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أكد املهاجم االوروغوياني دييغو فورالن ان ناديه االسباني 54
اتلتيكو مدريد س����يكون قادرا على التتويج بلقب كأس ملك 
إسبانيا هذا العام على حس����اب خصمه اشبيلية العنيد في 
النهائي املرتقب، ورحب فورالن بفكرة مالقاة ريال مدريد في 
السوبر اإلسباني بعد أن يتوج امللكيون بلقب الدوري بحسب 
رأيه. وأضاف فورالن متحدثا عن مباراة اليوم »ستكون مباراة 

ممتعة ونحن عازمون على الفوز فيها.

ذكرت صحيفة آس االس���بانية ان حتليل أرقام الهدافني في أوروبا 
يجعلك تدرك أن هيغواين هو من يس���تحق احل���ذاء الذهبي كهداف 
ألوروبا، وليس روني أو ميسي أو حتى دروغبا. ويتصدر روني قائمة 
املتنافسني على اجلائزة برصيد )52 نقطة من 26 هدفا( في حني يليه 
ليونيل ميسي )50 نقطة من 25 هدفا(. وقالت »اس« إن هيغواين )22 
هدفا و44 نقطة( س���جل هدفا كل 69 دقيقة لعبها، بينما سجل ميسي 

هدفا كل 81 دقيقة وكذلك روني سجل هدفا كل 99 دقيقة.

فورالن يحلم بمواجهة ريال مدريد في السوبر اإلسباني صحيفة آس: هيغواين هداف أوروبا األول وليس روني أو ميسي

يخوض ري���ال مدري���د ثاني 
دربي له في مدى أربعة أيام عندما 
يستقبل أتلتيكو مدريد على ملعب 
سانتياغو برنابيو حيث حقق الفوز 
في جميع مبارياته ال� 14 هذا املوسم 
في اجلولة 29 من الدوري االسباني 
لكرة القدم. وكان ريال خرج فائزا 
في دربي آخر ملدريد ضد خيتافي 4 
� 2 اخلميس املاضي. ويقف التاريخ 
إلى جانب ريال مدريد، ألن أتلتيكو 
مدريد لم يتمكن من إحلاق الهزمية 
مبنافس���ه األكثر عراقة منه منذ 
موسم 1999 � 2000. وميلك ريال 
مدريد أفضل هج���وم في الدوري 
هذا املوسم بتسجيله 78 هدفا منها 
22 ملهاجمه األرجنتيني غونزالو 
هيغوين في 22 مباراة خاضها بعد 
أن سجل ثنائية في مرمى خيتافي.  
وقال هيغوين: »أنا سعيد مبستواي 
وبتسجيل األهداف، يتبقى أمامنا 
10 مباريات والطريق مازال طويال 
ويتع���ني علين���ا أن نحافظ على 
هدوئنا، وعلى تركيزنا للتغلب على 
أتلتيكو مدريد«.  وأكد مدرب أتلتيكو 
مدريد أنطونيو لوبيز بأن فريقه 
ال يخشى مواجهة ريال مدريد في 
عرينه بقوله »ريال مدريد ال يخيفنا، 
مباراة درب���ي مختلفة ونأمل في 
حتقيق نتيجة مخالفة ملا حصل في 
السنوات األخيرة«. وفي املباريات 
األخ���رى، يلتقي خيري���ز مع بلد 
الوليد، وإسبانيول مع سبورتينغ 
خيخون، وديبورتيڤو الكورونا مع 
أمليريا،  خيتافي، وأوساسونا مع 

وڤياريال مع اشبيلية.

إيطاليا

يس���تضيف مي���الن فري���ق 
ف���ي املرحلة  العاصمة التس���يو 
الثالث���ني من ال���دوري االيطالي. 
وسنحت امام ميالن فرصة اعتالء 
الصدارة االس���بوع املاضي لكنه 
سقط في فخ التعادل على ارضه 
مع نابولي 1 - 1، ثم خس���ر امام 
بارما في منتصف االسبوع ليجد 
نفس���ه متخلفا بفارق اربع نقاط 
عن ج���اره، كما تلقى ضربة قوية 
بخسارة خدمات مهاجمه البرازيلي 
الكسندر باتو الذي عاودته االصابة 
بتمزق عضلي وس���يغيب ثالثة 
اسابيع إضافية عن املالعب. وكان 
نابولي قد عمق جراح يوڤنتوس 
عندم���ا تغلب عليه 3 � 1 في ختام 
املرحلة الثالثني. وهي اخلس���ارة 
الثانية عل���ى التوالي ليوڤنتوس 
بعد االولى امام س���مبدوريا 0 � 1 
االحد املاضي، واحلادية عشرة هذا 
املوسم فتجمد رصيده عند 45 نقطة 

