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أجمعت الصحف االجنليزية الصادرة امس 50
على ان املدرب االسباني لنادي ليڤربول االجنليزي 
رافايل بنيتيز سيش��رف على نادي يوڤنتوس 
االيطالي في املوسم املقابل.وتصدر خبر الرحيل 
املتوقع لبنيتيز صفحات »دايلي مايل«، »غارديان«، 
»دايلي مي��رور« و»تاميز«، فاعتبرت االولى ان 
يوڤنتوس س��يتعاقد خالل األسبوعني املقبلني 

مع املدرب االسباني ملدة 4 سنوات، وان محامي 
»السيدة العجوز« يناقشون قيمة الصفقة لتعويض 
الغرامة التي س��يكون بنيتي��ز مضطرا لدفعها 
الى فريقه االجنليزي ف��ي حال تركه ليڤربول. 
وأضافت الصحيفة ان بنيتيز )50 عاما( مستعد 
لقيادة يوڤنتوس بدال من املدرب املؤقت ألبرتو 
زاكيروني، لكنه في حيرة من أمره اذا كان عليه 

البقاء وانتظار ليڤرب��ول كي يقيله من منصبه 
ودفع مبلغ 15 مليون جنيه استرليني كتعويض 
له. وأف��ادت الصحيفة بان يوڤنتوس س��يقدم 
حال مرضيا من خالل دفع مبلغ 5 ماليني جنيه 
استرليني باالضافة الى عقد ملدة 4 سنوات تبلغ 
قيمت��ه 16 مليون جنيه، للبدء ف��ي عملية بناء 

النادي للفترة املقبلة.

إجماع على تولي بنيتيز تدريب يوڤنتوس 

عزز توتنهام هوتسبرز ومانشستر سيتي 
حظوظهما النتزاع البطاقة الرابعة االخيرة املؤهلة 
الى مسابقة دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل، 
بعد فوز االول على ضيفه بولتون 1-0 والثاني 
على ضيفه استون ڤيال 2-1 امس في املرحلة 
الس���ابعة والثالثني قبل االخي���رة من الدوري 
االجنليزي لكرة القدم. ورفع توتنهام رصيده 
الى 67 نقطة بفارق نقطة واحدة امام مانشستر 
سيتي الذي ارتقى الى املركز اخلامس، علما بأن 
الفريقني سيلتقيان على ملعب االخير »سيتي 
اوف مانشستر« في قمة ساخنة االربعاء املقبل 
في مباراة مؤجلة من املرحلة التاسعة والعشرين 
ستكون حاسمة لتحديد من سيرافق تشلسي 

ومان يونايتد وارسنال الى دوري االبطال.
ويقف ليڤربول عائقا بني تشلس���ي وحلم 
اس���تعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2006 
وذلك عندما يستضيف الفريق اللندني اليوم 

على ملعب »انفيلد« .
وستكون هذه املواجهة قمة بكل ما للكلمة 
من معنى ملا حتمله م���ن أهمية للفريقني، ألن 
فوز تشلسي على »احلمر« يعني فتح الطريق 
أمام رجال املدرب االيطالي كارلو انش���يلوتي 
لكي يتوجوا باللق���ب، خصوصا ان مباراتهم 

األخيرة ستكون في أرضهم وبني جماهيرهم أمام 
ويغان الذي ضمن بقاءه في دوري األضواء، ما 
يعني ان هذه املباراة ستكون هامشية بالنسبة 

لألخير.
ويتصدر تشلسي الترتيب بفارق نقطة فقط 
عن مان يونايتد حامل اللقب والذي يحل بدوره 
ضيفا ثقيال على سندرالند الذي يشرف عليه 
مدافع »الشياطني احلمر« السابق ستيف بروس 
الذي أكد انه لن يقدم أي خدمات مجانية ملدربه 

السابق اليكس فيرغسون.
وسيقدم تشلسي كل ما لديه من اجل اخلروج 
من ملعب »انفيلد« بالنقاط الثالث، أمال في ان 
يفك العقدة التي الزمته في هذا امللعب حيث لم 
يفز على »احلمر« منذ الثاني من أكتوبر 2005 

عندما تغلب على مضيفه 1-4.
وستكون جماهير مان يونايتد خلف ليڤربول 
رمبا ألول مرة في التاريخ، على أمل ان ينجح 
األخير في اجبار الفريق اللندني على االكتفاء 
بالتعادل على أقل تقدير، ما سيس���مح لفريق 
»الشياطني احلمر« بالتربع على الصدارة في حال 
فوزه على مضيفه سندرالند في مباراة هامشية 
لألخير ألنه فقد األمل في احلصول على مركز 
أوروبي كم���ا انه بعيد جدا عن منطقة اخلطر. 

