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غادر النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام مستشفى 34
في فنلندا بعد خضوعه لعملية جراحية لعالج 
قطع في العرقوب )وتر أخيل( ستبعده عن 
املشاركة مع منتخب بالده في نهائيات كأس 
العالم بجنوب أفريقيا الصيف املقبل. ووصل 
بيكام إلى حيث خضع لعملية جراحية حتت 
اورافا  الفنلندي ساكاري  إشراف االخصائي 

في مستشفى مبدينة توركو، غرب العاصمة 
هلسينكي. وبعد إجراء العملية اجلراحية مت 
تدريب بيكام على كيفية املشي على عكازين.

وذكرت وكالة األنباء الفنلندية، أن بيكام غادر 
املستشفى برفقة زوجته فيكتوريا التي وصلت 
إلى توركو. ورافقتهما الشرطة إلى املطار الذي 

وصل إليه على منت طائرة خاصة.

أبدى االسباني ألبرت رييرا العب ليڤربول اإلجنليزي شعوره باإلحباط حلرمانه 
من فرص املشاركة كالعب أساسي، واصفا النادي اإلجنليزي بأنه »سفينة على وشك 
الغرق«. وصرح رييرا حملطة »راديو ماركا« اإلذاعية االسبانية قائال »عندما ال يقول 
لك املدرب ش����يئا رغم أنك في حالة جيدة وال تعاني من أي مشاكل بدنية وتؤدي 
جيدا في التدريبات ال يسعك وقتها سوى أن تفكر في أن األمر شخصي«، وأضاف 
»إذا كنت أسيء التصرف في أمر ما وأنت مدربي وتقدرني فمن املفروض أن تأتي 

إلي وتخبرني مبا يجب أن أفعله لكي ألعب من جديد، وهذا ما يؤملني حقا«.

بيكام يغادر المستشفى رييرا: ليڤربول سفينة تغرق

برشلونة بهيبة وفن ميسي أذاق شتوتغارت مرارة الكأِس
اكتم�ل عقد 
ال���دور رب�����ع 
النهائ���ي م���ن 
مسابق�ة دوري 
ابط���ال اوروبا 
لك��رة الق�����دم 
بتأهل برشلونة االسباني حامل 
اللقب وبوردو الفرنسي بعد فوز 
االول عل����ى ضيفه ش����توتغارت 
االملاني 4-0 والثاني على ضيفه 
اوملبياكوس اليوناني 2-1 في اياب 

الدور ثمن النهائي.
وكان برش����لونة تع����ادل مع 
اوملبياك����وس ذهابا 1-1، فيما فاز 
ب����وردو على اوملبياك����وس 0-1، 
فواصال مشوارهما الى جانب انتر 
ميالن االيطالي وسسكا موسكو 
الروسي ومان يونايتد وارسنال 
االجنليزيني وليون الفرنسي وبايرن 
ميونيخ األملاني التي سبقتهما الى 

الدور ربع النهائي.
عل����ى ملعب »نوكام����ب«، قاد 
األرجنتين����ي ليوني����ل ميس����ي 
برش����لونة ملواصلة حملة دفاعه 
عن اللقب الذي توج به املوس����م 
املاضي على حساب مان يونايتد، 
بتسجيله هدفني ولعبه دورا حاسما 
في الثالث الذي سجله الشاب بدرو 
رودريغيز، ليحرم ش����توتغارت 
من بلوغ رب����ع النهائي ألول مرة 
في هذه املسابقة، وللمرة االولى 
في مشاركاته األوروبية منذ عام 

.1998
الذي بدا  وواصل شتوتغارت 
عاج����زا متاما عن تهدي����د مرمى 
الفرق  ام����ام  برش����لونة، عقدته 
االسبانية اذ فاز مرة واحدة فقط 
خالل 12 مباراة سابقة وكانت على 
ارضه ضد ريال سوسييداد )0-1( 
في ذه����اب الدور ربع النهائي من 
مس����ابقة كأس االحتاد األوروبي 

