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برشلونة.. »مين يداويك« في مواجهة ڤياريال؟!
بايرن ميونيخ للدنو من اللقب أمام بوخوم.. ومانشستر سيتي إلزاحة أستون ڤيال.. وروما لعدم التفريط بالفوز على بارما 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السابعة والثالثون(

شو سبورت 2:452برمنغهام - بيرنلي 
شو سبورت 51مانشستر سيتي - استون ڤيال 

5بورتسموث - ولڤرهامبتون
5ستوك سيتي - ايڤرتون

5توتنهام - بولتون

اسبانيا )المرحلة الخامسة والثالثون(
7ملقة - خيخون 

اجلزيرة الرياضية +76بلد الوليد - خيتافي
اجلزيرة الرياضية +74تينيريفي - سانتاندر

7خيريز - امليريا
7ديبورتيڤو - سرقسطة
اجلزيرة الرياضية +92اسبانيول - ڤالنسيا 
اجلزيرة الرياضية +112ڤياريال - برشلونة

ايطاليا )المرحلة السادسة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +71بارما - روما 

اجلزيرة الرياضية +9:451ميالن - فيورنتينا

المانيا )المرحلة الثالثة والثالثون(
4:30دورمتوند - ڤولفسبورغ
دبي الرياضية 4:302ليڤركوزن - هيرتا برلني
4:30فرانكفورت - هوفنهامي
دبي الرياضية 4:301شالكه - ڤيردر برمين

دبي الرياضية4:30بايرن ميونيخ - بوخوم
4:30هانوڤر - مونشنغالدباخ

4:30كولن - فرايبورغ
4:30شتوتغارت - ماينتس
4:30هامبورغ - نورمبرغ

كأس فرنسا
اجلزيرة الرياضية +9:454سان جرمان - موناكو

)أ.پ( برشلونة وقع ضحية انتر ميالن »أوروبيا«.. ومطالب بالتركيز على »الليغا« ومواجهة ڤياريال اليوم 

مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال مع »سهمه« اريني روبن في التدريب

يحل ضيف����ا على ڤياري����ال على 
ملعب »ال مادريغال«، وهو يأمل 
ان يحقق نتيجة افضل من تلك التي 
سجلها في مواجهتيه االخيرتني مع 
»الغواصة الصفراء« عندما تعادل 

معه 3-3 و1-1 على التوالي.
وبدوره يخوض ڤالنسيا الثالث 
مباراة صعبة امام مضيفه الكاتالوني 
اسبانيول، لكن املعركة احلقيقية 
س����تكون على املركز الرابع مبا ان 
فري����ق املدرب اوناي اميري ضمن 
بشكل كبير مركزه الثالث النه يبتعد 
بفارق ست نقاط عن اقرب مالحقيه. 
ويحل خيتافي السابع بفارق ست 
نقاط عن مايوركا ضيفا على بلد 
الوليد صاحب املركز الثامن عشر 
بنفس عدد نقاط تينيريفي التاسع 
عشر قبل االخير والذي يستقبل 

بدوره راسينغ سانتاندر.
املباريات االخرى، يلعب  وفي 
خيريز متذيل الترتيب امام امليريا 
وهو بحاجة الى النقاط الثالث من 
اجل تأجيل عودته الى الدرجة الثانية 
للمرحلة املقبلة على اقله، وملقة مع 
سبورتينغ خيخون، وديبورتيفو 

ال كورونا مع سرقسطة.

 ايطاليا

يفتتح ميالن املرحلة السادسة 
والثالثني من الدوري االيطالي اليوم، 
في مواجهة ضيفه فيورنتينا وهو 
مطالب بالفوز واال سيصبح مهددا 
بالتخلي عن املركز الثالث النه ال 
يتبعد س����وى بفارق 4 نقاط عن 
س����مبدوريا، فيما يلعب بارما مع 

روما.

 كأس فرنسا

يسعى باريس س����ان جرمان 
وموناكو الى انقاذ موسمهما املخيب 
عندما يتواجهان اليوم على ملعب 
»ب����ارك دي برينس« في العاصمة 
باريس في نهائي مس����ابقة كأس 

فرنسا.

الى الدرجة الثانية بش���كل رسمي 
غدا السبت للمرة االولى منذ 1997 
كون���ه يتخلف بفارق خمس نقاط 
عن صاحب املركز الس���ادس عشر 
الذي يخ���وض مواجه���ة فاصلة 
مع ثال���ث الدرجة الثانية. ويلعب 
دورمتوند اخلامس مع ڤولفسبورغ 
اللقب، واينتراخت  الثامن وحامل 
فرانكفورت مع هوفنهامي، وكولن 
مع فرايبورغ، وش���توتغارت مع 

ماينتس.

