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بايرن ميونيخ في مهمة حذرة أمام هانوڤر وشالكه لن يفرط بالفوز على مونشنغالدباخ

»دربي« مانشستر فرصة »الشياطين الحمر« و»دربي« كاتالونيا ناري

مواجهة مصيرية ملان يونايتد أمام اجلار اللدود مانشستر سيتي في »دربي« مانشستر

المعركة محتدمة في »بالي أوف «
ستكون االنظار موجهة الى ثالث معارك منتظرة في املنطقة الغربية 
وذلك عندما ينطلق اليوم الدور االول من »بالي اوف« الدوري االميركي 
للمحترفني في كرة السلة، فيما يواجه »كبار« املنطقة الشرقية اختبارات 
سهلة نسبيا خصوصا كليفالند كافالييرز صاحب افضل سجل في املوسم 
املنتظم. ويفتتح كليفالند وجنمه ليبرون جيمس الـ»بالي اوف« على 
ارضه في مواجهة شيكاغو بولز الذي كان اخر املتأهلني بعدما حل ثامنا 

على حساب تورونتو رابتورز.
ومن غير املتوقع ان يواجه كليفالند صعوبة كبرى في تخطي عقبة 
شيكاغو الذي يشارك في االدوار االقصائية للمرة التاسعة والعشرين 
في تاريخه، لكن شتان بني املاضي واحلاضر الن فريق »مدينة الرياح« 
بعيد كل بعد عن املســــتوى الذي كان فيه خالل حقبة االسطورة مايكل 
جوردان ورفاقه ســــكوتي بيبني ودينيس رودمــــان والكرواتي توني 
كوكوتش واالســــترالي لوك لونغلي، حني قاده هؤالء النجوم باشراف 

املدرب االسطوري فيل جاكسون الى اللقب في ست مناسبات.

على ملعب »أليانتس أرينا«.
ويشـــهد ملعب »مرسيدس 
ارينا« مواجهـــة قوية بني  بنز 
شـــتوتغارت الســـابع وضيفه 
بايـــر ليڤركـــوزن الثالث الذي 
ابتعد منطقيا عن حسابات اللقب 
وانصب تركيزه على التأهل الى 
املقبل.  دوري األبطال املوســـم 
ويلعب ڤولفسبورغ مع ڤيردر 
برمين، وهامبورغ مع ماينتس، 

وفرايبورغ مع نورمبرغ.

فرنسا

يستطيع مرسيليا ان يخطو 
خطوة اضافية نحو احراز أول 
لقب له منذ 18 عاما عندما يحل 
ضيفا على بولوني احد فرق الذيل 
في املرحلة الثالثة والثالثني من 
بطولة فرنسا. واستغل مرسيليا 
افضل استغالل خسارة بوردو في 
مبارياته الثالث األخيرة لينقض 
على الصدارة ويوسع الفارق الى 5 
نقاط عن منافسه املباشر اوكسير 
قبل نهاية البطولة بست مراحل. 
في املقابل لم يفقد اوكسير األمل 
في احراز اللقب للمرة األولى منذ 
عام 1996 وهو الذي حقق انطالقة 
سيئة جدا في مطلع املوسم قبل 
ان ينجح مدربه جان فرنانديز 
في وضعه على السكة الصحيحة 

مجددا.

رصيده 59 نقطة وابتعد بفارق 7 
نقاط عن مايوركا الرابع و8 نقاط 

عن اشبيلية اخلامس.

 المانيا

يخـــوض بايـــرن ميونيخ 
املتصدر مواجهة هانوڤر السادس 
عشر بحذر في رحلته نحو احراز 
اللقب الــــ 22 في تاريخه ضمن 
املرحلة احلاديـــة والثالثني من 
بطولة أملانيا. ورغم احتالله مركز 
هزيل في الترتيب، اال ان هانوڤر 
فجر مفاجـــأة من العيار الثقيل 
في املرحلة األخيرة عندما اسقط 
شالكه الوصيف 2-4. ولم يتمكن 
بايرن من استغالل هفوة شالكه، 
فسقط بدوره في فخ التعادل مع 

