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ذكرت صحيفة »آس« االسبانية امس أن املهاجم املخضرم راوول 28
غونزاليز يخطط أخيرا للرحيل عن صفوف ريال مدريد.وأوضحت 
الصحيفة االس���بانية أن راوول يشعر بالسأم جللوسه على مقاعد 
البدالء طويال، وس���يرحل عن النادي رمب���ا متوجها إلى إجنلترا أو 
أملانيا في يونيو املقبل، عندما يبلغ عامه الثالث والثالثني.ولم يعد 
راوول اخليار األول للمدرب مانوي���ل بيلليغريني بعد التعاقد مع 

كريستيانو رونالدو وكاكا وكرمي بنزمية الصيف املاضي.

راوول يخطط للرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم
ذكرت صحيفة »ماركا« االس���بانية امس أن مطعمًا شهيرًا بإقليم 
كاتالونيا يعكف على تصميم صنف من أصناف احللوى يشبه مذاقه 
أحد أهداف أس���طورة فريق برش���لونة ليونيل ميسي. ونقلت ماركا 
عن خوردي روكا وهو أحد ثالثة أش���قاء ميتلكون مطعم سيلير دي 
قوله »نعمل على فكرة صناعة حلوى ش���بيهة بأحد أهداف ميسي«، 
ويعتبر مطعم س���يلير دي كان روكا واملصنف كمطعم ثالثة جنوم 

أحد أشهر مطاعم جيرونا.

«ميسي« طبق حلوى جديد في مطعم إسباني

قمة »الثأر« بين برشلونة وأرسنال.. و»التحدي« بين بايرن ميونيخ ومان يونايتد 
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي 
سحبت امس في نيون عن مواجهتني 
قويتني جتمع األولى بني ارس���نال 
االجنليزي وبرشلونة االسباني حامل 
اللقب، والثانية بايرن ميونيخ األملاني 
مع مان يونايتد االجنليزي، واوقعت 
القرعة أيضا الفريقني الفرنسيني ليون 
وبوردو وجها لوجه، في حني ابتسمت 
النترميالن االيطالي الذي س���يالقي 
سسكا موس���كو الروسي األضعف 

نسبيا بني الفرق املتبقية.
 وتعتبر املواجهة بني ارس���نال 
وبرشلونة إعادة للنهائي الذي جمع 
بينهما عام 2006 وحس���مه الفريق 
الكاتالوني 2-1، وس���يكون االخير 
النهائي علما  مرشحا لبلوغ نصف 
بأنه يس���عى لكي يكون أول فريق 
يحتف���ظ باللقب منذ ان توج ميالن 
االيطالي به موسمني متتاليني عامي 

1989 و1990.
 وحتمل املباراة نكهة خاصة ملهاجم 
برش����لونة احلالي تييري هنري النه 
أمضى أوقاتا رائعة في صفوف الفريق 
اللندني وأحرز معه العديد من األلقاب 

احمللية.  وكشر الفريق الكاتالوني عن 
انيابه في الدور السابق حيث التهم 
شتوتغارت األملاني برباعية نظيفة 
إيابا منها هدفان لألرجنتيني املتألق 
ليونيل ميسي ووجه إنذارا الى جميع 

الفرق املنافسة.
 وحتفل مباراة بايرن ميونيخ ومان 
يونايتد بالذكري����ات أيضا خصوصا 
بعد النهائي التاريخي للمسابقة عام 
1999، عندما تقدم الفريق الباڤاري 0-1 
حتى الوقت بدل الضائع قبل ان يسجل 

الشياطني احلمر هدفني قاتلني.
 اما مان يونايتد الساعي الى بلوغ 
النهائي للمرة الثالثة على التوالي )فاز 
باللقب على تشلسي عام 2008، ثم 
خسر امام برشلونة العام املاضي(، 
فيعول بشكل كبير على هدافه واين 
روني صاح���ب 32 هدفا في جميع 
املس���ابقات هذا املوسم بينها أربعة 
أهداف في هذه البطولة جميعها في 
مرمى ميالن االيطالي في الدور السابق 