 اسبانيا 

يسعى برشلونة الى نفض غبار 

الن فارق االهداف في مصلحته بفارق 
كبير )37، مقابل 24 لشالكه(. وفي 
حال جنح بوخوم في احملافظة على 
مركزه بعد املرحلة الرابعة والثالثني 
االخيرة فسيخوض مواجهة فاصلة 
مع ثال���ث الدرجة الثانية من اجل 
حتديد اي منهما سيتواجد في دوري 
االضواء املوس���م املقب���ل. ويحتل 
نورمب���رغ املركز اخلامس عش���ر 
بفارق االه���داف عن بوخوم، وهو 
س���يخوض اختبارا صعبا للغاية 
في ضيافة هامبورغ. ومن ناحية 
شالكه لم يفقد مدربه فيليكس ماغاث 
االمل في ان يكون اللقب من نصيب 

اخليبة التي مني بها بتنازله عن 
لقبه بطال ملس����ابقة دوري ابطال 
اوروبا بعد خروجه من الدور نصف 
النهائي على يد انتر ميالن االيطالي، 
والتركيز مجددا على معركة الدوري 
االسباني على امل االحتفاظ باللقب 
احمللي بعد ان جرد من لقبه االوروبي 
ولقب مسابقة الكأس احمللية على 

يد اشبيلية.
ولن يكون برشلونة الذي يبتعد 
بفارق نقطة واح����دة عن مالحقه 
التقليدي ري����ال مدريد،  وغرميه 
امام مهمة سهلة على االطالق في 
املرحلة اخلامس����ة والثالثني النه 

فريقه وهو قال بعد تعادل النادي 
الباڤاري مع مونش���نغالدباخ في 
املرحلة السابقة )1-1(: »انا متأكد من 
ان بايرن لن يفز مبباراتيه االخيرتني 
في البطولة«. وفي حال صدق ماغاث 
في توقعات���ه وجنح فريقه في ان 
يتوج بطال، فسيصبح املدرب الفذ 
اول مدرب يح���رز اللقب مع ثالثة 
فرق مختلفة. وفي صراع احلصول 
على املركز الثالث املؤهل الى دوري 
ابطال اوروبا املوسم املقبل، فتبدو 
الفرصة سانحة امام باير ليڤركوزن 
لالبتعاد عن برمين النه يتواجه مع 
هرتا برلني الذي س���يتأكد هبوطه 

 سيتمكن مانشستر سيتي من 
ازاحة استون ڤيال عن خط الصراع 
في حال جنح في الفوز عليه عندما 
يستضيفه على ملعب »سيتي اوف 
مانشس����تر« في املرحلة السابعة 
والثالثني قبل االخيرة من الدوري 
االجنليزي، حيث لم يفز الثاني منذ 
28 ابريل 2007 )2-0(. اما توتنهام 
الذي خس����ر في املرحلة السابقة 
امام م����ان يونايتد 1-3، فيخوض 
اختبارا سهال امام ضيفه بولتون، 
وف����ي املباريات االخ����رى، يلعب 
برمنغهام مع بيرنلي، وبورتسموث 
مع ولفرهامبتون، وستوك سيتي 

مع ايڤرتون.

 المانيا

امام  س����يكون بايرن ميونيخ 
التق����دم خط����وة اضافية  فرصة 
وحاسمة نحو الفوز باللقب للمرة 
الثانية والعشرين في تاريخه )رقم 
قياس����ي( وذلك عندما يستضيف 
على ملعبه »اليانتس ارينا« بوخوم 
املهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية 
وذلك في املرحلة الثالثة والثالثني 

قبل االخيرة من الدوري االملاني.
وس���تكون هذه املباراة مبثابة 
اول »نهائ���ي« م���ن اص���ل اربعة 
بالنس���بة للن���ادي الباڤاري وفي 
حال ف���وزه بها س���تكون الطريق 
ممه���دة حينها امام���ه للفوز باول 
القابه هذا املوس���م، خصوصا انه 
يواجه في املرحل���ة االخيرة هرتا 
برل���ني الذي هب���ط »منطقيا« الى 
الدرجة الثاني���ة، ويتصدر بايرن 
ميونيخ الترتي���ب بفارق االهداف 
عن مالحقه ش���الكه بعد سقوطه 
في املرحلة السابقة في فخ التعادل 
مع بوروسيا مونشنغالدباخ.لكن 
الفريق الباڤاري امام فرصة هامة 
للتعويض وق���د يتوج باللقب في 
نهاية االسبوع في حال فوزه على 
بوخوم وخسارة شالكه في مواجهة 
القمة مع ضيفه ڤيردر برمين الثالث، 

و النجومأخبار األندية

 اتفاق بين برشلونة وڤالنسيا لضم ڤيا
ذكرت صحيفة »ماركا« االس����بانية امس ان برش����لونة بطل 
ومتصدر الدوري احمللي توصل الى اتفاق شفهي مع ڤالنسيا من 
اجل تخلي االخير عن هداف����ه الدولي دافيد ڤيا ملصلحة النادي 
الكاتالوني بعد انتهاء املوسم احلالي. وقالت الصحيفة دون ان 
تكشف عن مصادرها: توصل برشلونة وڤالنسيا الى اتفاق شفهي 
لك����ي يرتدي املهاجم قميص »بالوغرانا« ولم يبق هناك س����وى 

االعالن الرسمي عن الصفقة ما ان ينتهي الدوري االسباني.

