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)رويترز( العب ليڤربول االسباني فرناندو توريس متأثرا بالهزيمة أمام بنفيكا  

يس����تعيد مان يونايتد خدمات العب وسطه اوين هارغريفز ومدافعه االيرلندي 
جون اوش����ي بعد غيابهما عن املالعب لفترة طويلة، وذلك بحسب ما كشف مدربه 
االسكوتلندي اليكس فيرغسون امس. وقد يسجل هارغريفز واوشي عودتهما اليوم 
إذ من املتوقع ان يجلسا على مقاعد االحتياط خالل املوقعة النارية مع تشلسي في 
الدوري احمللي على ملعب »اولدترافورد«. وقال فيرغسون »خاضا التمارين مع الفريق 
األول بش����كل جيد واقتربا كثيرا من العودة النهائية وأفكر باس����تخدامهما كبديلني 

السبت أمام تشلسي واألربعاء أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا«.

عودة هارغريفز وأوشي
يعود جنم مان يونايتد واين روني الى املالعب بعد أسبوعني او 3 بحسب 
ما أعلن مدربه االسكوتلندي اليكس فيرغسون امس. وقال فيرغسون »بإمكان 
البالد ان تتنفس الصعداء. نحن نشعر باالرتياح. كان هناك إمكانية ان تكون 
األمور أس���وأ«. وقد يعود روني الى »الشياطني احلمر« واملشاركة في مباراة 
الدربي امام مانشستر سيتي في 18 اجلاري في حال تعافى بسرعة، وقد يكون 
جاه���زا أيضا خلوض ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال اوروبا في 

20 او 21 اجلاري وذلك في حال تخطى فريقه حاجز بايرن ميونيخ.

روني يعود في »دربي« مانشستر

مواجهة النقاط والصدارة بين شالكه وبايرن ميونيخ.. وإنتر ميالن من دون زانيتي أمام بولونيا

حرب مفتوحة بين مان يونايتد وتشلسي في »أولد ترافورد «

تتوج���ه األنظار اليوم ال���ى ملعب »اولد 
ترافورد« الذي يحتضن مواجهة نارية حاسمة 
بني مان يونايتد حام���ل اللقب واملتصدر ب� 
»72 نقطة« وضيفه تشلس���ي الثاني ب� »71 
نقطة« في املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
وقد تكون هذه املواجهة مفصلية في حتديد 
هوية البطل خصوصا ان الدوري املمتاز وصل 
ال���ى مراحله األخيرة وال يفصل بني الطرفني 

سوى نقطة واحدة.
ويدخل فريق »الشياطني احلمر« الساعي 
الى الظفر باللقب للمرة الرابعة على التوالي 
وهو اجناز لم يحققه اي فريق في الس���ابق، 
ال���ى هذه املواجهة وهو يأمل ان يؤكد تفوقه 
عل���ى غرميه اللندن���ي ف���ي »اولدترافورد« 
حيث لم يخرج األخير فائزا منذ العاشر من 
مايو 2005 عندما تغل���ب على فريق املدرب 
االسكوتلندي اليكس فيرغسون بثالثة اهداف 
سجلها البرتغالي تياغو وااليسلندي ايدور 
غوديونسون وجو كول، مقابل هدف للهولندي 
رود ڤان نيس���تلروي. لكن مهمة البطل لن 
تكون سهلة بتاتا خصوصا انه يفتقد جنمه 
املطلق واين روني ويبدو ان اكثر األشخاص 
ارتياح���ا الصابة روني هو مدرب تشلس���ي 
االيطالي كارلو انشيلوتي الذي اعترف بانه 
شعر باحلزن لرؤية املهاجم البالغ من العمر 
»24 عاما« يخرج من امللعب مصابا لكنه رأى 
ان غيابه سيزيد من حظوظه فريق في حتقيق 
الفوز وانتزاع الصدارة التي تنازل عنها ملان 
يونايتد بعد ان تربع عليها لفترات طويلة. 
قائال: »اجلميع يعلم أهمية روني، انه العب 
رائع وقدم موس���ما مذهال، هذه االصابة قد 
متنحنا االفضلية لكن في بعض األحيان يقوم 

الفريق مبجهود اكبر عندما يغيب احد الالعبني 
)النجوم(«.