)هدفان ذهابا ومثلهما إيابا(.
 وسيكون عزاء الكرة الفرنسية بان 
ممثال لها سيكون موجودا في نصف 
النهائي للمرة األولى منذ عام 2004 

)موناكو(، بعد ان جمعت القرعة بني 
بوردو متصدر الدوري احمللي وليون 

صاحب املركز الرابع.
 وتبدو مهم���ة انترميالن بقيادة 
مدرب���ه القدي���ر البرتغالي جوزيه 
مورينيو س���هلة نسبيا أمام سسكا 
موس���كو الذي فش���ل في احملافظة 
على نظافة ش���باكه في مبارياته ال� 

15 األخيرة في هذه املسابقة.

ربع النهائي

1: لي���ون )فرنس���ا( - ب���وردو 
)فرنسا(

 2: بايرن ميونيخ )أملانيا( - مان 
يونايتد )اجنلترا(

3: أرسنال )اجنلترا( - برشلونة 
)اسبانيا(

 4: انترميالن )ايطاليا( - سسكا 
)روسيا(

 وفي الدور نصف النهائي يلتقي 
الفائز في املباراة رقم »2«  الفائز في 
املباراة رقم »1« والفائز في املباراة رقم 

»4« الفائز في املباراة رقم »3«.
 وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي 
في 30 و31 احلالي، ومباريات اإلياب 

في 6 و7 ابريل، في حني تقام مباريات 
ذهاب ال���دور نصف النهائي في 20 
و21 منه، ومباري���ات االياب في 27 
و28 منه ايضا، اما املباراة النهائية 
فتقام على ملعب سانتياغو برنابيو 

في 22 مايو املقبل.

يوروبا ليغ

جاءت قرعة الدورين ربع ونصف 
النهائي من الدوري االوروبي »يوروبا 
ليغ« كالتالي: ربع النهائي: 1 - فوالم 
)اجنلترا( - ڤولفسبورغ )املانيا(، 
2 - هامبورغ )املانيا( � ستاندار لياج 
)بلجيكا(، 3 - ڤالنسيا )اسبانيا( - 
اتلتيكو مدريد )اسبانيا(، 4 - بنفيكا 
)البرتغال( - ليڤربول )اجنلترا(، 
نص���ف النهائي: الفائز في رقم 2 - 
الفائز في رقم 1، والفائز في رقم 3 - 
الفائز في رقم 4، وتقام مباريات ذهاب 
ربع النهائ���ي في 1 ابريل ومباريات 
االياب في 8 منه، في حني تقام مباريات 
ذهاب الدور نصف النهائي في 22، 
ومباري���ات االياب ف���ي 29 على ان 
تقام املباراة النهائية في 12 مايو في 

)أ.ف.پ(هامبورغ االملانية. مواجهات قوية في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا  

جنم ريال مدريد ريكاردو كاكا في صراع على الكرة مع مدافعي خيخون في مباراة الدور األول 

ريال مدريد يواجه خيخون تحت شعار »ال تراجع وال استسالم«
اختبارا سهال نسبيا أمام مضيفه 
اينتراخت فرانكفورت على ملعب 
ارينا«، ويسعى  »كومرتس����بانك 
النادي الباڤاري الى احلفاظ اقله 
على فارق النقطتني اللتني تفصالنه 
عن مالحق����ه ش����الكه ومواصلة 
مسلسل نتائجه املميزة حيث لم 
يذق طعم الهزمية في الدوري خالل 
19 مباراة أي منذ 26 سبتمبر املاضي 
عندما تغلب عليه هامبورغ )0-1( 

في املرحلة السابعة.
وعلى ملعب »سيغنال ايدونا 
بارك«، لن تكون مواجهة ليڤركوزن 
مع مضيفه دورمتوند اقل أهمية 
عل����ى اإلط����الق الن الطرفني أمام 
مفترق طرق، اذ ان األول يريد ان 
يبقى قريبا من بايرن ميونيخ بعد 
ان تنازل له عن الصدارة في املرحلة 