موسم 1989/1988.
اما بالنسبة لبرشلونة فتعود 
مواجهته األملانية األخيرة قبل لقائه 
ش����توتغارت، الى املوسم املاضي 
عندما تعادل مع بايرن ميونيخ 1-1 
في اياب ربع النهائي بعد ان فاز على 
النادي الباڤاري 4-0 ذهابا، علما 
ب����ان االخير كان آخر فريق أملاني 
يفوز في »نوكامب« وكان ذلك في 

الدور االول عام 1998 )1-2(.
وبدأ برشلونة الذي بات الفريق 
االس����باني الوحي����د املوجود في 
املسابقة بعد خروج غرميه ريال 
مدريد واشبيلية من ثمن النهائي 
على ايدي ليون وسسكا موسكو 
واتلتيكو مدريد من الدور االول، 
اللقاء بغياب جنم وسطه تشافي 
هرنانديز الذي تعرض الصابة خالل 
التمارين قد تبع����ده عن املالعب 

حوالي اسبوعني.
وجلس املهاجم السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش الذي سجل هدف 
مباراة الذهاب، على مقاعد االحتياط 
الفرنسي تييري هنري  ملصلحة 
الذي لم يلعب اساسيا سوى في 
املباريات  مناس����بة واحدة خالل 
السبع األخيرة للنادي الكاتالوني 

في الدوري احمللي.
وف����رض الن����ادي الكاتالوني 
افضليت����ه امليدانية من����ذ البداية 
ولم ينتظر طويال قبل ان يفتتح 
التسجيل عبر ميسي الذي تسلم 
الكرة من بعد منتصف امللعب بقليل 

بعد متريرة من العاجي يايا توري 
ث����م توغل وتالعب بكريس����تيان 
تراش قبل ان يطلق بيسراه كرة 
صاروخية من حدود املنطقة سكنت 
الزاوية اليمنى العليا ملرمى احلارس 

املخضرم ينز ليمان )13(.
ولم يكد شتوتغارت يستفيق 
من صدمة الهدف حتى اهتزت شباك 
حارس����ه ليمان مجددا بعد لعبة 
جماعية مميزة بدأها ميسي بالذات 
بتمريرة كرة بينية متقنة الى توري 
املتوغل على اجلهة اليسرى فعكسها 
االخير ارضية لتصل على طبق من 
فضة الى بدرو فاودعها الش����باك 

دون عناء )22(.
وهدأت بعده����ا وتيرة املباراة 
وغابت الفرص متاما حتى نهاية 
الش����وط االول، ثم بقيت االمور 
على حالها في بداية الثاني قبل ان 
يعود برشلونة ويهدد مرمى ليمان 
بتسديدة من توري بعد متريرة من 
ميسي لكن محاولة العاجي مرت 

قريبة من القائم االمين )56(.
ووجه فريق املدرب جوسيب 
غوارديوال الضربة القاضية لضيفه 
التف  الذي  األملاني بفضل ميسي 

وفي الدقائق ال� 12 االخيرة عدل 
غوارديوال ف����ي خطته الهجومية 
وعزز الناحي����ة الدفاعية بإخراج 
هنري وإشراك األرجنتيني غابرييل 
ميليتو ليس����جل األخير مباراته 
االولى في املس����ابقة هذا املوسم 
بس����بب اإلصابة التي أبعدته عن 

املالعب لفترة طويلة.
وكان ميسي قريبا مجددا من 
الثالثية عندما تالعب مبدافعني ثم 
انفرد بليمان لكنه سدد الكرة الى 
جانب القائم األيسر )86(، قبل ان 
ينجح البديل بويان كركيتش الذي 
دخل بدال من اندريس اينييستا، 
في منح الفريق الكاتالوني الهدف 
الرابع في أول ملسة له بعدما انفرد 
بليمان اث����ر متري����رة بينية من 

ابراهيموفيتش )89(.
بوردو ـ أولمبياكوس

وعلى ملعب ش����ابان دملاس، 
جدد بوردو فوزه على اوملبياكوس 
اليوناني 2 � 1 وبلغ ربع النهائي.