دربي مدريد بين الريال وأتلتيكو.. وصراع بين ميالن والتسيو.. وليڤربول في مواجهة سندرالند.. والبايرن يسقط أمام شتوتغارت

تشلسي يفجّر طاقاته أمام أستون ڤيال وأرسنال يخسر نقطتين ثمينتين

وتراجع الى املركز السابع فازدادت 
مهمته صعوبة في إنهاء املوسم في 
املركز الرابع واملشاركة في مسابقة 
دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل.
وهي املباراة الثالثة على التوالي 
التي يفش���ل فيها يوڤنتوس في 
حتقيق الفوز بعد سقوطه في فخ 
التعادل امام سيينا 3 � 3. ويعود 
اخر فوز ليوڤنتوس الى 6 مارس 
احلالي عندما تغلب على مضيفه 
فيورنتينا 2 � 1. كما هي اخلسارة 
الثانية ليوڤنتوس امام نابولي هذا 
املوسم بعد االولى 2 � 3 على ملعبه 
في تورينو في 31 اكتوبر املاضي. 
وحول نابولي تخلفه بهدف مبكر 

للمداف���ع الدولي جورجو كيليني 
في الدقيقة السابعة الى فوز ثمني 
السلوفاكي  بثالثة اهداف سجلها 
ماريك هامسيك )50( رافعا رصيده 
الى 10 اهداف هذا املوسم، وفابيو 
كوالياري���ال )72( مس���جال هدفه 
الدوري، واالرجنتيني  الثامن في 
ايزكيال الفيتزي )88( وهو الفوز 
احلادي عشر لنابولي هذا املوسم 
فرفع رصيده الى 45 نقطة وانتزع 
املركز السادس من يوڤنتوس بفضل 

املواجهات املباشرة.

إنجلترا

فجر تشلس���ي كل طاقاته في 

وجه ضيفه اس���تون ڤيال وهزمه 
ب� 7 اهداف مقابل هدف في اللقاء 
ال�  الذي جمعهما بافتتاح اجلولة 
الدوري االجنليزي، وكان  32 من 
العب تشلسي فرانك الم بارد جنم 
املباراة بال منازع بإحرازه 4 أهداف 
»س���وبر هاتريك« في الدقائق 15، 
44، 62 و68 فيم���ا اضاف فلورين 
مالودا هدفني )57، 68( وساملون 
كالو )83(، وسجل لڤيال مهاجمه 
جون كارو )29(. من جهته خسر 
أرسنال نقطتني ثمينتني في سباقه 
على اللقب بتعادل���ه مع مضيفه 
برمنغهام سيتي 1-1 تقدم املدفعجية 
اوال عبر سمير نصري )81( قبل ان 

يخطف كيفن فيليس هدف التعادل 
لفريقه في الدقيقة االخيرة، وفي 
بقية املباري���ات فاز توتنهام على 
بورتسموث بهدفني نظيفني وستوك 
سيتي على وست هام 1-0 وهال 
س���يتي على فوالم 2-0 وتعادل 
ولڤرهامبتون م���ع ايڤرتون دون 
اهداف.  من جهته يلتقي ليڤربول 
مع سندرالند وبيرنلي مع بالكبيرن 

اليوم.

ألمانيا

وخسر بايرن ميونيخ 2-1 أمام 
ضيفه شتوتغارت ليمنح منافسيه 
فرصة العتالء قم���ة الترتيب في 

لل���دوري األملاني،  ال� 28  املرحلة 
س���جل لش���توتغارت كريستيان 
تراش )41( وس���يبريان ماريتشا 
)55(، فيما سجل للبايرن ايفيتشا 
اوليتش )32(. وفي بقية املباريات 
أهدر بروس���يا دورمتوند صاحب 
املركز الراب���ع برصيد 49 فرصة 
لالقتراب أكثر من الصدارة بعدما 
تعادل بدون اه���داف مع مضيفه 
هيرتا برلني متذيل الترتيب فيما 
فاز ڤولفسبورغ حامل اللقب 0-2 

على مضيفه ماينتس.
وعزز ڤيردر برمين موقعه في 
املرك���ز اخلامس برصيد 48 نقطة 
بعد فوزه 4-2 على ضيفه نورمبرغ 

املتعثر كما تغلب كولن 4-1 خارج 
أرض���ه على هانوڤ���ر 4-1. انفرد 
اينتراخت فرانكفورت مؤقتا باملركز 
السابع بفوزه الثمني على مضيفه 

بوخوم 2 � 1 اول من امس.
 وتختتم املرحلة اليوم بلقاءي 
هوفنهامي مع فرايبورغ، وبوروسيا 

مونشنغالدباخ مع هامبورغ.

