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أعلن االيطالي كارلو انشيلوتي مدرب تشلسي االجنليزي ان 50
مهاجمه الدولي العاجي ديدييه دروغبا قد يكون بحاجة الى اخلضوع 
لعملية جراحية في نهاية املوسم للتخلص من اآلالم املتكررة في 
الركبة، وقال انش���يلوتي »انه يعاني من هذه املشكلة في الركبة 
منذ 3 او 4 أش���هر، اإلصابة ليست خطيرة، وهو ليس بحاجة إلى 
اخلضوع لعملية جراحية اآلن لكنه اذا أجراها في نهاية املوس���م 

سيحتاج الى 7 أيام فقط للشفاء ألنها عملية جراحية سهلة«.

صب مدرب منتخب فرنسا رميون دومينيك غضبه على مواطنه أرسني 
فينغر مدرب ارس����نال االجنليزي، بعد قرار االخير اشراك املدافع الفرنسي 
وليام غاالس في مباراة برشلونة االسباني االخيرة في دوري ابطال اوروبا 
وجتدد االصابة في س����اقه. ولم يصدق دومينيك الغاضب مخاطرة فينغر 
باشراك غاالس قبل استعادته كامل لياقته البدنية وقال: »أنا غاضب وحانق. 
انه أمر شائن وغير مسؤول ان يتم انزاله الى امللعب مبكرا بعد اصابة هكذا. 

انها لفضيحة. يستحسن أن يكون جاهزا خلوض كأس العالم«.

جراحة محتملة لركبة دروغبا  دومينيك: إشراك غاالس »فضيحة«

ينطلق سائق ريد بول رينو، االسترالي مارك ويبر من املركز األول 
جلائزة ماليزيا الكبرى، املرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات 
فورموال واحد اليوم، بعد تصدره التجارب الرسمية التي على حلبة 

سيبانغ القريبة من كواالملبور.
وتفوق ويبر في جولة التجارب الرس���مية على االملانيني نيكو 
روزبرغ سائق مرسيدس جي بي وزميله سيباستيان فيتيل، وذلك 
بعدما س���جل 1.49.327 دقيقة في أسرع لفة خالل اجلزء الثالث من 
التجارب مبعدل سرعة بلغ 182.524 كلم/ساعة. وحل االملاني ميكايل 

شوماخر )مرسيدس جي جي( باملركز الثامن بزمن 1.51.717 د.

ويبر أول المنطلقين في »سيبانغ«

)أ.پ( مدافع شالكه بنديكيت هودز يبعد الكرة من أمام العب بايرن ميونيخ باستيان شڤاينشتايغر   العب مان يونايتد انطونيو ڤالنسيا يبعد الكرة امام العب تشلسي جون اوبي ميكيل  )أ.پ(

سائق »ريد بول« األسترالي مارك ويبر يحيي مشجعيه  )رويترز(

حسم تشلس���ي موقعته مع 
مضيفه مان يونايتد حامل اللقب 
وانتزع منه الصدارة مجددا بالفوز 
علي���ه 2 � 1 ام���س عل���ى ملعب 
»اولدتراف���ورد« أمام حوالي 75 
ألف متفرج ف���ي املرحلة الثالثة 
والثالثني من الدوري االجنليزي 

لكرة القدم.
ويأتي فوز تشلسي في مرحلة 
مفصلية لتحدي���د هوية البطل، 
خصوصا ان الدوري املمتاز وصل 
الى مراحله األخيرة، لكن شيئا 
لم يحسم ألنه بانتظار الفريقني 
مواجهات صعبة، اذ يلعب تشلسي 
في املراحل الست األخيرة مباراتني 
صعبتني جدا خارج قواعده امام 
جاره توتنه���ام وليڤربول، فيما 
يلعب مان يونايتد خارج ملعبه مع 
جاره مانشستر سيتي ثم توتنهام 
على ارضه. ورفع تشلسي رصيده 
الى 74 نقطة في الصدارة بفارق 
نقطتني عن م���ان يونايتد الذي 