باير ليڤركوزن القوي 1-1.
الترتيب  بايـــرن   ويتصدر 
برصيد 60 نقطة من 30 مباراة، 
بفارق نقطتني عن شالكه الذي 
يستقبل بوروسيا مونشنغالدباخ 
قبل ثالث ســـاعات مـــن مباراة 

بايرن.
وستكون مواجهة شالكه مع 
بوروسيا مونشنغالدباخ احلادي 
عشر على ملعب »فلتنس أرينا« 
مفصلية لألول بعد خســـارته 
أمام بايرن  مباراتيه األخيرتني 
وهانوڤـــر، وهـــو يأمل حتقيق 
نتيجة طيبة وانتظار تعثر بايرن 

هذه املرحلة من املوسم«.
وقد تشهد صفوف برشلونة 
عودة مهاجمه السويدي زالتان 
الـــذي غاب  ايبراهيموفيتـــش 
املباراتني األخيرتني بداعي  عن 
االصابة. وفي املباريات األخرى، 
يلتقي اشبيلية مع سبورتينغ 
خيخون، وڤياريال مع اتلتيكو 

مدريد.
وكان ريـــال مدريـــد الثاني 
حقق فـــوزا صعبا على مضيفه 
امليريـــا 2-1 على ملعب »البحر 
االبيـــض املتوســـط« وذلك في 
املرحلة الثانية والثالثني.وقلص 
ريال مدريـــد الفارق مع غرميه 
التقليـــدي برشـــلونة املتصدر 
وحامل اللقب الى 3 نقاط بفضل 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
)26( والهولنـــدي رافائيل فان 
در فـــارت )69( بعـــد ان تلقت 
شباكه هدفا مبكرا حمل توقيع 
البرت كروسات )14(.على ملعب 
»ميستايا«، اســـتعاد ڤالنسيا 
الثالث توازنه بعد خسارته في 
أمام مالحقه  الســـابقة  املرحلة 
مايوركا وابتعـــد مجددا بفوزه 
على ضيفه العنيد اتلتيك بلباو 
2-0 بفضل العب وسطه املميز 
دافيد ســـيلفا الذي سجل هدفي 
املباراة فـــي الدقيقتني 35 و63. 
ورفع فريق املدرب اوناي اميري 

ويدخل توتنهام املباراة منتشيا 
بفوزه على جاره في شمال لندن 
ارسنال 2-1 منتصف األسبوع 
ليعوض بعض الشيء خيبة أمل 
خسارته أمام بورتسموث 0-2 في 
نصف نهائي كأس اجنلترا. وال 
يقف التاريخ الى جانب تشلسي 
الذي لم يفـــز على ملعب وايت 
هـــارت الين منذ 27 أغســـطس 
2005 عندمـــا تغلب حينها على 
جاره اللندني بهدفني لالسباني 
اســـيير دل هورنو وااليرلندي 

داميان داف.
وفـــي املباريـــات األخـــرى، 
يلعب برمنغهام مع هال سيتي، 
وبالكبيرن مع ايڤرتون، وفوالم 
مـــع ولفرهامبتون، وســـتوك 
سيتي مع بولتون، وسندرالند 

مع بيرنلي.

 إسبانيا

 حـــذر مـــدرب برشـــلونة 
جوسيب غوارديوال فريقه من 
مغبة االستهتار بجاره اسبانيول 
خالل مباراة »دربي« التي جتمع 
بينهما على ملعب األخير ضمن 
الثالثـــة والثالثني من  املرحلة 

بطولة اسبانيا.
وقال غوارديوال »ســـتكون 
مواجهة اسبانيول مبثابة املباراة 
النهائية، وهي مباراة هامة في 

ألنه سجل 22 هدفا في الدوري 
هذا املوسم مقابل 10 فقط ملهاجم 
البلغاري دمييتار  مان يونايتد 

برباتوڤ.
والتقى الفريقان في مسابقة 
كأس رابطة األندية االجنليزية 
احملترفة هذا املوسم ففاز سيتي 
ذهابا 2-1 قبل ان يســـقط ايابا 