وفي حال جنح ليڤربول في تقدمي هذه اخلدمة 
اجلليلة لفريق املدرب االس���كوتلندي اليكس 
فيرغسون فستصبح الطريق ممهدة متاما أمام 
»الشياطني احلمر« من اجل الظفر باللقب للمرة 
الرابعة على التوالي والتاسعة عشرة في تاريخه 
)اجنازان قياسيان(، خصوصا انهم يستضيفون 

ستوك سيتي في املرحلة اخلتامية.
أما في حال فوز تشلسي وتعادل مان يونايتد 
فس���يتوج االول باللقب من الناحية النظرية 
ألن���ه ميلك فارق أهداف كبيرا )61، مقابل 53(، 
اما في حال سقوط مان يونايتد وفوز تشلسي 
فسيتوج األخير باللقب للمرة الرابعة في تاريخه 
بعد أعوام 1955 )الدرجة االولى سابقا( و2005 

و2006.ويلعب فوالم مع وست هام.

ألمانيا

ضمن بايرن ميونيخ لقب بطل الدوري االملاني 
لكرة القدم اثر فوزه على ضيفه بوخوم 1-3، 
وخسارة مطاردة شالكه امام ضيفه ڤيردر برمين 
0-2 امس في املرحل���ة الثالثة والثالثني قبل 
االخيرة. ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 67 
نقطة وابتعد 3 نقاط عن شالكه، وهو يتفوق 
عليه بفارق 17 هدفا. ويحل بايرن ميونيخ في 

املرحلة االخيرة ضيفا على هرتا برلني صاحب 
املركز االخي���ر والذي تأكد هبوطه الى الدرجة 
الثانية بعدما تعادل مع مضيفه باير ليڤركوزن 
الرابع بهدف للبرازيلي رافائيل )12( مقابل هدف 
ملنويل فريديريك )59(.في املقابل، يلعب شالكه 
في ضيافة ماينتس القابع في وس���ط القائمة 
)العاش���ر( وبات من الصعب عليه ان يعوض 
فارق االهداف ال� 17 حتى في حال خسارة رجال 
امل���درب الهولندي لويس ف���ان غال امام فريق 

العاصمة.
واكتفى بوروسيا دورمتوند اخلامس بنقطة 
واحدة من تعادله مع ضيفه فولفسبورغ 1-1. 
وانتقم هامبورغ خلروجه اخلميس من نصف 
نهائي الدوري االوروب���ي »يوروبا ليغ« على 
ي���د ضيفه فوالم االجنليزي )1-2(، من ضيفه 
نورمبرغ ودك شباكه برباعية نظيفة. واكتفى 
شتوتغارت بالتعادل مع ضيفه ماينتس 2 � 2، 
فيما تغلب هانوڤر على بوروسيا مونشنغالدباخ 
6-1.وتعادل كولن مع فرايبورغ 2-2، وخسر 

اينتراخت فرانكفورت امام هوفنهامي 2-1.

 إسبانيا

يخوض ريال مدريد اختبارا سهال على ملعبه 

في مواجهة اوساس���ونا في املرحلة اخلامسة 
والثالثني من الدوري االسباني. وبدا جنم ريال 
مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو واثقا من ان 
شيئا لم يحسم وبأنه ستكون هناك تقلبات في 
الصدارة، مضيفا »سيكون هناك بعض املفاجآت 
ألن برشلونة سيواجه ڤياريال واشبيلية. أمل ان 
نتمكن من ان نصبح أمامهم لكي أصبح بطال هذا 
املوسم«. وأصبحت املعركة على املركز االخير 
املؤهل الى دوري ابطال اوروبا خماس���ية ألن 
مايوركا الرابع ال يتقدم سوى بفارق ست نقاط 
عن اتلتيك بلباو الثامن، وهو سيحل ضيفا على 
االخير وفي حال جنح النادي الباسكي في حسم 
هذه املواجهة فسيدخل بقوة الى خط الصراع 
على هذا املركز.اما اشبيلية اخلامس الذي يتخلف 
بنقطتني عن مايوركا، فهو يستضيف اتلتيكو 
مدريد املنتشي بتأهله الى نهائي »يوروبا ليغ« 

على حساب ليڤربول االجنليزي.

