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إشبيلية وملقة
 »يقصان« شريط »الليغا«.. الليلة

سان جرمان مرشح الجتياز مونبلييه في »ليغ 1«

يريد إش����بيلية، املتوج بلق����ب الدوري 
االوروبي اربع مرات في آخر 10 س����نوات، 
االستفادة من 8 انتدابات جديدة مولها من بيع 
الظهير اليكس ڤيدال الى برشلونة واملهاجم 
الكولومبي كارلوس باكا الى ميالن االيطالي 
وذلك عندما يواجه مضيفه ملقة في املرحلة 

األولى من الدوري االسباني لكرة القدم.
وستكون الفرصة متاحة للمدرب اوناي 
اميري في خوض جتربة دوري االبطال بعد 
تتويجه في املسابقة القارية الرديفة املوسم 
املاضي، وهو يعول كثيرا على مهاجمه اجلديد 
االوكراني يفهني كونوبليانكا املنتقل بعقد حر 
بعدما حمل الوان دنيبرو دنيبروبتروفسك، 
ويعتبر قدوم اجلناح الدولي من ابرز صفقات 

املوسم في الليغا.

تعديالت على الرزنامة

وقررت السلطات الكروية االسبانية ادخال 
تعديل جديد على رزنامة الدوري من خالل 
تقصير عطل����ة عيد امليالد وخوض مرحلة 

في 30 ديسمبر املقبل.
وكان االحتاد االسباني اقر في بادئ االمر 
رزنامة يختتم فيها الدوري يوم 15 مايو املقبل، 
كما حال غالبية البطوالت االوروبية الكبرى، 
ثم رضخ وزير الرياضة لطلب رابطة الدوري 

ووافق في 11 اجلاري على تعديلها.
ومبوجب التعديل االول، كان من املفترض 
ان تقام املرحلة الثامنة والثالثون االخيرة 
يومي 21 و22 مايو، ما س����يؤثر سلبا على 
حتضيرات املنتخب االسباني لنهائيات كأس 
اوروبا التي توج بطال لها في النس����ختني 
االخيرتني عام����ي 2008 و2012، وهذا االمر 
اثار حفيظة مدرب »ال فوريا روخا« ڤيسنتي 

دل بوسكي.
وبعد مشاورات مع رابطة الالعبني، قرر 
االحتاد االس����باني تعديل الروزنامة مجددا 
وس����تقام مبوجبها املرحلة ال����� 17 يوم 30 
ديسمبر، ونتيجة ذلك مت تقدمي موعد جميع 
املراح����ل التالية لتكون مب����اراة االياب من 
مواجهة ال� »كالسيكو« بني برشلونة حامل 
اللقب وبطل اوروب����ا وغرميه االزلي ريال 
مدري����د على ملعب »كامب ن����و« في 2 او 3 

من ابريل.
وسينتهي الدوري مبوجب هذا التعديل 

في 15 مايو عوضا عن 22 منه.

فرنسا

يبدو باريس س����ان جرمان حامل اللقب 
مرشحا قويا لالبتعاد عن منافسيه احملتملني 
عندما يحل على مونبلييه في افتتاح املرحلة 

الثالثة من الدوري الفرنسي.
وبدأ »بي أس جي« حملة الدفاع عن لقبه 
بفوز صعب بعشرة العبني على مضيفه ليل 
1-0، ثم اسقط غازيليك اجاكسيو 2-0 في 
غياب هدافه السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
املصاب، ليتصدر الترتيب بالتس����اوي مع 

رينس وكاين.
والالفت ان بعض منافسيه احملتملني على 

غرار سانت اتيان وبوردو وليل ومرسيليا 
يحتلون املراكز 14 و15 و16 و19 على التوالي، 

فيما يحتل ليون القوي املركز السابع.
لكن املوسم اليزال في بداياته، لذا يسعى 
س����ان جرمان الى تعزيز سجله اجليد في 
ملعب »ال موسون« حيث لم يخسر في آخر 
6 زيارات، اذ يعود ف����وز مونبلييه االخير 
الى اغس����طس 2003 بنتيجة 3-2، كما ان 
املضيف تلقى خسارتني في انطالقة مشواره 
في الدوري امام الصاعدين اجنيه ورين ما 