وهي امل����رة الثالثة التي يبلغ 
فيها بوردو الدور ربع النهائي بعد 
االولى موسم 1984 � 1985 عندما بلغ 

عرضية لالس����باني راوول برافو 
سددها الزايري على الطائر خارج 
املرمى )40(. وكاد غوركوف يعزز 
تقدم بوردو من ركلة حرة مباشرة 
سددها ساقطة فارتطمت بالقائم 
االيسر وارتطمت بنيكوبوليديس 
قبل ان تخرج عن امللعب )44(، ثم 
تدخل نيكوبوليديس في توقيت 
مناسب للتصدي حملاولة الشماخ 

.)45(
وسجل اوملبياكوس هدفا عبر 
اإلجنليزي مات ديربيشير عندما 
الكونغولي لومانا  تابع تسديدة 
تريزور لوا لوا بيد ان احلكم ألغاه 
بداعي التسلل في الدقيقة االولى 

من الوقت بدل الضائع.
وتاب����ع ب����وردو أفضليته في 
الثاني بيد ان احملاولة  الش����وط 
االولى كانت يونانية عندما مرر 
الزايري كرة عرضية الى لوا لوا 
الثالث  فسددها فوق اخلش����بات 

.)49(
ورد بوردو مبحاوالت للشماخ 
والبرازيل����ي ويندل والتش����يكي 
ياروسالف بالسيل خارج اخلشبات 

الثالث في الدقائق 50 و53 و56.

على نفس����ه اثر متري����رة خلفية 
البرازيلي دانيال الفيش قبل  من 
ان يس����دد كرة زاحفة من حدود 
املنطقة على يس����ار ليمان )60(، 
الرابع في املسابقة  مسجال هدفه 
والثامن في املباريات االربع االخيرة 
لفريقه والس����ابع والعشرين هذا 
املوسم في جميع املسابقات )22 في 
الدوري احمللي وواحد في الكأس 

احمللية(.
ل����م  ويب����دو ان غواردي����وال 
يكت����ف بااله����داف الثالث����ة فزج 
بابراهيموڤيتش بدال من سيرجيو 
بوس����كيتس املصاب )67(، وكاد 
النادي الكاتالوني ان يرفع غلته 
لكن ليمان حرم ميسي من تسجيل 
ثالثي����ة للمب����اراة الثاني����ة على 
التوالي بعد االولى األحد املاضي 
امام ڤالنس����يا )3 � 0( في الدوري 
احمللي، بصده رأسية األرجنتيني 
بعد عرضية م����ن دانيال الفيش 

.)69(
يذكر ان ميسي سجل ثالثية في 
مناسبة اخرى في الدوري وكانت 
أمام تينيريفي )5 � 0( في 10 يناير 

املاضي.

هيأ له كرة خارج املنطقة سددها 
من 30 مترا بعيدا عن اخلش����بات 

الثالث )2(.
وجن����ح ب����وردو ف����ي افتتاح 
التسجيل عبر يوان غوركوف من 

ركلة حرة مباشرة )5(.
وكان غورك����وف صنع هدف 
الفوز ذهابا عندما انبرى الى ركلة 
حرة تابعها املدافع ميكايل سياني 

برأسه داخل املرمى.
وكانت اول محاولة للضيوف 
عندما توغل املهاجم الدولي املغربي 
جواد الزاي����ري من اجلهة اليمنى 
مراوغا بونوا ترميوليناس ومرر 
ال����ى االرجنتيني  كرة عرضي����ة 
خيس����وس داتولو ال����ذي تابعها 
برأس����ه بيد ان دفاع بوردو ابعد 

اخلطر )15(.
وكاد الش����ماخ يضيف الهدف 
الثاني عندما تلقى كرة من غوركوف 
داخل املنطقة فسددها قوية بيسراه 
لكن نيكوبوليدي����س تصدى لها 
بصعوبة )36(، ثم انفرد غوركوف 
بنيكوبوليديس داخل املنطقة بيد 
ان االخير تصدى حملاولته )38(.