الرابعة والعشرين.
الى  وسيدخل باير ليڤركوزن 
هذه املواجهة مبعنويات مرتفعة 
بعد ان استعاد توازنه في املرحلة 
الس����ابقة بفوزه املس����تحق على 
هامب����ورغ 4-2، واضع����ا خلفه 
اثار هزميته األولى هذا املوس����م 
والتي تلقاها في املرحلة اخلامسة 
والعشرين على يد نورمبرغ )2-
3(، لكن مهمة باير ليڤركوزن لن 
تكون سهلة على اإلطالق ألنه لم 
يذق طع����م الفوز على دورمتوند 
في مواجهاته اخلمس االخيرة مع 
االخير، اي منذ موسم 2007/2006 
عندما تغلب علي����ه ذهابا وايابا 

بنتيجة واحدة 1-2.
وفي املباريات االخرى، يخوض 
فيردر برمين الذي ال يتخلف سوى 
ثالث نقاط عن دورمتوند، اختبارا 
س����هال امام ضيفه بوخوم الرابع 
عش����ر، فيما يلع����ب ماينتس مع 
مضيفه فرايبورغ، وشتوتغارت 
م����ع هانوڤ����ر، ونورمب����رغ مع 

هوفنهامي.

فرنسا

 يلعب اليوم اوكسير مع لومان، 
ونيس مع باريس س����ان جرمان، 
وبولون مع لوريان، وغرونوبل مع 
موناكو، ورين مع تولوز، وسانت 
اتيان مع نانسي، ولنس مع سوشو 
في املرحلة التاسعة والعشرين من 

الذي يقاتل للتأهل الى مس����ابقة 
يوروبا ليغ املوسم املقبل.

وم����ن جهته، يخ����وض روما 
الذي يحت����ل املركز الثالث بفارق 
5 نقاط عن ميالن، اختبارا سهال 
امام اودينيزي اجلريح.يلعب اليوم 

ايضا فيورنتينا مع جنوى.

ألمانيا

تبدو الفرصة سانحة أمام بايرن 
ميونيخ لكي يبتعد في الصدارة 
الن املرحلة الس����ابعة والعشرين 
القدم  االملان����ي لكرة  الدوري  من 
تشهد مواجهتني ناريتني جتمعان 
باير ليڤركوزن الثالث مع مضيفه 
بوروسيا دورمتوند الرابع اليوم، 
وشالكه الثاني مع مضيفه هامبورغ 

اخلامس غدا.
 ويخ����وض باي����رن ميونيخ 

مهددا بالتنازل عن الصدارة ملصلحة 
جاره ميالن النه يخوض اختبارا 
صعبا للغاية امام مضيفه باليرمو 
الرابع وذلك في املرحلة التاسعة 
والعشرين من الدوري االيطالي، 
ويدخل انتر مي����الن الى مواجهة 
اليوم على ملعب »رنزو باربيرا« 
مبعنوي����ات مرتفعة ج����دا بعدما 
تخلص من عقبة تشلس����ي وبلغ 
ربع نهائي مس����ابقة دوري أبطال 
أوروبا، واضعا خلفه خس����ارته 
في املرحلة الس����ابقة امام كاتانيا 
1-3.وفي حال تعثر انتر مجددا، 
خصوصا انه يواجه فريقا لم يخسر 
على أرضه هذا املوسم، فسيفتح 
الباب امام »روسونيري« للتربع 
على الصدارة للم����رة األولى هذا 
املوسم، لكن عليه أوال ان يتخلص 
غدا من عقبه ضيفه العنيد نابولي 

بعد غيابه عن املباراتني األخيرتني 
لفري����ق »املدفعجية« أمام بورتو 
البرتغال����ي )5-0( في إياب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا وهال 

سيتي )2-1( في الدوري.
ويسعى فريق املدرب الفرنسي 
ارس����ني فينغر الى حتقيق فوزه 
السادس على التوالي لكي يواصل 
ضغطه على مان يونايتد وتشلسي 
على أمل ان يخرج في النهاية فائزا 

بلقبه األول منذ 6 مواسم.
وفي املباريات األخرى، يلعب 
اس����تون ڤيال مع ولفرهامبتون، 
وايڤرتون مع بولتون، وبورتسموث 
مع هال سيتي، وس����ندرالند مع 

برمنغهام، وويغان مع بيرنلي.

