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تراجع مان يونايتد االجنليزي عن قرار مفاوضة 52
العب ڤالنسيا داڤيد ڤيا لطلب موكل األخير راتبا 
أسبوعيا فلكيا وصل لـ 200 ألف جنيه إسترليني 
أي ما يعادل أكثر من 10 ماليني جنيه استرليني 
في املوســـم الواحد، وهـــذا املبلغ ال تقوى إدارة 
النادي على تسديده سنويا لالعب واحد فقط نظرا 

لالختناق املتعرض له بسبب األزمات املالية.

أعرب العب برشلونة شاڤي هرنانديز 
عــــن اعتقاده أن مواجهــــة مدرب بايرن 
ميونيخ الهولنــــدي لويس ڤان غال في 
نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون مثيرا 
وخاصا، مؤكدا أنه يكن للهولندي الكثير 
من التقدير واالحترام مشــــيرا إلى فوز 
فريقه على ريال مدريد الذي اعتبره مهما 

جدا للحصول على لقب الليغا. وقـــال 
شاڤـــي فــــي مقــــابلة مـــــع صـــحيـفة 
»ال فانغوارديا« اإلسبانية: »أنا أقدر ڤان غال 
وأنا مدين له بالكثير، أنا في بعض األحيان 
لعبت بجانب مدربي جوسيب غوارديوال 
حني كان عمري آنذاك 18 سنة، هذا املدرب 

راهن بشكل كبير على قدراتي«.

شاڤي : أود مواجهة ڤان غال انسحاب مان يونايتد من صفقة ڤيا

بورتسموث يقصي 
توتنهام من الكأس

 راوول يغيب
3 أسابيع

حقق بورتسموث املفاجأة 
وتأهل الى نهائي مســــابقة 
كأس اجنلترا للمرة اخلامسة 
في تاريخه بعد فوزه على 
توتنهام 2 ـ 0 بعد التمديد 
في الدور نصف النهائي على 
ملعب »وميبلي« في لندن، 
الذي  وضرب بورتسموث 
الدرجة  الــــى  تأكد هبوطه 
االولى، موعــــدا في املباراة 
النهائية مع الفريق اللندني 
االخر تشلسي حامل اللقب. 
وحقق بورتسموث مفاجأة 
من العيار الثقيل خصوصا 
انه كان يواجه فريقا ينافس 
في الدوري على املركز الرابع 
املؤهل الى مســــابقة دوري 
ابطال اوروبا املوسم املقبل، 
بفضل الفرنسي فيرديريك 
بيكيون والعــــب توتنهام 
السابق االملاني كيفني بواتنغ 
اللذين ســــجال الهدفني بعد 
الدقيقة  التمديد، االول في 
99 والثاني في الدقيقة 117 

من ركلة جزاء.

أعلــــن ريــــال مدريــــد 
االسباني ان قائده املخضرم 
راوول غونزاليز ســــيغيب 
عن املالعب من أسبوعني الى 
ثالثة أسابيع بسبب تعرضه 
إلصابة في غضروف ركبته 
اليمنى. وأصيب راوول خالل 
مواجهــــة الـ »كالســــيكو« 
التي خســــرها فريقه على 
أمام  أرضه وبني جماهيره 
التقليدي برشلونة   غرميه 

.)2-0(
مواجهة مرتقبة بني جنمي فيورنتينا البرتو جيالردينو وإنترميالن الكاميروني صامويل إيتو

تشلسي لتوسيع فارق الصدارة بمواجهة بولتون.. وهامبورغ يعزز مركزه السادس

فيورنتينا لتحطيم إنتر ميالن في الكأس.. وإسبانيول »يذبح« أتلتيكو مدريد
يخوض إنتر ميالن اختبارا قويا 
في مواجهة فيورنتينا في إياب دور 
نصف النهائي لكأس إيطاليا ولن 
تكون املواجهة عادية، السيما انها 
ستكون على ملعب ارتيمو فرانكي 
»معقــــل فيورنتينا. ومتيل الكفة 
ملصلحة انتر ألنه فاز في مباراة 

الذهاب 1 ـ 0.