 إيطاليا

 أصبح بإمكان انتر ميالن ان ينكب حاليا على 
معركة الدوري االيطالي الن نهائي مسابقة دوري 
أبطال اوروبا على بعد اكثر من 20 يوما، وهو 
يخوض اليوم اختبارا صعبا على امللعب االوملبي 

في روما ضد التسيو ضمن املرحلة السادسة 
والثالثني من الدوري االيطالي. وفي حال جنح 
فريق املدرب البرتغالي الفذ جوزيه مورينيو 
في حسم مواجهته الصعبة مع التسيو املهدد 
بالهبوط الى الدرجة الثانية، فستكون الطريق 
ممهدة أمامه للظفر باللقب للموسم اخلامس على 
التوالي ألنه يستقبل كييڤو في املرحلة املقبلة 
قبل ان يحل ضيفا على س���يينا صاحب املركز 

التاسع عشر قبل األخير حاليا.
وتتوجه األنظار ايضا ال���ى معركة املركز 
الرابع األخي���ر املؤهل الى دوري أبطال أوروبا 
بني الرباعي سمبدوريا وباليرمو ويوڤنتوس 
ونابولي، وان كانت حظوظ االخيرين ضعيفة 
ألنهما يتخلفان بفارق 6 و7 نقاط على التوالي 
عن سمبدوريا املرشح للمحافظة على مركزه بعد 
هذه املرحلة ألنه يواجه ليفورنو الذي أصبح 

أول الهابطني الى الدرجة الثانية.

  فرنسا

تعادل اوكس���ير الثاني مع ضيفه مرسيليا 
املتصدر ووصيف بطل املوس���م املاضي 0-0 
في قمة املرحلة اخلامسة والثالثني من الدوري 

الفرنسي.

الذهاب للشاطئ أفضل من التصفيق لـ »الحمر«
عبداهلل العنزي

كتب احملرر الرياضي بصحيفة »امليرور« البريطانية دافيد اندرسون، 
املعروف بتعصبه لليڤربول عن مباراتي اليوم بني ليڤربول وتشلسي، 
ومان يونايتد وسندرالند، »ال امتنى ان اكون مشجعا ل� »الريدز« اليوم، 
فالف��وز على تشلس��ي يبقي االمل موجودا في احت��الل املركز الرابع 
والوصول الى دوري االبطال في املوس��م املقبل، اال انه في الوقت ذاته 

يعطي مان يونايتد فرصة زعامة الدوري في اجنلترا بتتويجه للمرة 
ال� 19، خصوصا انه اآلن متس��او مع ليڤربول ب� 

18 بطولة لكل منهما«.
وحال مش��جعي »احلمر« يتفق 

في جانب كبي��ر مع ما طرحه 
اندرسون، فهم امام امرين 

احالهما م��ر، اما الفوز 
واحلفاظ على بصيص 
االم��ل ف��ي اللع��ب 
باملسابقة االوروبية 
اللقب  االم واهداء 
الى الغرمي التقليدي 
مان يونايتد، واما 
اخلسارة وحرمان 

امل��ان م��ن التفوق 
وخس��ارة  عليه��م 

املشاركة ايضا بدوري 
ان  ويب��دو  االبط��ال، 

االختيار الثاني اي اخلسارة 
امام تشلسي هو اخليار املفضل 

جلماهير »احلمر«.
ففي موسم 1997 � 1998، رفعت جماهير 

»انفيلد رود« الفته كبيرة اثناء مباراة فريقها مع مان 
يونايتد والتي اتت مباشرة بعد اعتزال اسطورة املان الفرنسي اريرك 
كانتونا كتب فيها »وداعا كانتون��ا، مان يونايتد فلتأت الينا من جديد 
عندما حترز اللقب ال� 18«، فجاء الرد من جماهير اليونايتد هذا املوسم 
في مباراة الذهاب من الدوري عندما رفعو الفتة كتب فيها »لقد اخبرتونا 

ان نعود الى هنا باللقب ال� 18، ها قد عدنا اليكم من جديد«.
وقد بدأت حملة واسعة النطاق بني جماهير ليڤربول تطالب فريقها 
باخلسارة امام تشلسي، خصوصا عبر املوقع الرسمي للنادي االجنليزي 
العريق، وقد هددت بعض اجلماهير برفع الفتات كبيرة في »انفيلد رود« 