اقلق مدربه روالن كوربيس.
وستكون الفرصة متاحة للمدرب لوران 
بالن من اجل اشراك اجلناح االرجنتيني انخل 
دي ماري����ا املنتقل من مان يونايتد بصفقة 

خيالية.
وقال بالن »انا سعيد ملقاربة املباراة بهذه 
الطريقة، نحن في سلسلة جيدة مع االخذ بعني 
االعتبار االنتصارات التسعة في نهاية املوسم 
املاضي. يجب ان نحافظ على تركيزنا حتى 
لو واجهنا برشلونة او اجاكسيو، فاملباريات 

تكمن في التفاصيل الصغيرة«.
ومونبليي����ه هو آخر فري����ق احرز لقب 
الدوري قبل س����ان جرمان وذلك في 2012، 
لكن ذكريات اللق����ب تبدو بعيدة جدا نظرا 

البتعاده عن مستوياته.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا )املرحلة 1(
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سينتقل ڤالنسيا اإلسباني إلى ملعب موناكو الفرنسي مع افضلية 
مريحة بعد فوزه عليه 3-1 على ملعب »ميستايا« في ذهاب الدور 

الفاصل املؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعانى ڤالنسيا، وصيف 2000 و2001 والساعي للعودة إلى دور 

املجموعات بعد أن غاب عنها في املوسمني املاضيني، للخروج بهذا 
الفوز من مباراته وضيفه وصيف 2004 في أول مواجهة بني الفريقني.

وبدا اخلفافيش بقيادة مدربه البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو الذي 
واجه مواطنه ليوناردو جاردمي، اللقاء بشكل واعد بعدما تقدم منذ 

الدقيقة 4 عبر رودريغو دي بول اثر متريرة عكسية من اجلزائري 
سفيان فيغولي لكنه عانى بعدها في الوصول إلى منطقة موناكو الذي 

قدم أداء مميزا بعد الهدف ثم واصل اندفاعه حتى أدرك التعادل في 
بداية الشوط الثاني عبر الكرواتي ماريو باساليتش.

ولم ينتظر ڤالنسيا طويال الستعادة تقدمه بواسطة دانييل باريخو 
ومبساعدة املدافع البرازيلي واالس الذي غير مجرى الكرة وخدع 

حارسه )59(، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 86 عندما تنفس 
جمهور »اخلفافيش« الصعداء بفضل فيغولي الذي سقطت الكرة أمامه 

عند مشارف املنطقة اثر ركلة ركنية فشل الدفاع في ابعادها بالشكل 
املناسب، فاطلقها »طائرة« إلى الزاوية اليمنى األرضية، جاعال فريقه 

في وضع مريح إلى حد ما في لقاء اإلياب الذي يقام الثالثاء املقبل على 
»لويس الثاني«. وفرط سلتيك االسكوتلندي بطل 1967 بفوز مريح 

على ضيفه ماملو السويدي وصيف 1979 بعدما تقدم عليه 2-0 ثم 1-3 
قبل أن يكتفي بفارق هدف واحد 2-3.

وسجل ليغ غريفيث )3 و61( ونير بيتون )10( أهداف سلتيك الطامح 
للعودة الى دور املجموعات بعد ان حرمه من ذلك ماريبور السلوفيني 
املوسم املاضي بإخراجه من الدور الفاصل بالذات، وجو انغي بيرغت 

)52 و5+90( هدفي ماملو.
وحقق شاختار دانييتسك األوكراني الذي وصل إلى الدور الثاني 

املوسم املاضي، نتيجة جيدة بفوزه خارج قواعده على رابيد ڤيينا 
النمسوي بهدف سجله البرازيلي مارلوس )44(.

