45( ان ت����زل قدم انت����ر ميالن 
املتصدر )54( والساعي الى لقب 
خامس عل����ى التوالي امام ضيفه 

اليوم في املرحلة الثالثة والعشرين. 
ويعتقد مدرب برشلونة جوسيب 
غوارديوال والعبوه ان اخلس���ارة 
الوحيدة التي تعرض لها الفريق 
الكاتالوني هذا املوسم امام اتلتيكو 
مدريد 1-2 االسبوع املاضي لن تؤثر 
على مشواره نحو االحتفاظ باللقب 
خصوصا ان ريال مدريد ال يعتبر 
في احلى ايامه وفي قمة عطائه، وهو 
الفرنسي  سقط بدوره امام ليون 
0-1 في دوري ابطال اوروبا. ويرى 
غوارديوال م���ن الناحية النظرية 
س���هولة في مهمة رجاله لتحقيق 
الفوز على راسينغ سانتاندر القابع 

في وسط القائمة. ويشتعل الصراع 
على املركز الثالث بني مايوركا )37 
نقطة( وضيفه اشبيلية )39 نقطة( 
الذي استعاد املركز الرابع االسبوع 
املاضي كم���ا يلعب ديبورتيفو ال 

كورونا مع خيريز.

ألمانيا

يس����عى باي����رن ميونيخ الى 
مواصلة سلسلة انتصاراته التي 
بلغت تس����عة عل����ى التوالي في 
الدوري بعد فوزه على بوروسيا 
دورمتوند 3-1 في املرحلة السابقة، 
و13 تواليا في جميع املس����ابقات 
)ثالثة في مس����ابقة دوري ابطال 
اوروب����ا وانتصار في مس����ابقة 
الكأس احمللي����ة( عندما يخوض 
النادي الباڤاري مباراة سهلة امام 
مضيفه نورمبرغ قبل االخير وذلك 
في املرحلة الثالثة والعشرين من 
الدوري االملاني. وسيدخل فريق 
املدرب الهولندي لويس فان غال الى 
هذه املباراة مبعنويات جيدة نسبيا 
بعد فوزه على ضيفه فيورنتينا 
االيطالي 2-1 في ذهاب الدور ثمن 
النهائي في دوري ابطال اوروبا في 
مباراة عانى خاللها االمرين واحتاج 
الى خطأ حتكيمي فادح ليحس����م 
املواجهة  الفصل االول من ه����ذه 
بفارق هدف وحيد. يذكر ان بايرن 
ميونيخ لم يذق طعم الهزمية منذ 
26 سبتمبر املاضي عندما خسر امام 
مضيفه هامبورغ )0-1( في املرحلة 
الس����ابعة، علما بأنه سقط مرتني 
فقط هذا املوس����م واالولى كانت 
امام ماينتس  الثالثة  في املرحلة 
)1-2(. وبدوره يخوض هامبورغ 
الرابع مب����اراة صعبة امام ضيفه 
الس����ابع،  اينتراخت فرانكفورت 
فيما يسعى بوروسيا دورمتوند 
اخلامس الى استعادة توازنه بعد 
تلقيه ثالث هزائ����م متتالية على 
ايدي شتوتغارت )1-4( واينتراخت 
فرانكفورت )2-3( وبايرن ميونيخ 
)1-3(. وف����ي املباريات االخرى، 
يلعب كول����ن مع ش����توتغارت، 

وماينتس مع بوخوم.

فرنسا

يلعب اليوم في املرحلة اخلامسة 
الفرنسي  الدوري  والعشرين من 
بولون مع لومان، وغرونوبل مع 
ڤالنس����يان، ولنس مع موناكو، 
ونيس مع لوريان، وسانت اتيان 
مع مونبلييه الثاني، وباريس سان 

جرمان مع تولوز.


