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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

بينيتيز: قادرون على جتاوز روماالرياضية
أكد مدرب نابولي رافا بينيتيز أن املواجهات املباشرة مع الفريق اخلصم حتسم األمر في املنافسة على 
مركز أو بطولة. وقال بينيتيز في تصريحات لفوتبول ايطاليا: »إنها مباراة مهمة للغاية التزال هناك 
الكثير من املباريات والكثير من النقاط املتاحة قبل نهاية املوسم«. وأضاف املدرب اإلسباني: »هناك 
مباريات نحن قادرون على الفوز وبها ولكن األهم أن نقوم بعمل جيد في األشهر املقبلة قبل نهاية 
املوسم«. وتابع: »نحن محظوظون ألننا نقاتل في ثالث جبهات في الدوري والدوري األوروبي وكأس 
ايطاليا، وعلينا القتال حتى النهاية«، ويستعد نابولي ملواجهة روما في اجلولة املقبلة من الكالتشيو.

تشلسي في مهمة سهلة.. ويونايتد يخشى صحوة أستون ڤيال

كلوب: البايرن سيسعى الستغالل أخطائناڤينغر: املباراة فرصة ملواصلة مسيرتنا
أكد مدرب أرسنال ارسني ڤينغر ثقته بالعبيه 

لتجاوز عقبة ضيفه ليڤربول في الدوري.
وقال ڤينغر »إنها مباراة كبيرة وفرصة بالنسبة 
لنا ملواصلة مسيرتنا وهذا ما نريد القيام به«. 
وأضاف »تعرفون ان��ه وعقب العطلة الدولية 
يكون م��ن املهم دوما أن تعود مباش��رة الى 
ما كنت عليه«. وس��يكون ثيو والكوت مهاجم 
ارسنال سعيدا بكل تأكيد للعودة الى املنافسات 
احمللية عقب عرض غير جيد مع اجنلترا أمام 
ايطاليا يوم الثالثاء املاضي. ودافع ڤينغر عن 
الالع��ب الذي أمضى ما يقرب من العام بعيدا 
عن املالعب بسبب إصابته في الرباط الصليبي 

ورجح أن س��وء أدائه يرجع الى املركز الذي 
لعب فيه. وقال ڤينغر »موطن قوة ثيو هو في 
جودة حتركاته. هو يريد أن ينطلق ليتس��لم 
الكرة في النهاية. انه ليس الالعب الذي يقدم 

املساعدة او الدعم«.
واضاف »كان حكم الناس قاسيا عليه وهو ما لم 
يكن في موضعه ألنه ادى بشكل جيد، بالنسبة 

لي فإنه في طريقه الى العودة«.
وتابع: »لس��ت قلقا بشأن ثيو ألنه لم يستعد 
مس��تواه كامال بعد وقلت لكم عدة مرات انه 
ابتعد لنحو عام بسبب إصابة قوية للغاية وانه 

اليزال في مرحلة العودة«.

أوضح مدرب بروسيا دورمتوند يورغن كلوب 
أن مواجهة فريقه لبايرن ميونيخ في الدوري 

االملاني ستكون مواجهة حاسمة. 
ونقل موقع بروس��يا دورمتوند االلكتروني 
تصريحات كلوب والذي قال: »ال ننظر للمباراة 
كمباراة تنافسية مع بايرن ميونيخ حيث نتواجد 
في املركز العاش��ر في جدول الترتيب وهناك 
الكثير من األشياء في الوقت احلالي مختلفة 
عن الوق��ت املاضي مثل فارق النقاط الضخم 
ما ب��ني البايرن وما بينن��ا«. وأضاف كلوب: 
»املباراة ستكون على ارضنا وسنحاول قدر 
االمكان االستفادة منها خاصة أن بايرن ميونيخ 

سيكون قادرا على استغالل اخطائنا في حال 
خسارتنا للسرعة«.  من جهته أكد مدرب بايرن 
ميونيخ جوس��يب غوارديوال أن الفريق مير 
بوقت عصيب مع اإلصابات العديدة التي أقصت 
جنوم الفريق قبل مباراة الكالس��يكو األملاني 
أمام بروس��يا دورمتوند. ونش��رت صحيفة 
»س��بورت« الرياضية الكاتالونية تصريحات 
املدرب االسباني الذي رفض اتخاذ اإلصابات 
احلالية لكل م��ن روبن وريبيري وأالبا كعذر 

كاف للفشل أمام دورمتوند.
وقال بيب: »عندما يتواجد اجلميع فنحن أقوى 

ولكن حني يغيب البعض نفقد اجلودة،«.