يوڤنتوس يستأنف ضد تجريده من اللقب
يعتزم نادي يوڤنتوس مطالبة االحتاد اإليطالي لكرة القدم 
بتجريد إنتر ميالن من لقب الدوري اإليطالي الذي منحه إياه 
في عام 2006 إثر فضيحة التالعب بنتائج املباريات التي هزت 

أرجاء الكرة اإليطالية حينذاك.

تيري راض عن مستواه
في حوار نشرته الصحف البريطانية أكد جون تيري قائد 
منتخب إجنلترا الس���ابق أنه راض متاما عن مس���توى أدائه 
احلالي. وواجه قلب دفاع نادي تشلسي اإلجنليزي، الذي جرد 
من شارة قيادة منتخب إجنلترا في وقت سابق من املوسم بعد 

انتشار فضيحة إقامته عالقة عاطفية مع صديقة سابقة ألحد 
زمالئه، انتقادات عديدة بسبب مستوى أدائه احلالي.

مانشيني يطلب من تيڤيز التوقف عن التذمر
رد املدرب االيطالي ملانشستر سيتي االجنليزي على انزعاج 
مهاجمه االرجنتيني من كثافة احلصص التدريبية، طالبا منه 
التوقف عن التذمر او ليرحل عن النادي، ما يظهر ان االجواء 

داخل غرف مالبس ال�»سيتيزينس« ليست باملثالية.

هاسيبي يمدد عقده مع ڤولفسپورغ
ذكر نادي ڤولفس���پورغ، بطل الدوري االملاني لكرة القدم 
املوس���م املاضي، انه مدد عقد العب الوسط الدولي الياباني 

ماكوتو هاسيبي عامني اضافيني حتى 2012.

غاري نيڤيل يمدد مع مان يونايتد
أعلن مان يونايتد بطل الدوري االجنليزي امس ان مدافعه 
غاري نيڤيل مدد عقده مع النادي ملدة عام اضافي. وحلق نيڤيل 
)35 عاما( باملخضرمني اآلخرين بول سكولز الويلزي وراين غيغز 

اللذين سبقاه الى متديد عقديهما مع »الشياطني احلمر«.

نال مهاجم مان يونايتد واين روني جائزة رابطة 
الصحافيني الكرويني ألفضل العب في الدوري االجنليزي 
املمتاز، متفوقا على مهاجمي تشلسي ومانشستر سيتي 
العاجي ديدييه دروغبا واالرجنتيني كارلوس تيفيز 
عل����ى التوالي.وحصل تيفيز ال����ذي كان نال مؤخرا 
جائزة رابطة الالعبني احملترفني ألفضل العب، على 

81% من األصوات بعدما تألق هذا املوسم.

ذكرت صحيفتا »ال كورييري ديلو سبورت« و»غازيتا ديلو سبورت« 
احملليتان امس ان مدرب املنتخب االيطالي مارتشيلو ليپي من بني االسماء 
املطروحة لتسلم االشراف على ميالن بدال من البرازيلي ليوناردو الذي 
قدم أداء مخيبا هذا املوس����م مع الفريق »اللومباردي«. وكانت الصحف 
احمللية ذكرت ان ليوناردو سيترك ميالن في نهاية املوسم، مستندة الى 
تصريح نسب لرئيس النادي ورئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني قال 
فيه ان املدرب البرازيلي سيترك النادي بشكل مؤكد في نهاية املوسم.

جائزة »الصحافيين« لروني ليپي مرشح لتدريب ميالن 

 حظوظ ڤان غال أكبر
أمام  إنتر ميالن بنهائي األبطال

اعتبر الهولندي لويس ڤان غال مدرب بايرن 
ميونيخ االملاني ان حظوظ فريقه اكبر في مواجهته 
مع انتر ميالن االيطالي من املواجهة مع برشلونة 
االسباني حامل اللقب لو تأهل االخير الى نهائي 
دوري ابط���ال اوروبا. وقال ڤ���ان غال في مؤمتر 
صحافي »فرصتنا امام انتر ميالن اكبر بكثير مما 
لو كانت املواجهة مع برش���لونة«. واضاف »انتر 
ميالن ال يلعب باسلوب هجومي كما برشلونة«. 
وس���يواجه ڤان غال في مدريد املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو الذي يش���رف على انتر ميالن 
ويحاول تتويجه الول م���رة بعد ان بلغ النهائي 
للمرة السادس���ة في تاريخ���ه. ويعرف ڤان غال 
موريني���و جيدا اذ عمل االخير مترجما له ورجل 
احصاءات عندما كان االول مدربا لبرشلونة، وقال 
»انه صديق«. وكان مورينيو وصف ڤان غال بانه 

»مدير فني استثنائي«.
من جانبه، اعتبر املدافع فيليب الم ان »انتر ميالن 
يناسبنا اكثر من برشلونة، لكن ايا كان اخلصم، 
املباراة ستكون صعبة«، في حني رأى العب الوسط 
باستيان شفاينشتايغر »كنت امتنى ان يتأهل انتر 
ميالن، لكن يجب اال ننسى ان هذا الفريق قوي النه 
هزم تشلسي االجنليزي وبرشلونة، انه بالنسبة 

الي مرشح قوي الحراز اللقب«.