واألمر ذاته ينطبق على دينامو زغرب الكرواتي الذي فاز خارج قواعده 
على سكينديربو األلباني بهدفني للجزائري العربي هالل سوداني )66( 

ويوسيب بيفاريتش )93(، مقابل هدف لبليدي شكيمبي )37(.
ڤالنسيا قفز فوق موناكو واقترب من التأهل )رويترز(

»فيغولي اخلفافيش« يضع ڤالنسيا 
على مشارف »األبطال«

بيدرو في قلعة »ستامفورد بريدج«

علن نادي تشلسي، بطل الدوري والكأس 
االجنليزية عن تعاقده مع الدولي االس���باني 
بيدرو رودريغيز مهاجم برش���لونة، صاحب 
الرباعية التاريخية )الدوري والكأس االسبانية 
ودوري أبطال أوروبا والسوبر األوروبي لكرة 

القدم«.
وحسبما اعلن املوقع الرسمي السود لندن 
عبر الشبكة العنكبوتية، فإن بيدرو صاحب 
ال� )28 عاما( س���ينضم إلى تشلسي في عقد 
ميتد ملدة 3 سنوات مع امكانية التمديد لسنة 
اضافية بشكل اختياري مقابل 30 مليون يورو 

)27 مليون قيمة الصفقة باالضافة إلى 3 ماليني 
مكافآت الفوز(.

وواجه البلوز منافس���ة شرس���ة من مان 
يونايتد للظفر بخدم���ات بيدرو، لكن اعالن 
املدرب الهولندي لويس فان غال عن انسحاب 
الشياطني احلمر من سباق املنافسة على الصفقة 
بشكل مفاجئ، منح تشلسي الضوء األخضر 

لالنقضاض على بيدرو.
وعبر الالعب عن سعادته لوجوده مع فريق 
بحجم تشلسي، مبديا تعطشه لبدء مغامرته 

مع البلوز من أجل حتقيق األلقاب.

الى ان  وجتدر اإلش���ارة 
امل���درب البرتغال���ي نون���و 
اس���بيريتو قام باس���تبعاد 
اوتاميندي عن قائمة ڤالنسيا 
الت���ي خاضت ذه���اب الدور 
املؤهل ملرحل���ة املجموعات 
بدوري أبط���ال أوروبا لكرة 
القدم أمام موناكو، والتي فاز 

بها اخلفافيش 1-3.

السيتي يظفر بخدمات أوتاميندي
أعل���ن نادي مان س���يتي 
االجنلي���زي عب���ر موق���ع 
»تويتر« للتواصل االجتماعي 
عن تعاق���ده مع االرجنتيني 
نيكوالس اوتاميندي مدافع 

ڤالنسيا اإلسباني.
ووفق���ا لصفح���ة النادي 
الرسمية على شبكة التواصل 
االجتماع���ي »تويت���ر«، فقد 
اغلق السكاي بلوز الصفقة 
لصاحلهم في عقد ميتد ملدة 
5 س���نوات مقابل 45 مليون 
يورو، بعد صراع شرس مع 

اجلار مانشستر يونايتد.
وارتبط اسم صخرة دفاع 
إلى  اخلفافي���ش باالنتق���ال 
مسرح األحالم، إال ان إصرار 
مان سيتي بتوصية من املدرب 
التشيلي مانويل بلليغريني 
على ضم اوتاميندي صاحب 
ال� 27 عاما مقابل مبلغا ضخما، 
جعل األخير يرحل إلى ملعب 

االرجنتيني يوقع ملان سيتياالحتاد.

بشكتاتش يقترب من لوكاس
يتحدث نادي بش���كتاش 
التركي في مفاوضات متقدمة 
مع نادي ليڤربول االجنليزي 
من اجل احلصول على الالعب 
الدولي البرازيلي لوكاس ليفا 

بعقد اعارة طويلة األمد.
وكش���فت ش���بكة سكاي 
سبورت البريطانية أن الالعب 
قد رف���ض التواجد على دكة 
بدالء الريدز في املوسم اجلديد 
لذلك طلب من اإلدارة أن يخرج 

هذا املوسم.
البرازيلي في  ولم يلعب 
اول���ى مباري���ات الفريق في 
الدوري االجنليزي أمام ستوك 
سيتي وبورمنوث ليثبت املدرب 
بريندان رودجرز نظريته من 
انه ال يريد أن يكون الالعب 

ضمن حسابته.
وجاء اهتمام بش���كتاش 
بالالع���ب بع���د أن تعرض 
لإلصابات م���ن خالل العبي 
خط الوسط بالنادي توجالي 

البرازيلي يقترب من اخلروجارسالن وفيلي كافالك.