إيطاليا

سيكون انترميالن حامل اللقب 

بلد الوليد، ويلع����ب أيضا اليوم 
خيريز مع تينيريفي، واتلتيك بلباو 

مع خيتافي.

إنجلترا

يخوض توتنهام الرابع اختبارا 
صعبا خارج ملعبه أمام ستوك سيتي 
في املرحل����ة احلادية والثالثني من 
القدم.وال  الدوري االجنليزي لكرة 
تنحصر املنافسة على املركز الرابع 
بني ليڤربول وتوتنهام، الن مانشستر 
سيتي واستون ڤيال في قلب املعركة 
ايضا وال يفصل بني الرباعي سوى 

فارق ثالث نقاط فقط.
ومن ناحيته، يخوض ارسنال 
اختبارا سهال أمام ضيفه وجاره 
وس����ت هام، وهو سيستعيد في 
هذه املباراة خدمات صانع ألعابه 
االسباني فرانسيسك فابريغاس 

حت����ت ش����عار »ال تراجع وال 
الف����وز بالليغا  استس����الم« عن 
يخوض ري����ال مدري����د اختبارا 
امام س����بورتينغ خيخون  سهال 
في املرحلة الس����ابعة والعشرين 
من الدوري االسباني، ومن املرجح 
ان تبقى الصدارة على حالها الن 
ريال مدريد وغرميه برش����لونة 
حامل اللقب يخوضان اختبارين 
س����هلني أمام سبورتينغ خيخون 
وسرقسطة على التوالي، ويتصدر 
ريال مدريد الترتيب بفارق األهداف 
عن برشلونة وقد انحصرت معركة 
اللقب بني القطبني الن ڤالنس����يا 
الثالث يتخل����ف عنهما بفارق 18 
نقطة، وهناك احتمال كبير ان يبقى 
واقع الصدارة على حاله حتى 11 
ابريل املقبل عندما يحتضن ريال 
ال� »كالسيكو« في  مدريد موقعة 

املرحلة الثالثني.
ومن املؤك����د ان لقب الدوري 
احمللي أصبح امرا »حيويا« أكثر 
من أي وقت بالنسبة لريال مدريد 
بعدم����ا ودع دوري ابطال اوروبا 
على يد ليون الفرنسي، وهذا كان 
لس����ان حال مدافع النادي امللكي 
الفارو اربيلوا الذي قال »يجب ان 
نفكر بالدوري والفوز به، علينا ان 
نقدم مباراة جيدة )أمام خيخون 
اليوم( إذا كنا نريد مواصلة مسلسل 
نتائجنا اجليدة على أرضنا«، في 
إش����ارة منه الى فوز ريال فريقه 
في املباري����ات ال� 13 التي خاضها 
هذا املوسم في الدوري على ملعبه 
»س����انتياغو برنابيو«، ومن غير 
املدرب  املرجح ان يعان����ي فريق 
التشيلي مانويل بيلليغريني في 
حتقيق فوزه التاسع على التوالي، 
ورفع غلته من األهداف التي وصلت 
الى 29 هدفا خالل مبارياته الثماني 
االخيرة والى 71 هدفا هذا املوسم، 
34 منه����ا لألرجنتين����ي غونزالو 
هيغواين والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو.  وفي املباريات األخرى، 
يلعب اشبيلية املهدد بفقدان املركز 
الى مسابقة دوري  الرابع املؤهل 
أبطال اوروبا التي ودعها الثالثاء 
على يد سسكا موسكو الروسي، مع 
مضيفه اسبانيول في وقت يلعب 
مالحقه ديبورتيڤو ال كورونا مع 

إنتر مهدد بالتنازل عن الصدارة.. وأرسنال في مهمة سهلة أمام وست هام.. وبايرن ميونيخ يترقب صراع دورتموند وليڤركوزن

رونالدو وكاكا وهيغوين
مقابل أغويرو!