اثن��اء املباراة حتث العبيها على التخاذل امام »البلوز«، وبكل تأكيد ان 
هذا االمر قد يؤثر كثيرا على مصداقية الدوري االجنليزي اذا ما حدث، 
خصوصا بعد التصريح املثير للجدل من قبل مدرب ليڤربول االسباني 
رفائيل بنيتيز الذي قال »سنبذل قصارى جهدنا في املباراة، وانا افهم 
املشجعني، لكن سنحاول الفوز«، علما أن بنيتيز لم يصرح على االطالق 

طوال قيادته لليڤربول مبثل هذا التصريح املثير لالشمئزاز. 
في املقابل، ال يبدو احلال افضل بني مشجعي القطب اآلخر من 
الشمال االجنليزي، فجماهير »الشياطني احلمر« 
طالبت االحتاد االجنليزي باملوقف احلازم 
امام اي تهاون يقدمه العبي ليڤربول 
اليوم، وقد اطلقت  في مباراة 
حملة واسعة النطاق حتت 
عن��وان »لكي ال نصبح 

مثل الكالتشيو«.
وقد يكون االحتاد 
االجنليزي اخطأ في 
عدم تعديله جلدول 
مباريات االسبوع 
قب��ل االخي��ر من 
املمتاز،  ال��دوري 
فمن غي��ر املعقول 
ان تلعب فرق استون 
ڤيال ومانشستر ستي 
وايڤرت��ون  وتوتنه��ام 
مبارياتها امس وهي الفرق 
التي تنافس »احلمر« على مقاعد 
بينما يلعب  املس��ابقات االوربي��ة، 
ليڤرب��ول اليوم، فلو اتت مواجهات االمس 
على خالف طموحات »الري��دز« فلن يلعب الفريق 
بالروح نفس��ها اذا ما جاءت النتائج في صاحله، لذا كان من االجدر ان 
تقام منافس��ات هذه اجلولة من البطولة االجنليزية في التوقيت نفسه 

كما هو احلال في االسبوع االخير.
ولع��ل افضل النصائح التي ميكن ان توج��ه الى جماهير ليڤربول 
هذا اليوم هي التي قالها لهم اندرس��ون »في يوم 2 مايو وبالنسبة لي 
كمشجع لليڤربول فإن احلل االمثل لدي لتجنب مشاهدة لقاءات اليوم 
هي ان اخرج من البالد بالكامل واذهب الى احد الشواطئ وانسى كرة 

القدم.. ولو مؤقتا«.

الفريق الباڤاري يأمل تخفيف
 العقوبة على ريبيري

خليفة البورتا في 31 يونيو 

ڤالنسيا لبيع سيلڤا لـ »الملكي«

ليوناردو يلمح إلى الرحيل

يتطل���ع بايرن ميونيخ األملاني الى يوم اخلامس من 
مايو اجلاري ملعرفة م���ا إذا كانت عقوبة اإليقاف ثالث 
مباريات املفروضة على فرانك ريبيري س���تخفف، كي 
يتمكن من املشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام 

إنتر ميالن اإليطالي.
وكان العب خط الوس���ط الفرنسي الدولي ريبيري 
طرد خالل مباراة بايرن ميونيخ أمام ليون الفرنسي في 
ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة األوروبية للخشونة 

مع ليساندرو لوبيز.
واستأنف بايرن ميونيخ ضد هذا القرار وأبلغ »يويفا« 
بأن االحتاد يتوقع مثول ريبيري أمام جلس���ة استماع 

لعرض وجهة نظره في هذا الشأن.
من جهته، اشتكى لويس فان غال مدرب بايرن ميونيخ 
من مش���جعي فريقه وقال إنهم يس���اندونه فقط عندما 

يؤدي بشكل جيد.
واضاف إن املشجعني بستاد اليانتس ارينا يشبهون 
احيانا جمهور املسرح مثلما هو حال مشجعي برشلونة 
االسباني واياكس امستردام الهولندي اللذين عمل معهما 

من قبل.
وتابع »هذا أمر سيء جدا. انهم مثل مشجعي برشلونة 

واياكس.. جمهور مسرح«.
وأضاف »اجلمهور كان مفاجأة بالطبع في األسابيع 
الثالثة األخيرة لكن من السهل أن حتصل على األصوات 

عندما تفوز بكل شيء«.
من جانبه، حرص أسطورة كرة القدم األملاني فرانتس 
بكنباور الذي يش���غل حاليا منصب الرئيس الش���رفي 
لنادي بايرن ميونيخ على اإلشادة بالفريق احلالي بعد 

تغلبه على ليون.
وقال بكنباور »كان بايرن منظما وجيدا بشكل رائع. 