إسبانيا

أكد مايوركا مجددا انه ال يقهر 
في عقر داره بعدما حسم مواجهته 
مع ڤالنسيا 3ـ  2، فيما عزز أتلتيك 
بلباو حظوظه باملنافسة على املركز 
الى مسابقة دوري  الرابع املؤهل 
أبطال اوروبا بعد فوزه الكبير على 
ضيفه امليريا 4ـ  1 في املرحلة الـ 31 
من الدوري االسباني. ورفع مايوركا 
الذي خسر على ملعبه في مناسبتني 
فقط هذا املوســــم )أمام برشلونة 
واشبيلية(، رصيده الى 51 نقطة 
في املركز اخلامس بفارق املواجهتني 
املباشرتني عن اشبيلية الرابع، فيما 
جتمد رصيد ڤالنسيا عند 56 نقطة 
وأصبح مركزه الثالث مهددا من قبل 
فريق اجلزيرة ومنافسه األندلسي 
بعد تلقيه هزميته الســــابعة هذا 

املوسم.
وعلى ملعب »ريازور«، فرط 
ديبورتيڤــــو ال كورونــــا بفرصة 
العودة الى االنتصارات التي غابت 
عنه في املراحل اخلمس السابقة 
عندما تقدم على ضيفه راســــينغ 
سانتاندر منذ الدقيقة االولى بهدف 
سجله ايفان سانشيز ريكي، قبل ان 
تهتز شباكه في الدقيقة 85 بهدف 

سجله توني مورال.
اتلتيكو مدريد بهزمية  ومني 
ثقيلة أمام مضيفه اسبانيول الذي 
يحاول الهروب من منطقة اخلطر بـ 
3 أهداف نظيفة سجلها املكسيكي 
فيكتور رويز )47( واألرجنتيني 
ـ االيطالي بابلــــو اوزفالدو )67( 
وايفان دي ال بينا )90( في مباراة 
لعب خاللها فريق العاصمة أمام 
مضيفــــه الكاتالوني بـ 10 العبني 
فــــي الدقائق الـــــ 5 االخيرة بعد 
طــــرد املدافع التشــــيكي توماس 

اوفالوسي.
وابتعد أوساسونا عن منطقة 
اخلطر بفوزه على ضيفه سرقسطة 
الذي يعتبر احد منافسيه على البقاء 
في دوري االضواء، بهدفني سجلهما 
ارانــــدا )2( والپولندي  كارلوس 

كريستيان فادوش )90(.
إلى ذلك، تفتتح في املرحلة الـ 
32 من الدوري اإلســــباني اليوم، 
فيلعب بلد الوليد مع اشــــبيلية، 
وسبورتينغ خيخون مع تينيريفي، 

وخيتافي مع ڤياريال.

إنجلترا

تلقت آمال ليڤربول في املنافسة 
على املركز الرابع املؤهل الى دوري 
أبطال اوروبا املوسم املقبل ضربة 
إضافية بعدما اكتفى فريق »احلمر« 
بالتعادل مــــع ضيفه فوالم 0 ـ 0 

التعادل في الدقيقة 32.
وعزز فريق املدرب برونو الباديا 
حظوظه في التأهل الى مســــابقة 
الــــدوري األوروبي »يوروبا ليغ« 
املوسم املقبل بعدما رفع رصيده الى 
48 نقطة في املركز السادس بفارق 

نقطة عن شتوتغارت السابع.

فرنسا

أسدى ليل خدمة كبيرة لكل من 
مرسيليا واوكسير بإجباره مضيفه 
ليون على االكتفاء بالتعادل معه 
1 ـ 1 في املرحلة الـ 32 من الدوري 
الفرنسي. واستغل مرسيليا هذه 
اخلدمة على أكمل وجه فتغلب على 

ضيفه نيس 4 ـ 1. 

ما ســــنفعله في املباراة وليس ما 
يقوله اآلخرون«.