وتابع: »أريد ان اذكركم باننا سنكون ايضا 
دون اش���لي كول وبرانيسالف ايڤانوڤيتش 
وريكاردو كارڤاليو وجوزيه بوسينغوا، قلت 
دائما بان اللقب سيحس���م في نهاية املوسم، 

في املباراة األخيرة«.
قد تكون العودة من »اولدترافورد« بنقطة 
نتيجة ايجابية بالنسبة لتشلسي لكنها ستكون 
مفيدة بش���كل اكبر للفري���ق اللندني اآلخر 
ارس���نال ألن التعادل بني »الشياطني احلمر« 
وال� »بلوز« س���يعيد فريق املدرب الفرنسي 
ارسني فينغر الى دائرة املنافسة اجلدية على 
اللقب خصوصا انه ال يتخلف سوى بفارق 4 
نقاط عن مانشستر وثالث عن تشلسي، وهو 
يخوض اختبارا سهال نسبيا غدا ايضا امام 

ضيفه ولڤرهامبتون.
وبعيدا عن معركة اللقب، يتواصل الصراع 
على املركز الرابع املؤهل الى مسابقة دوري 
ابطال أوروبا بني الثالثي توتنهام ومانشستر 

سيتي وليڤربول.
ويحتل توتنه���ام هذا املركز حاليا بفارق 
نقطتني عن مانشستر سيتي و4 عن ليڤربول، 
وس���يكون االختبار األصعب بالنسبة لهذا 
الثالثي في انتظار »احلمر« النهم يتواجهون 
غدا مع برمنغهام العنيد، فيما يلعب توتنهام 
مع مضيفه سندرالند ومانشستر سيتي مع 
مضيفه بيرنلي، وفي املباريات األخرى، يتقابل 
بولتون مع اس���تون ڤيال، وبورتسموث مع 

بالكبيرن، وستوك سيتي مع هال سيتي.

إسبانيا

يخوض برش���لونة »البروڤ���ة« األخيرة 

قبل ان يتواجه مع ريال مدريد في موقعة ال� 
»كالسيكو«، وذلك عندما يستقبل برشلونة 
اتلتيك بلباو في املرحلة الثالثني من الدوري 
االس���باني. وس���يكون اخلطأ ممنوعا على 
برش���لونة في مواجهته القوي���ة مع ضيفه 
الباسكي الذي ينافس على املركز الرابع املؤهل 
الى مسابقة دوري ابطال أوروبا املوسم املقبل، 
لكن ما يش���غل بال مدرب النادي الكاتالوني 
جوسيب غوارديوال هو اإلرهاق الذي يعاني 

منه العبوه.
ويدخل فريق غوارديوال املباراة مبعنويات 
مرتفعة بعد األداء الرائع الذي قدمه امام مضيفه 
ارسنال االجنليزي في ذهاب ربع نهائي دوري 
ابطال أوروبا، ورأى غوارديوال ان االداء الذي 
قدمه فريقه في ستاد االمارات كان افضل من 
اي مب���اراة لعبها املوس���م املاضي حني توج 

باللقب.
وبدوره قال القائ���د كارليس بويول »اذ 
لعبنا كما فعلنا ف���ي لندن فلن نفرط اال في 
نقاط قليلة، واذا أردنا الفوز باللقب فعلينا ان 
نقدم املستوى الذي ظهرنا به امام ارسنال«، 
وتابع »انها مرحلة حاسمة من املوسم ونحن 
سنواجه خصما قويا متمثال في بلباو الذي 
يقدم موسما رائعا، املنافسة حامية في الدوري 

وال ميكننا ان نتعثر«.
ويفتقد النادي الكاتالوني جهود جنم وسطه 
اندريس انييستا املصاب، وظهيره البرازيلي 
دانيال الفيش لإليقاف لكن األخير سيعود الى 

الفريق في قمة نهاية االسبوع املقبل.
وبعيدا عن معركة الصدارة، يأمل اشبيلية 
ان يستعيد نغمة االنتصارات التي غابت عنه 
في املباريات الست األخيرة عندما يستضيف 
تينيريفي، وذلك من اجل البقاء ضمن دائرة 

الصراع على املركز الرابع األخير املؤهل الى 
دوري ابطال أوروبا املوس���م املقبل. ويلعب 

سرقسطة مع ملقة.