ورد اوملبياك����وس بتمري����رة 

الدور نصف النهائي وخرج على يد 
يوڤنتوس االيطالي بخسارته 0 � 
3 ذهابا وفوزه 2 � 0 إيابا، والثانية 
موسم 1987 � 1988 عندما خرج على 
يد ايندهوفن الهولندي بتعادلهما 
1 � 1 ذهاب����ا في بوردو و0 � 0 إيابا 

في ايندهوفن.
وتبقى أفضل نتيجة لبوردو في 
الكؤوس األوروبية بلوغه املباراة 
النهائي����ة ملس����ابقة كأس االحتاد 
األوروبي موسم 1995 � 1996 عندما 
واجه بايرن ميونيخ األملاني دون 
ان ينجح في التتويج خلس����ارته 
0 � 2 ذهاب����ا و1 � 3 إيابا، ونصف 
نهائ����ي كأس الكؤوس األوروبية 
موس����م 1986 � 1987 وخرج على 
يد لوكوموتيف اليبزيغ النمسوي 
بركالت الترجيح )تبادال الفوز ذهابا 

وإيابا بنتيجة 1 � 0(.
واندفع بوردو منذ البداية نحو 
مرمى اوملبياكوس ومرر البرازيلي 
فرناندو كرة عرضية باجتاه الدولي 
املغرب����ي مروان الش����ماخ بيد ان 
احلارس انطونيو نيكوبوليديس 
التقطها في توقيت مناسب )1(، ثم 
رد الشماخ الدين لفرناندو عندما 

وأنقذ احلارس سيدريك كوراسو 
مرماه من هدف التعادل عندما ابعد 
كرة داتولو من ركلة حرة مباشرة 
)59(. وزادت مح����ن اوملبياكوس 
بطرد مهاجمه ديربيشير لتلقيه 
االنذار الثاني بعد تدخل قوي بحق 
بالسيل )60(، بيد ان ذلك لم يؤثر 
على فريق����ه الذي جنح في ادراك 
التعادل عبر كونس����تانتينوس 
ميتروغل����و بدي����ل الزايري بعد 
دقيقتني من نزوله ارضية امللعب 
بتسديدة على الطائر من 16 مترا 
)65(. وتدخل نيكوبوليديس في 
توقيت مناس����ب البع����اد متريرة 
عرضية للش����ماخ باجتاه ويندل 
)76(، وكاد املدافع لودوفيك سانيه 
يس����جل خطأ في مرمى اصحاب 
ابعاد كرة  االرض عندما ح����اول 
عرضي����ة للوا ل����وا )77(. وأهدر 
الشماخ فرصة ذهبية ملنح التقدم 
مجددا لب����وردو عندما قطع كرة 
برافو وتوغل داخل املنطقة بيد انه 
سدد في احلارس نيكوبوليديس 
)82(. وطمأن الشماخ أنصار بوردو 
بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 

.88

»شماخ« بوردو ينحط »على الراس« بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

)رويترز( جنم برشلونة األرجنتيني املتألق ليونيل ميسي مير من العبي شتوتغارت  

العب بوردو مروان الشماخ فرحا بهدفه في مرمى أوملبياكوس  )رويترز(

ميسي: ليلة جيدة لنا

خضيرة: »البرشا« فريق مذهل

غوارديوال: حققنا إنجازًا

توريه: فرضنا سيطرتنا

 البورتا راض عن األداء

قال جنم برش��لونة االرجنتيني ليونيل ميس��ي »كانت ليلة أخرى 
جيدة بالنسبة لنا«، وأضاف »اآلن علينا أن ننتظر ملعرفة هوية منافسنا 
في دور الثمانية للبطولة«. بدوره، وصف بيدرو املباراة بأنها »ممتعة 

للغاية بالنسبة لنا«.