.1-3
وعلى الرغم من تراجع آمال 
»الشياطني احلمر« في احراز لقب 
الويلزي املخضرم  فان جناحه 
راين غيغز يؤكد ان فريقه لم يفقد 
األمل بعد طاملا ان كل شيء ممكن 
حسابيا وقال »علينا ان نواصل 
عملنا وحصد االنتصارات، لقد 
عشنا 10 أيام صعبة، لكن يتبقى 
أمامنا 4 مباريات ويتوجب علينا 
ان نعـــوض خيبة األمـــل التي 
تعرضنا لها خالل االســـبوعني 
األخيرين، سنكافح حتى النهاية«. 
ويعاني مانشســـتر سيتي من 
بعض االصابات في صفوفه ايضا 
اذ يغيب قلـــب الدفاع جوليون 
ليسكوت لتمزق عضلي، والظهير 
االيسر واين بريدج الصابة في 
احملالب. في املقابل، لن تكون مهمة 
تشلسي سهلة عندما يحل ضيفا 
على توتنهام الطامح الى املركز 
الرابـــع املؤهل الى دوري أبطال 

أوروبا املوسم املقبل.

 يدرك مان يونايتد متاما ان 
مباراة الـ »دربي« التي جتمعه مع 
جاره مانشستر سيتي على ملعب 
األخير »سيتي اوف مانشستر« 
في املرحلة اخلامسة والثالثني 
وهي الفرصة األخيرة له إذا أراد 
االحتفـــاظ ببصيص أمل احراز 
اللقب للمرة الرابعة على التوالي 
)رقم قياسي(. وحرق مان يونايتد 
ورقتني هامتني في صراعه على 
اللقب مع تشلسي ألنه خسر أمامه 
على ملعبه 1-2 قبل اسبوعني، 
قبل ان يسقط في فخ التعادل مع 
بالكبيرن ليتخلف عن املتصدر 

بفارق 4 نقاط.
 ولن يقدم مانشستر سيتي 
هدايا جلاره ألسباب عدة اولها ان 
الود مفقود بني االثنني، وثانيها 
أنه في حاجة الى الفوز لتعزيز 
آماله باحتالل املركز الرابع املؤهل 
الى دوري أبطال أوروبا، وثالثها 
الثأر خلسارته الدراماتيكية ذهابا 
4-3 عندما ســـجل مايكل اوين 
هدف الفوز ليونايتد في الدقيقة 
السادسة من الوقت بدل الضائع. 
ويريد مهاجم مان يونايتد السابق 
االرجنتيني كارلوس تيفيز ان 
يدق املســـمار األخير في نعش 
»الشـــياطني احلمر« ويثبت ان 
التخلي عنه مطلع املوسم احلالي 
كان خطأ جسيما، وقد يكون محقا 

مدد العــب الوســـط املخضرم بول ســـكولـــــز 
)35 عاما( عقده مع مان يونايتد ملدة عام واحد كما 
اعلن مدرب النادي االجنليزي العريق السير اليكس 

فيرغسون.
ووضع ســـكولز بالتالي حدا للشـــائعات التي 
حتدثت عن امكانية اعتزاله نهائيا في نهاية املوسم 

احلالي.

اعلن مـــدرب نادي مان يونايتد الســـير اليكس 
فيرغسون ان مهاجم الفريق وين روني قد يشارك 
في »دربي« املدينة ضد جاره مانشستر سيتي ضمن 
املرحلة اخلامسة والثالثني من بطولة اجنلترا لكرة 

القدم.
وقال فيرغسون »يتدرب روني منذ يومني وسنرى 

حالته اليوم قبل اتخاذ القرار النهائي«.