ألمانيا

على بايرن ميونيخ ان يؤجل احللم بالتأهل 
الى الدور نصف النهائي من مس���ابقة دوري 
ابط���ال أوروبا للمرة االول���ى منذ 2001 النه 
سيكون اليوم امام مفترق حاسم في الدوري 
األملاني كونه يحل ضيفا على شالكه املتصدر 
على ملعب »فيلتنز ارينا« في املرحلة التاسعة 
والعشرين. وسيكون فريق املدرب الهولندي 
لويس ڤان غال ام���ام اختبار صعب للغاية 
خصوصا ان شالكه لم يذق طعم الهزمية على 
ملعبه منذ سبتمبر املاضي عندما خسر امام 

ڤولفسبورغ حامل اللقب.
ويأمل بايرن ميونيخ ان يجدد الفوز على 
فريق مدربه السابق فيليكس ماغاث بعد ان 
كان تغلب عليه 1-0 االس���بوع املاضي بعد 
التمديد في »فيلتنز ارينا« بالذات في الدور 
نص���ف النهائي من مس���ابقة الكأس احمللية 
وذلك بفضل الهدف الذي س���جله الهولندي 
اريني روبن الذي من املرجح مشاركته اليوم 

بعد شفائه من االصابة.
وبدوره، يأمل شالكه ان يحقق فوزه االول 
على النادي الباڤ���اري في ملعبه منذ مارس 
2005، من اج���ل االبتعاد في الصدارة وقطع 
شوط مهم نحو الفوز باللقب للمرة االولى منذ 
1958، وفي حال حتقق هذا االمر سيكون اجنازا 
جديدا يضاف الى سجل مدربه ماغاث الذي قاد 
بايرن ميونيخ الى اللقب عامي 2005 و2006 

ثم ڤولفسبورغ الى لقب املوسم املاضي.
وفي حال انتهاء هذه املواجهة بالتعادل، 

سيكون باير ليڤركوزن املستفيد االكبر النه 
س���يعود الى دائرة املنافس���ة لكنه يخوض 
بدوره اختبارا صعبا امام مضيفه اينتراخت 

فرانكفورت.
وسيش���هد ملعب »سيغنال ايدونا بارك« 
مواجهة نارية اخرى ب���ني دورمتوند الرابع 
وڤيردر برمين اخلامس خصوصا ان الفريقني 
يريدان احلفاظ على آمالهما في احلصول على 
املركز الثالث املؤهل الى دوري ابطال أوروبا 
املوس���م املقبل، ويبتعد دورمتوند وبرمين 
بفارق 4 و5 نقاط على التوالي عن ليڤركوزن 
الثالث كما يتقابل شتوتغارت مع بوروسيا 
مونشنغالدباخ، وڤولفسبورغ مع هوفنهامي، 
وفرايبورغ مع بوخوم، ونورمبرغ مع ماينتس، 

وكولن مع هرتا برلني.

إيطاليا

س���يكون اخلطأ ممنوعا على انتر ميالن 
حامل اللق���ب واملتصدر عندما يواجه ضيفه 
بولوني���ا في املرحلة الثاني���ة والثالثني من 
الدوري االيطالي الن روما سيكون متربصا 
له م���ن اجل ازاحته عن الصدارة، وال يفصل 
بني انتر ميالن وروما سوى نقطة واحدة، ما 
يعني ان اي تعث���ر لفريق املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو س���يكون مكلفا وقد يكون 
ثمنه التن���ازل عن اللقب خصوصا ان فريق 

العاصمة مير بفترة جيدة.
ويدخل انتر مي���الن مفتقدا اربعة العبني 
مؤثرين ج���دا هم القائد األرجنتيني خافيير 
زانيتي واله���داف الكاميروني صامويل ايتو 
وكذلك املدافعان البرازيليان لوسيو ومايكون 
لإليقاف، لكنه سيرحب بعودة ماريو بالوتيلي 
الذي استبعد عن املباريات اخلمس االخيرة 

ألس���باب تأديبية لكنه ق���دم اعتذاره، جتدر 
االشارة الى ان زانيتي سيغيب عن انتر للمرة 
األولى في الدوري بع���د خوضه 127 مباراة 

على التوالي.
ومن جهته، لن يكون روما امام مهمة سهلة 
النه يحل ضيفا على باري العنيد وهو استعاد 
خدمات قائده فرانشيسكو توتي بعد شفائه 
من االصابة لكن هذا االمر قد يش���كل مشكلة 
للمدرب كالوديو رانييري النه سيضطر الى 
اجراء تعديالت على التشكيلة من اجل اشراك 
القائد العائد ما قد يؤثر على »وتيرة« الفريق 
الذي سيواجه خصما فاز في تسع من املباريات 