مباشرة ألهداف أخرى، مثل 
االرمني ميختاريان العب خط 
وسط بوروس���يا دورمتوند 
والكولومبي خوان كوادرادو 

جناح تشلسي.
ف���ي إجنلترا أن  ويعتقد 
انضمام بدرو إلى البلوز يعني 
خروج كوادرادو هذا الصيف 

وعودته إلى ال� »سيري آ«.

سوق »اليوڤي« لم ينته
وصل أليكس ساندرو ظهير 
أيسر بورتو إلى تورينو إلنهاء 
إجراءات التوقيع مع يوڤنتوس 
حيث يخض���ع للفحوصات 

الطبية.
وبعد أن كان اجلميع ينتظر 
وصول جويلهيرم سيكويرا 
العب أتلتيتكو مدريد، كانت 
املفاجأة باتفاق إدارة اليوڤي 
مع بورتو على صفقة تتجاوز 
قيمتها ال���� 20 مليون يورو 

للدولي البرازيلي.
وأعلن يوڤنتوس وصول 
إلى عي���ادة تورينو  الالعب 
الطبية حيث سيتجه بعد ذلك 
إلى املعهد الطبي في املدينة.

مهم���ة  أن  ويب���دو 
»البيانكونيري« في السوق 
لم تنته بعد فصانع األلعاب 
الذي طلبه أليجري لم يصل 
وبالنسبة لصحيفة الالغازيتا 
فإن مساعي »البيانكونيري« 
للتعاقد مع جوليان دراكسلر 
لم تتوقف وأن عرضا نهائيا 
بقيمة 27 مليون يورو باإلضافة 
إلى املكافآت مت تقدميه، وفي 
سانرو مدافع بورتوحال مت رفضه فسيتم التوجه 

جائزة بلجيكا بعنوان: فيتل يترصد بفريق مرسيدس
االس����تفادة م����ن معركتهما 
الداخلي����ة ومحاول����ة الفوز 

بسباقه الثالث للموسم.
ودخ����ل فيتل الى العطلة 
الصيفية مبعنويات مرتفعة 
بعدم����ا حقق ف����وزه الثاني 
للموس����م وذل����ك على حلبة 
هنغارورينغ املجرية، متقدما 
على ثنائي ري����د بول رينو 
بديله في الفريق النمس����وي 
الروس����ي دانييل كفيات )21 
عام����ا( ال����ذي صع����د للمرة 
األولى الى منصة التتويج في 
مسيرته االحترافية، وزميله 
السابق االس����ترالي دانييل 
ريكياردو بطل سباق املجر 
العام املاض����ي. وحقق فيتل 
فوزه الثاني لهذا املوسم بعد 

االول في سباق جائزة ماليزيا 
الكب����رى املرحلة الثانية من 
بطولة العالم، واألول له في 
املجر، كما جنح للمرة الثانية 
في كس����ر احتكار س����ائقي 
مرسيدس اللذين غابا للمرة 
االولى هذا املوسم عن منصة 
التتويج حيث حل هاميلتون 
سادسا بعدما انطلق من املركز 

األول وروزبرغ ثامنا.
وعزز فيتل بطل العالم 4 
م����رات متتالية من 2010 الى 
2013 مع ريد بول، موقعه في 
املركز الثالث في الترتيب العام 
برصيد 160 نقطة بفارق 42 
الذي  نقطة خلف هاميلتون 
وسع الفارق بينه وبني روزبرغ 

من 17 الى 21 نقطة.

العالم  تع����اود بطول����ة 
لس����باقات فورم����وال واحد 
نش����اطها بعد انتهاء العطلة 
الصيفية حيث ستكون األنظار 
شاخصة الى املعركة الداخلية 
في فريق مرسيدس حامل لقب 
السائقني والصانعني، وذلك 
في جائ����زة بلجيكا الكبرى، 
املرحل����ة احلادي����ة عش����رة 
التي تستضيفها حلبة سبا 

فرانكورشان الشهيرة.
وس����يكون بط����ل العالم 
السابق سائق فيراري األملاني 
سيباس����تيان فيتل متربصا 
البطل  لثنائ����ي مرس����يدس 
البريطاني لويس هاميلتون 
اللقب واألملاني اآلخر  حامل 
فيتل يريد راس هاميلتوننيك����و روزب����رغ م����ن اجل 

بيدور مع فابريغاس قبل دخول تدريبات البلوز