روني قد يشارك أمام مانشستر سيتي سكولز يمدد عاما مع مان يونايتد

عالميةمتفرقات

 قال الكولومبي برينير بونيا مدافع 
بوكا جونيورز األرجنتيني لكرة القدم إنه 
تعرض لسباب عنصري من قبل العبي 
كولون خالل مباراة الفريقني التي أقيمت 
قبل أكثر من أسبوع، والتي تعرض خاللها 

للطرد بعد لعبة عنيفة.
  أعلن العب الكرة األرجنتيني دييغو 
بونانوت��ي عودته إلى املالع��ب اعتبارا من 
الي��وم عندما يجل��س على مقاع��د البدالء 
لفريق��ه ريفر بلي��ت، عقب حادث الس��ير 
املروع الذي تعرض له في ديسمبر املاضي 

وأسفر عن مصرع ثالثة من أصدقائه.
  سيطر ثنائي مكالرين-مرسيدس 

البريطانيان جنسون باتون بطل العالم 
ولويس هاميلتون على جولتي التجارب 
احلرة جلائزة الصـــني الكبرى، املرحلة 
الرابعـــة من بطولـــة العالم لســـباقات 

فورموال.
  بلغ االسباني رافايل نادال املصنف 
ثاني��ا الدور ربع النهائي م��ن دورة مونتي 
كارلو الفرنس��ية الدولية للتنس، اثر فوزه 
الس��احق عل��ى االملاني ميكاي��ل بيرر 0-6 
و6-1.وس��يلتقي نادال في الدور املقبل مع 
مواطن��ه خوان كارل��وس فيريرو الذي ثأر 
من الفرنسي جو ويلفريد تسونغا اخلامس 

وهزمه 6-1 و3-6 و5-7.

المونديالأخبار

 البرازيل تعفي »فيفا« من الضرائب 
قال وزير الرياضــــة البرازيلي أورالندو 
ســــيلفا إن حكومة بــــالده وافقت على إعفاء 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( وشــــركائه 
من سداد الضرائب عن كل ما يتصل باملنتجات 
واخلدمات املتعلقة بتنظيم البالد لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم عام 2014. وأشار الوزير إلى 
التوصل لهذا االتفاق خالل اجتماع عقده مع 
السكرتير العام للفيفا جيروم فالكه بحضور 
السكرتير التنفيذي لوزارة التخطيط البرازيلية 
نيلسون ماتشادو ونائب مدير احلكومة املدنية 

برونو فاسكونسيلوس.

المكسيك يعسكر في أفاندارو 
بعـــد أن أنهـــى االختبـــارات البدنية 
والطبية، توجه املنتخب املكسيكي لكرة 
القدم بقيادة مديره الفني خافيير أغيري 
إلى منتجع أفاندارو بوالية املكسيك، حيث 
يعسكر ملدة أسبوع استعدادا لكأس العالم 

في جنوب أفريقيا.
 ويضم املعسكر 17 العبا تضمنتهم قائمة 
أغيري للمرحلة الثانية من االستعدادات 
لكأس العالم حتى 23 من الشهر اجلاري 
في املنتجع الـــذي يبعد 200 كلم جنوب 

غرب العاصمة املكسيكية.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الخامسة والثالثون(

شو سبورت 2:451مانشستر سيتي - مان يونايتد 
5برمنغهام - هال سيتي 

5بالكبيرن - ايڤرتون
5فوالم - ولڤرهامبتون

5ستوك سيتي - بولتون
5سندرالند - بيرنلي
شو سبورت 7:302توتنهام - تشلسي

اسبانيا )المرحلة الثالثة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +74اشبيلية - خيخون 

اجلزيرة الرياضية +92اسبانيول - برشلونة 
اجلزيرة الرياضية +112ڤياريال - اتلتيكو مدريد

ايطاليا )المرحلة الرابعة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +71كييڤو ـ ليڤورنو

المانيا )المرحلة الحادية والثالثون(
4:30شتوتغارت - باير ليڤركوزن
4:30ڤولفسبورغ - ڤيردر برمين

دبي الرياضية4:30شالكه - مونشنغالدباخ
4:30هامبورغ - ماينتس
4:30فرايبورغ - نورمبرغ

دبي الرياضية7:30بايرن ميونيخ - هانوڤر

فرنسا )المرحلة الثالثة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +87أوكسير - لوريان 
اجلزيرة الرياضية +81بولوني - مرسيليا
8غرونوبل - سوشو

8نيس - لنس
8رين - نانسي

8ڤالنسيان - لومان
اجلزيرة الرياضية +104بوردو - ليون