فرنسا

يس���عى مونبليي���ه »مفاجأة 
املوسم« لالنقضاض على صدارة 
الدوري الفرنس���ي خالل املرحلة 
الثالثني عند مواجهته ليل اخلامس 
والطامح بدوره الى احتالل مركز 

مؤه���ل الى دوري أبط���ال أوروبا 
املوس���م املقبل علما بأنه يتخلف 
بفارق 5 نقاط عن بوردو ومونبلييه. 
ويعتبر ليل صع���ب املراس على 
أرضه هذا املوسم حيث فاز في 10 

من أصل 15 مباراة. 
بدوره يسعى باريس سان جرمان 
الى تضميد جراحه في الدوري حني 
يستقبل على ملعب بارك دي برانس 
بولون املتواض���ع. ويحتل فريق 
العاصمة مركزا متواضعا هو الثاني 
عشر، لكنه في املقابل بلغ نصف 
نهائي كأس فرنسا بازاحته اوكسير 
القوي بركالت الترجيح منتصف 

االسبوع احلالي.

كاترينا ديتريتش ترتدي رداء يحمل علم اإلمارات ومظلة عليها بعض 
الرسوم للخيول خالل تواجدها مبضمار ميدان بدبي                )أ.پ(

اجلناح الهولندي الطائر اريني روبن ملك باڤاريا اجلديد يحتفل بانتصارات بايرن ميونيخ احمللية واالوروبية

فرانك المبارد يحتفل بأحد أهدافه الـ 4 أمام أستون ڤيال                          )رويترز(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثانية والثالثون(

شو سبورت 31بيرنلي - بالكبيرن
شو سبورت 71ليڤربول - سندرالند

اسبانيا )المرحلة التاسعة والعشرون(
7خيريز - بلد الوليد
اجلزيرة الرياضية + 72اسبانيول - خيخون
اجلزيرة الرياضية +74ديبورتيڤو - خيتافي
7اوساسونا - امليريا
اجلزيرة الرياضية + 94ڤياريال - اشبيلية

اجلزيرة الرياضية + 112ريال مدريد - اتلتيكو مدريد

ايطاليا )المرحلة الثالثون(
5كييڤو - بارما

5فيورنتينا - اودينيزي
اجلزيرة الرياضية + 51يوڤنتوس - اتاالنتا

5ليڤورنو - باري
اجلزيرة الرياضية +57نابولي - كاتانيا

اجلزيرة الرياضية +59سمبدوريا - كالياري
5سيينا - جنوى
اجلزيرة الرياضية +10:451ميالن - التسيو

ألمانيا )المرحلة الثامنة والعشرون(
دبي الرياضية5:30هوفنهامي- فرايبورغ

دبي الرياضية7:30مونشنغالدباخ – هامبورغ

فرنسا )المرحلة الثالثون(
7لومان - رين

اجلزيرة الرياضية +79لوريان - سانت اتيان
7نانسي - لنس

7باريس سان جرمان - بولون
7تولوز - نيس
اجلزيرة الرياضية +119ليل - مونبلييه

بأهدافه االربعة عشر ومراوغاته الساحرة 
اصبح اجلناح الهولندي الطائر اريني روبن 
مل����ك باڤاريا اجلديد وبات في طريقه الى ان 
يحل محل العب الوس����ط الدولي الفرنس����ي 
فران����ك ريبيري كمعش����وق جماهير النادي 
األكثر تتويجا في أملانيا. وال يقتصر التألق 
الالفت لروبن مع بايرن ميونيخ هذا املوسم 
وحتديدا منذ انضمامه الى صفوفه قادما من 
ريال مدريد االسباني مقابل 24 مليون يورو، 
عل����ى الدوري احمللي ال����ذي يتصدره بايرن 
ميونيخ بفارق نقطة واحدة امام شالكه، بل 
تعداه الى مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث 
يعود اليه الفضل في بلوغ النادي البافاري 
الدور ربع النهائي بتسجيله الهدف الثاني في 
مرمى فيورنتينا االيطالي في اياب الدور ثمن 
النهائي في فلورنسا )2 � 1 ذهابا في ميونيخ(، 
ومسابقة الكأس احمللية حيث كان صاحب هدف 
الفوز على املضيف شالكه )1 � 0 بعد التمديد(
وبالتال����ي تأهل بايرن ميوني����خ الى املباراة 
النهائية. ورغم مرور يومني على هدفه الرائع 
في مرمى شالكه، التزال صور روبن حتتكر 
الصفحات الرياضية للصحف األملانية التي 
ترصد بالشرح والصورة مجهوده الرائع الذي 