هيوز: لعبت دوراً في جناح »البلوز«
أكد مدرب ستوك سيتي مارك 
هيوز أنه قد لع��ب دورا في 
تطور مس��توى تشيلس��ي 

احلالي.
مارك هيوز صرح لوس��ائل 
اإلعالم قائال: »لقد قضيت ثالث 
سنوات مع تشيلسي، في بداية 

العصر احلديث للفريق«.
واض��اف: »لقد كانوا قريبني 
م��ن أن يصبحوا ضمن أكبر 
األندية الكب��رى في إجنلترا 

وقت ذلك«.

وتابع: »لقد انضممت مع رود 
خوليت، وجيانل��وكا فياللي 
وجيانفرانكو زوال انضم إلينا 
أيضا، أود أن اعتقد بأنني لعبت 
دورا صغيرا في جناح النادي 

منذ البدايات«.
وانهى حديث��ه قائال: »لم أفز 
بش��يء كمدير فن��ي هناك، 
ولكني اس��تمتع بالعودة إلى 
إنه  ملعب ستانفورد بريدج، 
مكان جيد بالنسبة لي، ولدي 

هناك ذكريات جيدة«.

سيرينا إلى نهائي »ميامي«

تأهلت األميركية سيرينا وليامس، املصنفة أولى 
وحاملة اللقب في العامني املاضيني، إلى املباراة النهائية 
من دورة ميامي، ثاني دورات املاسترز )1000 نقطة( 
للرجال والسيدات بعد فوزها الصعب على الرومانية 

سيمونا هاليب الثالثة 6-2 و4-6 و5-7.
 وبلغت سيرينا )33 عاما(، االولى في العالم، النهائي 
في ميامي للمرة العاشرة في 15 مشاركة، وتبدو مرشحة 
فوق العادة لالحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي، 

واعتالء منصة التتويج للمرة الثامنة.
 وبذلت س���يرينا التي لم تهزم في هذه الدورة منذ 
2012، جهودا كبيرة لتحقيق الفوز على هاليب، افضل 
العبة هذا املوسم حتى اآلن والتي توجت بثالثة القاب 
منها انديان ويلز اول دورات املاسترز قبل اسبوعني.

 وتواجه سيرينا في املباراة النهائية االسبانية كارال 
سواريز نافارو الثانية عشرة التي تغلبت على االملانية 

اندريا بتكوفيتش التاسعة 6-3 و3-6.
ومتيل كفة سيرينا امام سواريز نافارو كونها فازت 

في املباريات االربع التي جمعت بينهما حتى اآلن.
 وفي ربع نهائ���ي الرجال، تاب���ع الصربي نوڤاك 
ديوكوڤيت���ش املصنف اول مش���واره نحو االحتفاظ 
باللقب، وبلغ دور االربعة لكنه لم يكن افضل حاال من 
سيرينا، وعاني للمرة الثانية في الدورة بعد ان حقق 
فوزا صعبا ايضا على االسباني داڤيد فيرر السادس 

7-5 و5-7.
 وكان ديوكوڤيتش عانى في الدور السابق، حيث 
جتنب بصعوبة ايضا الهزمية واخلروج امام االوكراني 
الكسندر دولغوبولوف، وسيكون منافسه في نصف 
النهائي االميركي العمالق جون ايسنر الثاني والعشرين 
الذي تغلب على الياباني كي نيشيكوري الرابع 4-6 

و3-6.

سيرينا تواصل انطالقتها في البطولة

دورمتوند يستضيف بايرن ميونيخ في قمة »البوندسليغا«

تتجه األنظار اليوم الى »ستاد االمارات« الذي يحتضن مواجهة 
نارية بني ارس���نال وضيفه ليڤربول ف���ي افتتاح املرحلة 
احلادية والثالثني من الدوري االجنليزي لكرة القدم، فيما 
يس���عى تشلسي املتصدر الى التقدم خطوة إضافية نحو 

اللقب عندما يستضيف ستوك سيتي.
ومن املتوقع ان تكون مواجهة »ستاد االمارات« مثيرة 
جدا بني فريق يس���عى للمحافظة على آماله باللقب وآخر 
للحصول على املقعد الرابع األخير املؤهل الى دوري أبطال 

اوروبا املوسم املقبل.
ويدخل ارس���نال اللقاء وهو يبحث 
عن مواصلة مسلسل انتصاراته الذي بدأ 
منذ خسارته امام جاره توتنهام 1-2 في 
السابع من فبراير املاضي، اذ حقق منذ 
حينها 6 انتصارات متتالية ما سمح له 
بالتواجد في املركز الثالث بفارق نقطة 
فقط عن مانشس���تر سيتي حامل اللقب 
وثاني الترتيب و7 عن تشلسي املتصدر 
الذي يحل ضيفا على »ستاد االمارات« 

في 26 الشهر اجلاري.
وفي اجلهة املقابلة، من املرجح ان 

يشارك دانيال ستاريدج وادم الالنا مع الضيوف رغم انسحابهما 
من تشكيلة املنتخب االجنليزي االسبوع املاضي، فيما يغيب القائد 