نف��ى رئيس ن��ادي اتلتيكو 
مدريد انريكه س��يريزو بتهكم 
الشائعات التي حتدثت عن امكانية 
انتقال مهاجم فريقه االرجنتيني 
الدول��ي س��يرخيو اغويرو الى 
صف��وف ريال مدريد املوس��م 
املقبل، مشيرا الى ان االمر يتطلب 
انتقال كريستيانو رونالدو وكاكا 
وغونزال��و هيغوين في االجتاه 
املعاكس ودفع مبلع من املال لكي 
يتحقق هذا االمر. وبحسب تقارير 
صحافية في اسبانيا، فإن ريال 
مدريد يريد بأي ثمن احلصول 
على خدم��ات اغويرو )21 عاما( 
وهو مستعد لكي يدفع 60 مليون 
يورو قيمة البند اجلزائي في العقد 

الذي يربطه بناديه احلالي. 

ليڤربول وهامبورغ وأتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي »يوروبا ليغ«
تأهل����ت فرق ليڤربول االجنليزي وهامبورغ وڤولفس����بورغ 
االملانيان واتلتيكو مدريد االس����باني ال����ى الدور ربع النهائي من 
ال����دوري االوروبي )يوروبا ليغ( لكرة القدم. وفاز ليڤربول على 
ضيفه ليل الفرنسي 3 - 0 )الذهاب 0 - 1( في اياب ثمن النهائي 
اول من امس، وهامبورغ على ضيفه روبن كازان الروسي 2 - 1 
بعد التمديد )الذهاب 1 - 1(، وخسر هامبورغ امام مضيفه اندرخلت 
البلجيك����ي 3 - 4 )الذهاب 3 - 1(، وتع����ادل اتلتيكو مدريد مع 
مضيفه س����بورتينغ لشبونة البرتغالي 2 - 2 )الذهاب 0 - 0(. 
وانضمت الفرق االربعة الى فوالم االجنليزي وبنفيكا البرتغالي 
وڤالنسيا االسباني وستاندار لياج البلجيكي التي سبقتها ايضا 

الى ربع النهائي.
فعلى ملعب »انفيلد رود« وامام اكثر من 38 الف متفرج، افتتح 
ليڤربول التسجيل في وقت مبكر عبر قائده ستيڤن جيرارد من 
ركلة جزاء )9(. وبعد مرور 3 دقائق من زمن الشوط الثاني، عزز 
االس����باني فرناندو توريس تقدم اصحاب االرض بالهدف الثاني 
بعد كرة طويلة سقطت امام آخر املدافعني وعلت من فوقه فسبقه 

اليها النجم االس����باني وانفرد باحل����ارس الذي ارمتى على قدمه 
فأرس����لها من فوقه الى الزاوية اليسرى )48(. واضاف توريس 

الهدف الثالث )89(.

مفاجأة كبيرة

وحقق فوالم االجنليزي معجزة نادرة بتأهله الى ربع النهائي 
اثر فوزه على ضيفه يوڤنتوس االيطالي 4 - 1 في لندن، وتخطى 
بالتالي خسارته ذهابا 1 - 3 االسبوع املاضي في تورينو. فعلى 
ملعب كرايف����ن كوتيج وامام نحو 23500 متفرج، س����جل بوبي 
زام����ورا )9( واملجري زولت����ان غيرا )39 و49 م����ن ركلة جزاء( 
واالميركي كلينت دميبس����ي )82( اهداف فوالم، والفرنسي داڤيد 
تريزيغيه )2( هدف يوڤنتوس. وتأهل ايضا ڤالنس����يا االسباني 
بتعادله مع مضيفه ڤيردر برمين 4 - 4 )الذهاب 1 - 1(، وبنفيكا 
البرتغالي بفوزه على مضيفه مرسيليا الفرنسي 2 - 1 )الذهاب 
1 - 1(، وس����تاندار لياج البلجيكي بعدما جدد فوزه على ضيفه 

باناثينايكوس اليوناني 1 - 0 )الذهاب 3 - 1(.