اثمر هدف التأهل الى املباراة النهائية.
وفرض التعادل السلبي نفسه في الوقت 

االصلي من القمة الساخنة بني شالكه وبايرن 
ميونيخ فاحتكما الى التمديد، وفي الوقت الذي 
كان يبدو بان ركالت الترجيح ستكون الفاصل 
بينهما، سجل روبن هدف الفوز في الدقيقة 
112 اثر مجهود فردي رائع من 70 مترا تخطى 
فيه اكثر من مدافع قبل ان يس����دد الكرة في 
الزاوية البعيدة ملرمى شالكه. واعتبر رئيس 
بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه الهدف 
بأنه »االفضل هذا العام« بينما تقارنه وسائل 
االعالم االملانية باجنازات النجمني االرجنتينيني 
ارماندو مارادونا وليونيل ميس����ي.   دييغو 
وفرض روبن نفسه صاحب األهداف احلاسمة 
للفريق الباڤاري الذي يلتقي غدا السبت مع 
شتوتغارت السابع في قمة نارية ضمن املرحلة 
التاسعة والعشرين. ففضال عن قيادته بايرن 
ميونيخ الى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال 
أوروبا حيث سيالقي مان يونايتد االجنليزي، 
والى املب����اراة النهائية للكأس احمللية حيث 
سيالقي فيردر برمين في 15 مايو املقبل، فهو 
ايضا قلب تخلف فريقه امام ضيفه فرايبورغ 
0 � 1 ال����ى ف����وز 2 � 1 بتس����جيله الهدفني في 
املرحلة السادسة والعشرين. واشاد رئيس 
مجلس االش����راف على بايرن ميونيخ اولي 
هونيس بروبن وقال »روبن العب من الطراز 
العاملي. نحن سعداء جدا بتواجده معنا«.لم 

يتم التشكيك أبدا في موهبة روبن مع الفرق 
التي دافع عنها سابقا وهي ايندهوفن من 2002 
الى 2004، وتشلسي االجنليزي من 2004 الى 
2007، وريال مدريد من 2007 الى 2009. بيد 
ان مدربيه وزمالءه السابقني يتذكرون على 
اخلصوص االصابات التي تعرض لها والتي 
حالت دون اس����تمرار تألق روبن لدرجة انه 
لقب في إجنلترا ب�»العب البلور« كناية عن 
هشاشته. ولم ترحم اإلصابات روبن مع بايرن 
ميونيخ وأبعدت����ه احداها في الركبة اليمنى 
عن املالعب نحو ش����هرين بعد انضمامه الى 
صفوفه، لكنه منذ تعافيه منها فرض نفسه 
بقوة واستعاد متعة اللعب التي فقدها في لندن 
ومدريد.  وقال روبن عقب مباراة شالكه »بكل 
بساطة اشعر بانني في حالة جيدة في بايرن 
ميونيخ.منذ انضمامي الى صفوفه مت استقبالي 
بطريقة جيدة، اريد ان أحتمل مسؤولياتي في 
صفوف هذا الفري����ق. الفريق وجهازه الفني 
يثق����ون في مؤهالتي كثيرا«. وينتظر بايرن 
ميونيخ الشيء الكثير من روبن في املباريات 
احلاسمة املقبلة بدءا من مواجهة مان يونايتد 
الثالثاء املقبل في ذهاب ربع نهائي مس����ابقة 
دوري أبطال أوروبا وبعدها شالكه في الثالث 
من ابريل املقبل وباير ليفركوزن في العاشر 

منه ضمن الدوري احمللي.