ألمانيا

استعاد هامبورغ توازنه بعد 
فوزه الصعب واملتأخر على مضيفه 
اجلريح بوخوم 2 ـ 1 في املرحلة 

الـ 30 من الدوري األملاني.
الى  ويدين هامبورغ بعودته 
سكة االنتصارات التي غابت عنه في 
املراحل الـ 4 السابقة، الى الهولندي 
رود ڤان نيستلروي الذي خطف 
هدف الفوز في الدقيقة 88 وذلك 
بعد ان افتتح فريقه التسجيل في 
الدقيقة 18 عبر روبرت تاشه، قبل ان 
يدرك السلوڤيني زالتكو ديديتش 

مع مضيفه ســــتوك سيتي 0 ـ 0. 
الى ذلك، يلعب اليوم تشلسي مع 
بولتون. ويأمل تشلسي في توسيع 
فارق تصدره للدوري إلى 4 نقاط. 
وقال جون تيري قائد تشلســــي: 
»إننا نلعب مبستوى رائع وثقتنا 
بأنفسنا كبيرة. سمحنا للصدارة 
بأن تفلت من بني أيدينا مرة من قبل 
ولكننا مصرون على عدم السماح 

لها باإلفالت من جديد«.
وقال: »رأينا كيف بذل الفريق 
مجهودا كبيرا في األســــابيع الـ 4 
أو الـ 5 األخيرة، وهذا هو مفتاح 

جناحنا.
لطاملا كنا نتمتع بالكفاءة ودائما 
ما نكون بــــني الفرق الـ 4 أو الـ 5 

األوائل بالدوري اإلجنليزي ولكن 
إذا متكننا من االجتهاد في العمل 
والتفوق فــــي املواجهات الفردية 
بامللعب وتطبيــــق مبادئ اللعب 
بحذافيرها فســــنحقق النجاح ال 

محالة«.
وأضاف: »إذا فزنا مببارياتنا 
فلن يضيرنا ما يفعله اآلخرون«.

من جانبه رفض أوين كويل مدرب 
أليكس  بولتون تعليقات ســــير 
فيرغسون املدير الفني ملان يونايتد 
على فريقه عندما قال إن تشلسي 
تنتظــــره مواجهة »ســــهلة« أمام 
بولتون. وقــــال كويل: »إنه حر.. 
فهذا رأيه، هذا ما يراه وقد أعرب 
عنهـ  ال بأس في ذلك. سأركز على 

فــــي املرحلة الـ 34 مــــن الدوري 
االجنليزي ليرفع رصيده الى 56 
نقطة في املركز السادس بفارق 6 
نقاط عن مانشستر سيتي الرابع 
الذي واصــــل عروضه الهجومية 
املميزة وســــجل هدفــــه الـ 14 في 
مبارياته الـ 3 االخيرة بتغلبه على 
ضيفه العنيد برمنغهام بـ 5 أهداف 
لألرجنتيني كارلوس تيڤيز )38 
من ركلة جزاء( ونيدوم اونووها 
)40 و74( والتوغولــــي اميانويل 
اديبايور )43 و88(، مقابل هدف 

لكاميرون جيروم )42(.
وعلى ملعب »مولينكس« انتزع 
ولڤرهامبتون نقطة ثمينة قربته 
أكثر من نقطة األمان وذلك بتعادله 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اسبانيا )المرحلة الـ 32(

اجلزيرة الرياضية +92بلد الوليد ـ اشبيلية
9خيخون ـ تينيريفي
اجلزيرة الرياضية +112خيتافي ـ ڤياريال

انجلترا )المرحلة الـ 34(
شو سبورت 101تشلسي ـ بولتون

كأس ايطاليا
اجلزيرة الرياضية +9:451فيورنتينا ـ انترميالن

كأس فرنسا
اجلزيرة الرياضية +9:304موناكو ـ لنس

تضاعفت انتقادات وسائل االعالم االسبانية وخاصة في العاصمة 
مدريد ملدرب ريال مدريد ثاني الدوري االســـباني التشيلي مانويل 
بلليغريني عقب اخلسارة امام ضيفه برشلونة 0-2 في الكالسيكو. 
وكتبت صحيفة »مـــاركا« في صدر صفحتهـــا االولى »بلليغريني 
مهـــدد باالقالة« ارفقتها بالئحة باســـماء املدربني الذين من احملتمل 
ان يخلفوه املوســـم املقبل في مقدمتهم البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب انتر ميالن االيطالـــي حاليا. واوضحت الصحيفة ان من بني 
املرشحني ايضا االســـباني رافائيل بينيتيز )ليڤربول االجنليزي( 
والفرنسي ارســـني فينغر )ارســـنال االجنليزي( وااليطالي كارلو 
انشيلوتي )تشلسي االجنليزي( والبرازيلي لويز فيليبي سكوالري 

)بونيودكور االوزبكستاني(.