تلقى هزميته األولى على أرضه 
في الدوري هذا املوسم، و6 نقاط 

عن ارسنال الثالث.
امل���درب  فري���ق  وتأث���ر 
االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
بافتقاده خدم���ات جنمه املطلق 
وهدافه لهذا املوس���م حتى اآلن 
واين روني )35 هدفا في جميع 
املسابقات و26 في الدوري( بسبب 
اإلصابة التي تعرض لها امام بايرن 
ميونيخ األملاني )1 � 2( في اياب 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
وهو سيغيب عن املالعب ملدة ثالثة 

أسابيع على اقل تقدير.
وسمح غياب روني للبلغاري 
دمييتار برباتوف ان يبدأ املباراة 
أساسيا، وهو لقي مساندة هجومية 
من الك���وري اجلنوبي بارك جي 
س���ونغ واالكوادوري انطونيو 
ڤالنس���يا والويل���زي املخضرم 

راين غيغز.
لكن البداية ل���م تكن مثالية 

لفريق »الش���ياطني احلمر« ألن 
ضيفه اللندني افتتح التسجيل 
في أول فرصة حقيقية في اللقاء 
به���دف رائع س���جله جو كول 

.)20(
وفي الدقيقة 70 زج انشيلوتي 
بدروغبا بدال من انيلكا، ورد عليه 
فيرغسون بإدخال االيطالي الشاب 
فيديريكو ماكيدا من بارك جي 
سونغ والبرتغالي لويس ناني 
بدال من بول سكولز، لكن تبديل 
االيطال���ي أعطى ثماره أكثر من 
نظيره االسكوتلندي ألن دروغبا 
عزز تقدم تشلس���ي بهدف ثان 
)79(، وان كان مشكوكا بصحته 

بسبب تسلل العاجي.
الفارق  وقلص مان يونايتد 
بعدما توغل البديل ناني في اجلهة 
اليسرى قبل ان يلعب كرة عرضية 
حاول تشيك اعتراضها فارتدت من 
صدر البديل اآلخر ماكيدا إلى داخل 
شباك الفريق اللندني )81( الذي 

اعترض على الهدف ألن االيطالي 
الشاب ملس الكرة بيده.

وتستكمل املرحلة اليوم، فيلعب 
ليڤربول مع برمنغهام العنيد، فيما 
يلعب فوالم مع ويغان، وايڤرتون 

مع وست هام.

ألمانيا

تصدر بايرن ميونيخ الدوري 
االمل�����اني بف���وزه على ش����الكه 

2 - 1 امس في املرحلة التاسعة 
والعشرين رافعا رصيده الى 59 
نقطة وبقي شالكه عند 58 نقطة، 
فيما خدم اينتراخت فرانكفورت 
الفريق الباڤاري بفوزه على باير 
ليڤرك����وزن 3 - 2، وبقي االخير 
باملركز الثالث برصيد 53. وفاز 
بوروسيا دورمتوند على ڤيردر 
برمين 2 - 1، وتعادل فرايبورغ 
بوخوم 1 - 1، وفاز شتوتغارت 
على بوروس����يا مونشنغالدباخ 
2 - 1 ونورمب����رغ على ماينتس 
2 - 0. ال����ى ذل����ك، يلعب اليوم 
هامبورغ الذي انحصرت طموحاته 
باملش����اركة في مسابقة »يوروبا 
ليغ« املوس����م املقبل، مع ضيفه 
هانوڤر، فيما يلتقي ڤولفسبورغ 

مع هوفنهامي.

إيطاليا

اس����تعاد انتر ميالن املتصدر 
وحامل اللقب في االعوام االربعة 

االخيرة توازنه وس����حق ضيفه 
بولوني����ا 3 - 0 امس في املرحلة 
الدوري  الثاني����ة والثالثني م����ن 
االيطالي التي شهدت فوز املطاردين 
املباشرين روما 65 نقطة وميالن 63 
نقطة على مضيفيهما باري 1 - 0 
وكالياري 3 - 2. وحلق سمبدوريا 
بباليرمو الى املركز الرابع بفوزه 
الثمني على مضيفه كييڤو 2 - 1. 
وتعادل جنوى مع ليڤورنو 1 - 1 
وبارما مع فيورنتينا 1 - 1، وفاز 

اتاالنتا على سيينا 2 - 0.