عشاق الخيل في العالم يتابعونروبن »ملك باڤاريا الجديد«
كأس العالم للفروسية بدبي

شهد مضمار ميدان اجلديد في مدينة دبي اإلماراتية 
حضورا كبيرا جلماهير وعشاق اخليل في العالم ومتابعة 
صف���وة اجلياد في نزالها الكبي���ر مبضمار ميدان بدبي 
كأس العالم للفروسية في نسختها رقم 15 التي ارتفعت 
جوائزها النقدية إلى 26.25 مليون دوالر لتكون األغلى 
على مس���توى العالم ومنها 10 ماليني لشوط كأس دبي 
العاملية الرئيسي. وكانت األمسية تقام على مدار 14 عاما 
على مضمار ندالشبا قبل أن يتم حتديثه ليصبح مبسمى 
»ميدان« وهي مدينة متكاملة. وميلك املضمار أو »ايقونة« 
سباقات اخليل خصائص عدة، فهو يعد األكبر في العالم، 
ويعد »امليدان« الذي استغرق بناؤه أكثر من عامني املضمار 
األكبر في العالم من حيث املساحة، ويضم مدرجات تتسع 
ل� 60 ألف متفرج، إضافة الى ميدان السباق الذي يتضمن 
خطا مس���تقيما بطول 1.6 كلم، فضال عن فندق من فئة 
خمس جنوم يضم 290 غرفة، ومتحف للخيول وقاعات 
للمعارض وغيرها.ويشارك في كأس دبي العاملية التي 
تبلغ جائزتها النقدية 10 ماليني دوالر ومس���افته 1600 

متر 14 حصانا من مختلف أرجاء املعمورة.

عالمية متفرقات

 اعلن املتحدث باسم نادي برشلونة االسباني جوان 
اوليڤر انه مت تعيني اس���طورته سابقا الهولندي يوهان 
كرويف رئيسا فخريا للنادي الكاتالوني. واوضح اوليڤر 
ان رئيس النادي جوان البورتا صادق على التعيني الذي 
ال يخول الهولندي الطائر »اي مسؤوليات تنفيذية« في 
النادي. وتابع ان »مجلس ادارة النادي اعتبر أن كرويف 
يلبي جميع املواصفات، س���واء كالعب او مدرب، وهو 
شخص ملهم ومؤسس لالسلوب الذي قاد برشلونة إلى 

النجاحات التي حققها في السنوات األخيرة«.
ــباب تخليه عن مهام  ــف الهولندي تيم فيربيك أس  كش
ــتراليا لكرة القدم بعد مونديال 2010 في  تدريب منتخب اس
جنوب افريقيا، معتبرا ان بعد استراليا اجلغرافي كان سببا 

رئيسا في اتخاذ هذا القرار.
 أوق���ف أوكالهوما ثاندر مسلس���ل انتصارات لوس 
اجنيليس ليكرز حامل اللقب وتغلب عليه 91 - 75 ضمن 
دوري كرة السلة االميركي للمحترفني الذي شهد ايضا 
سقوط كليفالند كافالييرز متصدر ترتيب الدوري أمام 

سان انطونيو سبيرز.
ــا يورغن  ــابق ملنتخب أملاني ــي الس ــح املدير الفن  رش
ــن روني للقب  ــان يونايتد واي ــمان مهاجم نادي م كلينس
ــد األداء الراقي الذي  ــم هذا العام بع ــل العب في العال أفض
ــواء محلية أو قارية. يقدمه الالعب على جميع األصعدة س
ــني ترويعا للمدافعني  ــه ضمن أكثر املهاجمني االوروب وضع
ــرة الذهبية من مجلة  ــكل أنواعهم، ويتوقع نيله للقب الك ب
ــزي يحققها منذ آخر  ــس فوتبول« كأول العب إجنلي »فران

مرة فعلها مايكل أوين عام 2001. 
 سينطلق األملاني سيباستيان فيتيل سائق ريد بول 
رينو، من املركز األول في جائزة ملبورن الكبرى، املرحلة 
الثانية من بطولة العالم لسباقات فورموال واحد اليوم، 
بعد تصدره التجارب الرس���مية التي أقيمت أمس على 

حلبة البرت بارك.
ــي خيراردو  ــلفادور كابانياس من األرجنتين ــب س  طل
ــرة القدم،  ــب پاراغواي لك ــي ملنتخ ــر الفن ــو، املدي مارتين
استدعاءه للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم 2010 
ــي جنوب أفريقيا، بعد أن قام بعدة تصويبات على املرمى  ف
مبقر املستشفى الذي يواصل فيه التعافي من إصابته بطلق 

ناري في الرأس.
 قدم حارس مرمى ريال مدريد االسباني ايكر كاسياس 
اعتذارا لدانييل باريخو بعدما دخل معه في مشادة وقال 
إن العب وسط خيتافي لم يرتكب أي خطأ عندما راوغ 
حارس منتخب اسبانيا قبل أن يسدد في الشباك اخلالية. 
وحدثت هذه الواقعة خالل اللقاء الذي انتهى بفوز ريال 

مدريد 4-2 على خيتافي.