ستيفن جيرارد والسلوڤاكي مارتن سكرتل بسبب االيقاف. 
ويدخل فري���ق املدرب االيرلندي الش���مالي برندن رودجرز 
الى اللقاء وهو يأمل في العودة س���ريعا الى س���كة االنتصارات 
وتعويض سقوطه في املرحلة السابقة على ارضه امام مانشستر 
يونايتد )1-2( الذي وضع حدا ملسلس���ل مباريات »احلمر« دون 

هزائم عند 13 على التوالي.
وسمح فوز يونايتد على ليڤربول بتعزيز مركزه الرابع واالبتعاد 

بفارق 5 نقاط عن ليڤربول ، وهو سيستفيد من املواجهة بني 
األخير وأرسنال لتضييق اخلناق على الفريق اللندني وجاره 
مان س���يتي اللذين يتقدمان عليه بفارق نقطة ونقطتني على 
التوال���ي، او لالبتعاد عن ليڤرب���ول واالقتراب اكثر من حجز 

بطاقة عودته الى دوري االبطال لكن عليه تخطي ضيفه 
استون ڤيال الذي حتسنت عروضه بعض الشيء بعدما 

استلم تيم شيروود مهام االشراف عليه.
وعلى ملعب »ستامفورد بريدج«، سيكون تشلسي 
مطالبا بالف���وز على ضيفه 
ستوك سيتي لالقتراب خطوة 
اضافية من اللقب لكن املهمة 
لن تكون س���هلة اذا ما قدم 
فري���ق امل���درب البرتغالي 
جوزي���ه موريني���و عرضا 
مشابها ملباراتيه األخيرتني 
على ارضه امام بيرنلي )1-1( 

وساوثمبتون )1-1(.
ويدرك تشلسي ان اخلطأ 
ممنوع في ه���ذه املرحلة 

املفصلية من املوسم خصوصا 
ان بانتظاره ثالث مواجهات صعبة للغاية، اولها على ارضه 

امام مان يونايتد في املرحلة الثالثة والثالثني، ثم خارجها في 
املرحلة التالية امام ارس���نال، على ان يستقبل ليڤربول في 

املرحلة السادسة والثالثني.
وفي املباريات األخرى، يلعب ايڤرتون مع ساوثمبتون 
الطامح الى تعزيز حظوظه باملشاركة القارية املوسم املقبل، 
ووست بروميتش البيون مع كوينز بارك رينجرز، وليستر 
س���يتي مع وست هام يونايتد، وسوانسي سيتي مع هال 

سيتي.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري االجنليزي )املرحلة احلادية والثالثون(

2:45beIN SPORTS 1HDأرسنال - ليڤربول

5beIN SPORTS 1HDمان يونايتد - أستون ڤيال

5beIN SPORTS 11HDوست بروميتش - كوينز بارك

5beIN SPORTS 8HDليستر سيتي - وست هام

5beIN SPORTS 10HDسوانزي سيتي - هال سيتي

5beIN SPORTS 7HDإيڤرتون - ساوثمبتون

7:30beIN SPORTS 1HDتشلسي - ستوك سيتي

» صراع األبطال « بني » املدفعجية « و» الريدز «

سيحاول بايرن ميونيخ املتصدر وحامل اللقب تعويض هزميته السابقة عندما يحل ضيفا 
على بوروسيا دورمتوند وصيفه في املوسمني املاضيني اليوم في املرحلة السابعة 
والعش���رين من الدوري االملاني لكرة القدم. ويتجه بايرن ميونيخ صاحب 
االرقام القياس���ية في جميع املسابقات احمللية، الى اعتالء منصة التتويج 
للمرة الثالثة على التوالي واخلامسة والعشرين في مسيرته، حيث يتصدر 

اجلدول برصيد 64 نقطة بفارق 10 نقاط عن مطارده ڤولفسبورغ.
لكن الوضع مختلف حاليا والفارق شاس���ع الن نتائج بوروسيا 
دورمتوند كانت متدنية في بداية املوسم قبل ان تنصلح احواله في 
الفترة االخيرة ويتخلى عن ذيل القائمة اواخر فبراير وان يبتعد 
عن منطقة خطر الهبوط وينتقل الى املركز العاشر حاليا بعد 5 

انتصارات وتعادلني في مبارياته السبع االخيرة.
بدوره، يحل بوروسيا مونش���نغالدباخ القوي )47 نقطة( 
ضيفا على هوفنهامي السابع )37 نقطة(. ويستقبل باير ليڤركوزن 
الرابع )45( هامبورغ السادس عشر واول املهددين بالهبوط حسب 
الترتيب احلالي. ويلعب ايضا فرايبورغ مع كولن، وفيردر برمين 

مع ماينتس، واينتراخت فرانكفورت مع هانوفر.