إسبانيا

يلتقي ريال مع راسينغ سانتاندر 
في املرحلة الثالث���ني من الدوري 
االسباني. ويس���عى ريال مدريد 
الى الدخول ملوقعة ال�»كالسيكو« 
التي يحتضنها ملعبه »سانتياغو 
برنابيو« وهو في الصدارة، ومن 
املتوقع ان يحصل على مبتغاه في 
مواجهة مضيفه راسينغ سانتاندر 

املهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية.
وس���يفتقد ريال مدريد في مباراة 
االحد خدمات مدافعه س���يرجيو 
راموس والعب وس���طه تش���ابي 
الونسو لاليقاف، لكن النادي امللكي 
سيستعيد خدمات املهاجم الدولي 
الفرنس���ي كرمي بنزمية ومواطنه 
العب الوسط السانا ديارا اللذين 
ع���اودا متارينهما وم���ن املرجح 
املباراة.ويلتقي  مش���اركتهما في 
ڤالنس���يا مع اوساسونا، فهو في 
وضع مريح كونه يبتعد بفارق 8 
نقاط عن مايوركا الذي يحل ضيفا 
على امليريا. وفي املباريات االخرى، 
يتواج���ه ديبورتيڤ���و ال كورونا 
السابع مع مضيفه اتلتيكو مدريد 
في مباراة هام���ة للطرفني النهما 
ينافسان للتأهل الى مسابقة الدوري 
االوروبي املوسم املقبل، فيما يلعب 
سرقسطة مع ملقة، وبلد الوليد مع 
ڤياريال، وسبورتينغ خيخون مع 

خيريز، وخيتافي مع اسبانيول.

ريال مدريد الكتساح راسينغ.. وليڤربول يبحث عن الفوز أمام برمنغهام 

تشلسي أعلى كعباً من مان يونايتد.. وبايرن ميونيخ على قمة ألمانيا

»NBA« الفوز الـ 60 لكليڤالند في الـ
حقق كليڤالند كافالييرز املرش����ح األقوى الحراز لقب الدوري فوزه 
الس����تني هذا املوسم وأسقط ضيفه اتالنتا هوكس 93 � 88 ضمن دوري 
كرة الس����لة االميركي للمحترفني. لعب جنم كليڤالند ليبرون جيمس 
دوره املعهود، فسجل 27 نقطة، 13 متابعة و6 متريرات حاسمة، بينها 14 
نقطة في الربع األخير وقدم االرجنتيني مانو جينوبيلي مباراة خارقة 
عندما دك سلة أورالندو ماجيك متصدر مجم��وعة اجلن���وب الش��رقي 
ب� 43 نقطة وقاد فريقه س����ان انطونيو سبيرز الى التغلب على ضيفه 
112 � 100. وعلى غرار جينوبيلي، سجل دواين وايد 43 نقطة وقاد ميامي 
هيت الى الفوز على مضيفه انديانا بيسرز 105 � 96 بعد التمديد وتألق 
االرجنتيني لويس سكوال وقاد هيوسنت روكتس الى الفوز على مضيفه 
بوسطن سلتيكس 119 � 114 بعد التمديد وتغلب لوس اجنيليس ليكرز 
حامل اللقب على ضيفه يوتا جاز 106-92 وسجل لليكرز المار أودوم 
26 نقطة و10 متابعات وهو أعلى رصيد له هذا املوسم، وكوبي براينت 
25 نقطة بعد س����اعات على اعالنه عن متديد عقده مع الفريق االصفر 
ملدة ثالثة أعوام مقابل 90 مليون دوالر أميركي. وفي باقي املباريات، فاز 

تشارلوت بوبكاتس على ميلووكي باكس 87 � 86 بعد التمديد.