ال� 15 التي خاضها على ارضه هذا املوسم.
اما بالنس���بة مليالن الذي فرط في فرصة 
انتزاع الصدارة من جاره بعد فشله في حتقيق 
الفوز في املراحل الثالث االخيرة ما تس���بب 
في تراجع���ه الى املركز الثالث، فهو يخوض 
ايضا اختبارا صعبا للغاية خارج قواعده امام 

كالياري الثالث.
وبدوره يح���ل يوڤنتوس، الذي يتنافس 
مع باليرمو ونابولي وسمبدوريا على املركز 
الرابع املؤهل الى دوري االبطال، ضيفا على 
اوديني���زي في مباراة يأمل من خاللها فريق 
«الس���يدة العجوز« مواصلة صحوته بعدما 
استعاد في املرحلة السابقة امام اتاالنتا )1-2( 
نغمة الفوز التي غابت عنه في ثالث مباريات 
على التوالي. ويحتل يوڤنتوس حاليا املركز 
السادس بفارق ثالث نقاط عن باليرمو الرابع 
الذي يواجه مضيفه كاتانيا، وبفارق األهداف 
عن كل من نابولي وسمبدوريا اللذين يتقابالن 
مع التسيو وكييڤو على التوالي، ويلعب اتاالنتا 
مع سيينا، وجنوى مع ليفورنو، وبارما مع 

فيورنتنيا.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثالثة والثالثون(

شو سبورت 2:451مان يونايتد - تشلسي

شو سبورت 52ارسنال - ولڤرهامبتون

5بولتون - استون ڤيال

5بورتسموث - بالكبيرن

5ستوك سيتي - هال سيتي

شو سبورت 53سندرالند - توتنهام

شو سبورت 7:301بيرنلي - مانشستر سيتي

المانيا )المرحلة التاسعة والعشرون(

دبي الرياضية4:30شالكه - بايرن ميونيخ

دبي الرياضية 4:301فرانكفورت - ليڤركوزن

4:30دورمتوند - ڤيردر برمين

4:30فرايبورغ - بوخوم

4:30شتوتغارت - مونشنغالدباخ

4:30نورمبرغ - ماينتس

7:30كولن - هرتا برلني

اسبانيا )المرحلة الثالثون(

7سرقسطة - ملقة

اجلزيرة الرياضية +92برشلونة - بلباو

اجلزيرة الرياضية +112اشبيلية - تينيريفي

ايطاليا )المرحلة الثانية والثالثون(

4اتاالنتا - سيينا

اجلزيرة الرياضية +45باري - روما

اجلزيرة الرياضية +44كالياري - ميالن

4كييڤو - سمبدوريا

اجلزيرة الرياضية +47جنوى - ليڤورنو

اجلزيرة الرياضية +41انتر ميالن - بولونيا

اجلزيرة الرياضية +46التسيو - نابولي

اجلزيرة الرياضية +49بارما - فيورنتينا

اجلزيرة الرياضية +87كاتانيا - باليرمو

اجلزيرة الرياضية +101اودينيزي - يوڤنتوس
مواجهة نارية وثقيلة بني مان يونايتد بغياب جنمه واين روني وجنوم تشلسي ومدربهم كارلو انشيلوتي

 بنيتيز خائبسقوط ليڤربول وانتصاران لهامبورغ وڤولفسبورغ في »يوروبا ليغ«
بعد الهزيمة 

يش���عر مدرب ليڤربول 
االس���باني رافاييل بنيتيز 
الطريقة  بخيبة أمل بسبب 
التي خسر بها فريقه ليڤربول 
االجنليزي 2-1 أمام مضيفه 
البرتغالي بنفيكا في ذهاب 
دور الثمانية ل� »يوروبا ليغ« 
لكنه واثق من أن فريقه قادر 
على التعويض في لقاء اإلياب 

مبلعبه انفيلد.
وقال »تسجيل هدفني في 
مرمانا من ركلتي جزاء وإلغاء 
ه���دف لصاحلنا أمر مخيب 
لالمال لكنها رغ���م كل هذا 
نتيج���ة طيبة. أنا واثق من 
قدرتنا على حتقيق نتيجة 
جيدة وسيكون األمر مختلفا 
متاما ف���ي انفيلد مع وجود 
اجلمه���ور خلفن���ا. ميكننا 

تسجيل أهداف والتقدم«.