يريد االوكراني ڤالدميير كليتشكو بطل  
العالم للوزن الثقيل حسب تصنيف االحتاد 
الدولي واملنظمة الدولية واملنظمة العاملية 
للمالكم���ة، ان يبقى ملك هذا الوزن عندما 
يلتقي متحديه االميركي ادي تشامبرز اليوم 

في مدينة دوسلدورف االملانية.
ام��ر االحتاد الدولي لك��رة القدم )فيفا(  

بسحب دعاية تخص احدى شركات الطيران 
»لو كوست كولوال« تروج فيها لبطاقات بأسعار 
منخفضة خالل اقام��ة املونديال في جنوب 

افريقيا من 11 يونيو الى 11 يوليو.
بلغ االس���باني رافايل نادال املصنف  

ثالثا وحامل اللقب الدور نصف النهائي من 
دورة انديان ويلز االميركية الدولية للتنس، 
أولى دورات املاسترز لهذا املوسم، بفوزه 
على التش���يكي توماس برديتش التاسع 

عشر 6 - 4 و7 - 6 )7 - 4(.
ألقت ش��رطة التڤيا القب��ض على مدير  

أش��هر نوادي كرة القدم الالتڤية على خلفية 

حتقيق في اتهامات باالبتزاز. ونقلت ش��بكة 
بالتيك نيوز سيرفيس اإلخبارية عن مصادر 
في الش��رطة قولها امس إنه��ا ألقت القبض 
على سيرجيس باركوفيس��كس مدير نادي 
فنتسبيلز هو وشخص آخر في إطار حتقيق 

في جرمية ابتزاز.
بات اورالندو ماجيك ثاني املتأهلني الى 
البالي اوف في دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفني اثر فوزه على مضيفه ميامي هيت 
108 - 102 بعد التمديد اول من امس. وحلق 
اورالندو متصدر مجموعة اجلنوب الغربي 
بكليفالند كاڤالييرز بطل املجموعة الوسطى 
الش���رقية )54 انتصارا و15 هزمية( الذي 
سبقه الى البالي اوف، بعد ان رفع رصيده 
الى 49 فوزا مقابل 21 خسارة. وحقق دنڤر 
ناغتس متصدر مجموعة الشمال الغربي 
فوزا صريحا على ضيف���ه نيو اورليانز 
هورنتس 93 - 80 هو السابع واالربعون 

له مقابل 22.

عالميةمتفرقاتفوالم يقصي يوڤنتوس ومهرجان أهداف في مباراة بريمن وڤالنسيا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الحادية والثالثون(

شو شبورت 3:451استون ڤيال – ولڤر هامبتون
اكسترمي سبورت6ايڤرتون – بولتون

شوسبورت 62بورتسموث – هال سيتي
شوسبورت 61ستوك سيتي – توتنهام
شو موفيز كيدز6سندرالند – برمنغهام

شو شاشة6ويغان – بيرنلي

شوسبورت8.301ارسنال- وست هام

اسبانيا )المرحلة السابعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية + 84خيريز – تينيريفي

10ديبورتيڤو – بلد الوليد

10اتلتيك بلباو – خيتافي

اجلزيرة الرياضية +102ريال مدريد – خيخون

اجلزيرة الرياضية + 122اسبانيول – اشبيلية

ايطاليا )المرحلة التاسعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية + 81فيورنتينا – جنوى 
اجلزيرة الرياضية + 10:451باليرمو – انتر ميالن

10:45روما – اودينيزي

المانيا )المرحلة السابعة والعشرون(
5:30نورمبورغ – هوفنهامي 

5:30شتوتغارت – هانوڤر

5:30ڤيردر برمين – بوخوم

5:30فرايبورغ – ماينتس

دبي الرياضية 5:302فرانكفورت – بايرن ميونيخ

دبي الرياضية8:302دورمتوند – باير ليڤركوزن

فرنسا )المرحلة التاسعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية + 99اوكسير – لومان

9بولون – لوريان

9غرونوبل – موناكو

9نيس – باريس سان جرمان

9رين – تولوز

9سانت اتيان – نانسي

اجلزيرة الرياضية + 119لنس – سوشو