عالمية متفرقات

 قال موقع االحتاد اآلسيوي لكرة القدم على االنترنت 
إن كوريا اجلنوبية ستواجه اسبانيا في آخر مبارياتها 
الودية قبل التوجه إلى جنوب افريقيا خلوض نهائيات 
كأس العال���م لكرة القدم في يونيو املقبل. وس���تتجمع 
تش���كيلة كوريا اجلنوبية في التاس���ع من مايو املقبل 
وس���يلعب الفريق ضد االكوادور بعد ذلك بأسبوع في 

سول قبل أن تواجه اليابان في سايتاما في 21 مايو.
 قال نادي برزبني رور االس��ترالي لكرة القدم إن العبيه 
الدولي��ني االس��تراليني توم��ي اور ومايكل زول��و انضما 
م��ع زميلهما ادم س��اروتا إلى نادي اوتريخ��ت الذي يلعب 
ف��ي دوري الدرج��ة األولى الهولندي. ووق��ع اور )18 عاما( 
ال��ذي يلعب في مركز اجلناح عقدا ملدة خمس س��نوات مع 
اوتريخت بينما انضم زولو اجلناح األيسر وساروتا العب 

الوسط إلى النادي الهولندي لثالث سنوات.
 رمبا يتمكن فريق بينيارول مونتڤيديو من التتويج 
بطال ملرحلة إياب دوري أوروغواي لكرة القدم »كالوسورا« 
رغم تبقى أربع مراحل على نهاية البطولة، إذا ما متكن من 
الفوز اليوم على ضيفه سيريتو في اجلولة احلادية عشرة 

للبطولة ولم يتمكن مالحقوه من حتقيق انتصارات.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
انجلترا )المرحلة الثالثة والثالثون(

شو سبورت 51برمنغهام - ليڤربول
5فوالم - ويغان

6ايڤرتون - وست هام

المانيا )المرحلة التاسعة والعشرون(
دبي الرياضية4:30ڤولفسپورغ - هوفنهامي

دبي الرياضية 6:301هامبورغ - هانوڤر

اسبانيا )المرحلة الثالثون(
6بلد الوليد - ڤياريال
6خيخون - خيريز

6خيتافي - اسبانيول
اجلزيرة الرياضية +66امليريا - مايوركا

اجلزيرة الرياضية +67ڤالنسيا - اوساسونا
اجلزيرة الرياضية +82راسينغ - ريال مدريد

اجلزيرة الرياضية +102اتلتيكو مدريد - ديبورتيڤو

فرنسا )المرحلة الحادية والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +610مرسيليا - لنس
6بولون - تولوز

اجلزيرة الرياضية +1010اوكسير - سان جرمان

»أزرق الهوكي« فقد فرصة الفوز بكأس التحدي اآلسيوية
الفرص���ة للفوز باللقب ايضا وأبقى على آماله في املنافس���ة على 
املراكز من اخلامس الى الثامن، حيث س���يواجه منغوليا في آخر 
مبارياته قبل العودة الى الكويت في الس���ادس من اجلاري. وكان 
أزرق الهوكي لعب في املجموعة الثانية الى جانب ماليزيا وتايلند 
ومكاو ومنغوليا وسنغافورة بعد انسحاب الهند. واعترف رئيس 
الوفد فهيد العجمي بأن االصابات التي تعرض لها املنتخب ادت الى 
فقدان اكثر من العب مهم في املباراتني الثانية والثالثة مما أضعف 

فرص الفوز باملباريات واملنافسة على اللقب.

سمير بو سعد
أخفق منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد في املنافسة على املراكز 
الثالثة االولى في بطولة كأس آسيا للتحدي للرجال التي تستضيفها 
تايوان من 29 مارس الى 4 ابريل اجلاري مبش���اركة 9 منتخبات 
من التصنيف الثاني في القارة الصفراء. وخاض أزرق الهوكي 4 
مباريات في البطولة وبدأها أمام ماليزيا وخسر 1 - 5، فيما لعب 
املباراة الثانية امام تايلند وخسرها ايضا 0 - 5، فيما فاز في املباراة 
الثالثة امام سنغافورة 4 - 2، وتعادل مع مكاو 2 - 2، وبذلك فقد 

العب »أزرق الهوكي« 
عبداهلل الزيدان يمر من 

العب تايلندي )أ.پ(