الصحافة تواصل انتقاداتها لبلليغريني 

عالمية متفرقات

 نشـــرت صحيفة »آس« االســـبانية املتخصصة في 
الرياضة مقابلة مع كوديوفـــي أوبياللي حارس مرمى 
منتخب توغو لكرة القـــدم الذي تعرض إلطالق نيران 
خالل بطولة كأس األمم األفريقية التي استضافتها أنغوال، 
حيـــث أكد أنه يعتبر بقاءه علـــى قيد احلياة حتى اآلن 

مبثابة املعجزة.
 قال موقع التوتو ميركاتو اإليطالي ان نادي ميالن يراقب 
عن كثب مدافع نادي ڤياريال دييغو غودين من أجل التعاقد 

معه في الصيف املقبل.
ويس��عى ميالن لتدعيم خط دفاعه املوسم املقبل ويبدو أن 
الشاب ذا األربعة وعش��رين عاما يعد خيارا مثاليا بالنسبة 
له، خاصة أن املدافع القوي ينتهي عقده خالل 3 أش��هر مما 

يجعل التعاقد معه مجانيا.
 يبدو أن اقامة البلغاري فاليري بوجينوف في مدينة 
بارما االيطالية ستطول ملا بعد املوسم احلالي، حيث أكد 
وكيل أعمال الالعب املعار الى بارما من مانشستر سيتي 
االجنليزي أن موكله يرغب فـــي البقاء مع اجليالوبلو 

ملواسم عديدة مقبلة.

شيكاغو يخطو النتزاع البطاقة المؤهلة
»NBA«إلى البالي أوف في الـ

العب داالس جاسون 
تيري يحاول التسجيل 

بمضايقة أوجيه مايو )أ.پ(

خطا شيكاغو بولز خطوة كبيرة نحو انتزاع البطاقة 
االخيرة املؤهلة الى البالي اوف بعدما تغلب على منافسه 
الوحيد عليها مضيفه تورونتو رابتورز 104-88 ضمن 

دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
ويدين شيكاغو بولز بفوزه الى جنمه الفرنسي يواكيم 
نواه الذي ســـجل 18 نقطة مـــع 19 متابعة و7 متريرات 

حاسمة )رقم قياسي شخصي(.
ومني كليفالنـــد كافالييرز متصدر الدوري واملنطقة 
الشرقية بخسارته الثانية على التوالي عندما سقط امام 

ضيفه اورالندو ماجيك 98-92.
فـــي املقابل، لم تكن عودة النجـــم كوبي براينت الى 
صفوف فريقه لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب موفقة 
حيث سقط االخير على ارضه امام ضيفه بورتالند ترايل 

باليزرز 91-88.
وقاد دواين وايد فريقـــه ميامي هيت الى الفوز على 
مضيفه نيويورك نيكس 111-98 بتسجيله 32 نقطة مع 

5 متابعات ومثلها متريرات حاسمة.
وتعملـــق كيفن دورانت بتســـجيله 40 نقطة مع 10 
متابعات و5 متريرات حاسمة دون ان ينجح في جتنيب 
فريقه اوكالهوما ســـيتي ثاندر اخلســـارة امام مضيفه 

غولدن ستايت ووريرز 120-117.
وفاز نيو اورليانز هورنتس على مينيسوتا متبروولفز 
114-86 بفضل 23 نقطة لنجمه امييكا اوكافور، وفينيكس 
صنز على هيوسنت روكتس 116-106 في مباراة تألق فيها 
امار ســـتودماير في صــفوف الفائز بتسجيله 35 نقطة 
مع 13 متابعة، واالرجنتيني لويس ســـكوال في صفوف 
اخلاســـر برصيد 30 نقطة مـــع 8 متابعات و4 متريرات 

حاسمة.