عالميةمتفرقات

 كش���فت وسائل اإلعالم االسبانية امس عن اهتمام ريال 
مدريد بالتعاقد مع الصاعدين ايدين هازارد وجون راميريز 
نيسكينز. ووجه األسطورة الفرنسي زين الدين زيدان الذي 
يشغل منصب املستشار اخلاص لفلورنتينو بيريز رئيس 

نادي ريال مدريد توصية خاصة لناديه بشأن هازارد.
 أعلن راسينغ سانتاندر االسباني أن مدافعه هنريكي سيغيب 

عن املالعب حتى نهاية املوسم.
 أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم أن املدرب يواكيم لوف 
س���يعلن القائمة املؤقتة ملنتخب أملانيا الذي سيش���ارك في 
نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا في السادس من مايو 

املقبل مبدينة شتوتغارت.
 حقق سائق ماكالرين مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، 
بطل 2008، أس��رع توقيت خالل جولتي التجارب احلرة جلائزة 

ماليزيا الكبرى.
 تلتقي البلجيكية كيم كاليسترز مع االميركية ڤينوس 
وليام���س املصنفة ثالثة اليوم في املب���اراة النهائية لدورة 

ميامي االميركية الدولية في التنس.
 واصل أورالندو ماجيك عروضه القوية وحقق فوزه ال� 14 في 
مبارياته ال� 16 االخيرة بتغلبه على مضيفه داالس مافريكس 97 � 
82 ضمن منافسات الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة.

اليزال باب التأهل إلى الدور نصف النهائي مفتوحا 
على مصراعيه بعد النتائج التي سجلت في املواجهات 
األربع التي أقيمت في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري 
األوروبي »يوروبا ليغ« لكرة القدم، وابرزها بني ليڤربول 
االجنلي���زي ومضيفه بنفيكا البرتغالي والتي انتهت 

ملصلحة األخير 1-2.
عل���ى ملعب »ال لوز«، فرط ليڤربول بفرصة قطع 
أكثر م���ن نصف الطريق نحو بل���وغ نصف النهائي 
وحتقيق ثأره من بنفكيا الذي جرد »احلمر« من لقب 
مس���ابقة دوري أبطال أوروبا عندما هزمهم في الدور 
الثاني من نسخة 2006، وذلك بعدما تقدم بهدف منذ 
الدقيقة 9، قبل ان تهتز شباكه في مناسبتني من ركلتي 
جزاء في مباراة لعب خاللها الفريق اإلجنليزي بعشرة 

العبني منذ الدقيقة 30.
ووجد ڤالنسيا الذي توج بلقب 2004 على حساب 
مرس���يليا االسباني عندما كان يش���رف عليه حينها 
بنيتيز، متخلفا في الدقيقة 59 امام اتلتيكو مدريد بهدف 
سجله االوروغوياني دييغو فورالن بعد متريرة من 
األرجنتيني سيرجيو اغويرو، لكن صاحب األرض ادرك 

التعادل في الدقيقة 67 عبر مانويل فرنانديز الذي أطلق 
كرة قوية من خارج املنطقة سكنت الزاوية اليسرى 
االرضية ملرمى احلارس دافيد دي ايغيا، اال ان فريق 
العاصمة ضرب مجددا واستعاد التقدم بعد 5 دقائق 
فقط بكرة رأسية من انطونيو لوبيز اثر ركلة ركنية 
نفذها من اجلهة اليمنى البرتغالي سيماو سابروسا 
)72(. وعاد ڤالنس���يا ليدرك التعادل مجددا عبر فيا 
الذي انقذ فريق املدرب اوناي امييري من اخلسارة 

في الدقيقة 82 بعد متريرة من فيسنتي.
وعلى ملعب »كرايفن كاتدج«، ابقي الكس���ندر 

بطل مادلونغ على حظوظ فريقه  ڤولفسبورغ 
االربعة املانيا في التأهل الى دور 

بعدما سجل هدف 
الفارق  تقليص 

فوالم  ام���ام 
االجنليزي 

في الدقيقة 
ف���ي   89
املب���اراة 

الت���ي انتهت ملصلح���ة األخير 2-1 ف���ي أرضه وبني 
جماهيره.

وعلى ملعب »ايت���ش اس ايتش نوردبانك ارينا« 
الذي يس���تضيف النهائي في 12 مايو، كانت النتيجة 

اآلخ���ر هامبورغ مماثلة ملصلحة الفريق األملاني 
ضيفه ستاندار الذي حول تخلفه أمام 
الى  البلجيكي  فوز 2-1.لياج 