إنها درجة عالية من االداء اخلططي«. 
بدوره، قال أولي هونيس رئيس النادي حاليا وأحد أفراد 
الفريق الفائز باأللقاب األوروبية الثالثة في السبعينيات 
»الكرة التي شاهدناها تقترب من حد الكمال. لم أشاهد 
هذا األداء من بايرن في مب���اراة مهمة منذ فترة طويلة 

للغاية«.

قال برش��لونة االس��باني إن أعضاء النادي سيصوتون 
الختيار خليفة لرئيس��ه خوان البورت��ا املنتهية واليته في 
انتخابات س��تجرى في 13 يونيو املقبل. وأضاف برشلونة 
أنه بوسع املرشحني تسجيل رغبتهم في الفترة من 25 مايو 
اجلاري ال��ى األول من يونيو املقبل وانهم يحتاجون جلمع 

2095 توقيعا على األقل من األعضاء لدخول االنتخابات.
من جانبها، أعربت جماهير برش��لونة عن ثقتها الكاملة 
في قدرة فريقها على استعادة توازنه وانتزاع لقب الدوري، 
وفقا الس��تطالعات الرأي التي أجرتها صحيفتا »سبورت« 
و»موندو ديبورتيفو« الصادرتان من إقليم كتالونيا. ويعتقد 
59% من قراء صحيفة سبورت و53% من قراء صحيفة موندو 
ديبورتيفو أن برشلونة سيحتفظ بلقب الدوري االسباني.

ذكرت صحيفة »ماركا« أن ڤالنسيا وافق على بيع مهاجمه 
الدولي ديڤيد ڤيا إلى برش��لونة االس��باني في صيف العام 
احلالي. وأش��ارت الصحيفة إلى أن ڤالنسيا سيبيع مهاجمه 
األخر ديڤيد س��يلڤا إلى ريال مدريد. وتراكمت الديون على 
نادي ڤالنسيا مؤخرا، وبات الفريق في حاجة ماسة إلى سيولة 
الستئناف بناء الستاد اجلديد، والذي توقف العمل فيه لنحو 

ستة أشهر بسبب الوضع املالي للنادي في الوقت احلالي.

أثار البرازيلي ليوناردو مدرب ميالن االيطالي املزيد من 
التكهن��ات حول امكانية تركه النادي بنهاية املوس��م احلالي 
بعدما ذكرت تقارير ان املالك سيلفيو برلسكوني تطرق الى 
رحيل املدرب البرازيلي. وق��ال ليوناردو »ال أعلم ماذا قال 
برلسكوني لكن ال ميكن ان أنفي ان عالقتنا تكتنفها صعوبات. 
نحن مختلفون متاما.. رمبا يكون التوافق بيننا مستحيال. 

لكن أهم شيء هو املباريات الثالث املقبلة«.

بكنباور وهونيس يشيدان بأداء »الباڤاري«
أخبار األندية والنجوم

فرحة العبي بايرن ميونيخ بالفوز بالبوندسليغا.. وفي اإلطار جماهير الفريق الباڤاري يحملون درع الدوري  )أ.ف.پ(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السابعة والثالثون(

شو سبورت 3:301ليڤربول - تشلسي

5فوالم - وست هام

شو سبورت 62سندرالند – مان يونايتد

اسبانيا )المرحلة الخامسة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +64اشبيلية - اتلتيكو مدريد

اجلزيرة الرياضية +82ريال مدريد - اوساسونا

اجلزيرة الرياضية +102اتلتيك بلباو - مايوركا

ايطاليا )المرحلة السادسة والثالثون(
4اتاالنتا - بولونيا

4باري - جنوى
اجلزيرة الرياضية +44كالياري - اودينيزي
اجلزيرة الرياضية +41كاتانيا - يوڤنتوس

4كييڤو - نابولي
اجلزيرة الرياضية +47سمبدوريا - ليڤورنو

اجلزيرة الرياضية +42سيينا - باليرمو
اجلزيرة الرياضية +9:451التسيو - انتر ميالن

فرنسا )المرحلة الخامسة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +65بوردو - تولوز
6ليل - نانسي
6رين - سوشو

6سانت اتيان - لنس
6ڤالنسيان - لوريان

6بولوني - نيس
اجلزيرة الرياضية +104مونبلييه - ليون

بايرن ميونيخ يضمن الفوز بالبوندسليغا بعد خسارة شالكه
»أنفيلد« نقطة  عبور تشلسي إلى اللقب.. وإنتر ميالن أمام التسيو »العنيد« وريال مدريد القتناص أوساسونا