إسبانيا
سيكون اتلتيكو مدريد الثالث سابقا وحامل اللقب مطالب بالفوز 
اذ تنتظره مهمة س���هلة امام مضيفه قرطب���ة صاحب املركز االخير في 
املرحلة التاسعة والعشرين من الدوري االسباني. وتبرز ايضا مباراة 
اش���بيلية اخلامس مع ضيفه اتلتيك بلباو الثامن ايضا. ويلعب 
ايضا امليريا السابع عشر مع ليفانتي الثامن عشر، ملقة 

السابع مع ريال سوسييداد التاسع.

إيطاليا
يس���عى يوڤنتوس املتصدر ال���ى االقتراب 
خطوة اضافية نحو اللقب الرابع على التوالي 
عندما يستضيف امبولي في املرحلة التاسعة 
والعش���رين من ال���دوري االيطالي لكرة 
القدم، فيما يدافع روما مطارده املباش���ر 
عن وصافته في قمة نارية امام ضيفه 
نابولي اخلامس. ويتسيد يوڤنتوس 
الدوري برصيد 67 نقطة بفارق 14 
نقطة امام روما الذي يواجه خطرا 
كبيرا من جاره وغرميه التقليدي 
في العاصمة التس���يو الثالث 
بفارق نقطة واح���دة والذي 
تنتظره مباراة سهلة نسبيا 
امام مضيفه كالياري الثامن 
عش���ر. ويدرك روما جيدا 
ان اخلس���ارة س���تكلفه 
التخل���ي عن الوصافة 
املؤهلة مباشرة الى 
املس���ابقة القاري���ة 
العريق���ة، لصالح 
غرميه التسيو الذي 
يخوض اختبارا سهال 

كالياري. وال تختلف احلال امام مضيفه 
بالنس���بة لنابولي الذي يتخلف بفارق 

6 نقاط عن روما وخس���ارته س���تقلص حظوظه كثيرا في التواجد في دوري االبطال املوس���م 
املقبل، خاصة ان املنافسة مستعرة بينه وبني التسيو وسمبدوريا الرابع وفيورنتينا السادس، 

واالخيران سيلتقيان في قمة نارية على ارض االخير في فلورنسا. وفي 
باق���ي املباريات، يلعب باليرمو مع مي���الن، واتاالنتا مع تورينو، 

وجنوى مع اودينيزي، وانتر ميالن مع بارما، وساسوولو مع 
كييفو فيرونا، وهيالس فيرونا مع تشيزينا.

فرنسا
يحل ليون الثاني واملتصدر السابق ضيفا على 
غانغان في املرحلة احلادية والثالثني من الدوري 
الفرنسي. وميلك ليون فرصة استعادة الصدارة 
مؤقتا حيث س���تكون مهمته اسهل في ضيافة 
غانغان، ويأمل في الوقت ذاته بتعثر سان جرمان 

أمام مرسيليا لكي يستعيد املركز االول منه.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلسباني )املرحلة التاسعة والعشرون(

5beIN SPORTS 2HDإشبيلية - أتلتيك بلباو

7beIN SPORTS 2HDقرطبة - أتلتيكو مدريد

9beIN SPORTS 10HDأمليريا - ليڤانتي

11beIN SPORTS 7HDملقة - ريال سوسييداد

الدوري األملاني )املرحلة السابعة والعشرون(
4:30فرايبورغ - كولن

4:30beIN SPORTS 4HDڤولفسبورغ - شتوتغارت

4:30ڤيردر برمين - ماينز

4:30آينتراخت - هانوڤر

4:30ليڤركوزن - هامبورغ

4:30هوفنهامي - مونشنغالدباخ

7:30beIN SPORTS 4HDدورمتوند - بايرن ميونيخ

الدوري االيطالي )املرحلة التاسعة والعشرون(
1:30beIN SPORTS 3HDروما - نابولي

4أتالنتا - تورينو

4beIN SPORTS 6HDكالياري - التسيو

4beIN SPORTS 9HDإنتر ميالن - بارما

4فيرونا - تشيزينا

4جنوى - أودينيزي

4ساسوولو - كييڤو

4beIN SPORTS 3HDباليرمو - ميالن

7:30beIN SPORTS 3HDفيورنتينا - سمبدوريا

10beIN SPORTS 3HDيوڤنتوس - إمبولي

الدوري الفرنسي )املرحلة احلادية والثالثون(
6beIN SPORTS 5HDغانغون - ليون

9نيس - إيفيان

9beIN SPORTS 5HDليل - رميس

9beIN SPORTS 8HDمونبلييه - باستيا

9beIN SPORTS 7HDلوريان - رين

9ميتز - تولوز