ذكر العب ش����توتغارت سامي خضيرة ان فريقه لم يدخل أبدا في 
أجواء املباراة بعد سقوطه بهدف مبكر، »بعد تسجيل ميسي تصعبت 

األمور بشكل تدريجي«.
وأضاف »لقد لعبنا أمام البرش����ا وهو فريق مذهل ورمبا كنا نكن 
له����م قدرا زائدا من االحترام، اآلن يجب أن نتأكد من تركيزنا بش����كل 

كاف في املباريات التي سنخوضها في البوندسليغا«.

قال مدرب برش��لونة جوس��يب غوارديوال إن فريقه حقق إجنازا 
بعد أن وصل لربع النهائي وهو حامل للقب وهو ما لم يحققه س��وى 
م��ان يونايتد الذي وصل لربع النهائ��ي العام املاضي وهو حامل للقب 

النسخة قبل املاضية.

أكد العب برش���لونة العاجي يايا توريه انه رجل املباراة امام 
شتوتغارت وقال لقناة اجلزيرة الرياضية، ان فريقنا سيطر على 
مجريات املباراة، كما أكد أن املنافس���ة على اللقب لن تكون سهلة 

بالرغم من إقصاء فرق كبيرة مثل تشلسي وريال مدريد.

قال رئيس نادي برش��لونة خوان البورتا لصحيفة »آس« االسبانية 
»أنا راض جدا.. كان من املهم أن نصل لربع النهائي. هذا الفريق يستحق 
ذلك فقد قدم أداء كبيرا.  نحن نس��ير على الطريق الصحيح وبإمكاننا 
حتقيق أحالمنا«. واضاف »ربع النهائي س��يكون مثيرا.. الفرنس��يون 
أظه��روا كفاءة عالية، وبايرن ميونيخ مي��ر بلحظات عظيمة. إنترميالن 

أقصى تشلسي وآرسنال فريق دائما ما يقدم كرة قدم جيدة«.

سحب قرعة ربع النهائي اليوم
وبومل يخشى مواجهة برشلونة

111 مليون يورو لتدعيم تشلسي

اكتمل عقد ربع النهائي بتأهل كل من: مان يونايتد )اجنلترا( برشلونة )اسبانيا( 
ارسنال )اجنلترا( سسكا موسكو )روسيا( بايرن ميونيخ )املانيا( ليون )فرنسا( 
بوردو )فرنس���ا( انترميالن )ايطاليا( وتسحب قرعة ربع النهائي ونصف النهائي 

اليوم في نيون مقر االحتاد االوروبي. 
وس���تكون القرعة مفتوحة ما يعني ان فريقني من دولة واحدة ميكن ان يلتقيا 
وجها لوجه. وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 30 و31 احلالي، ومباريات االياب 
ف���ي 6 و7 ابريل، في حني تقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي في 20 و21 منه، 

ومباريات االياب في 27 و28 منه ايضا. 
وازدادت املخاوف ف���ي بايرن ميونيخ األملاني من الوقوع مع برش���لونة. وقال 
م���ارك فان بومل قائد بايرن ميونيخ »من األفضل أال نقع مع برش���لونة في املباراة 

املقبلة«. 
وفي املقابل أعرب ماريو غوميز هداف بايرن ميونيخ ملجلة »كيكر« عن أمله في 

حتقيق املستحيل مع الفريق والفوز باللقب األوروبي الغالي.

أفادت تقارير صحافية بأن تشلس����ي االجنليزي يعتزم تخصيص نحو 100 مليون 
جنيه استرليني )حوالي 111 مليون يورو( لتدعيم صفوفه وشراء العبني جدد. وذكرت 
التقاري����ر ان امللياردير رومان ابراموڤيتش مالك النادي قرر تعزيز صفوف النادي بعد 
اخلس����ارة املفاجئة ف����ي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام انت����ر ميالن االيطالي وخروج 
تشلسي من دور الستة عشر للبطولة بعد هزميته على ملعبه بهدف دون مقابل. واوضح 
تقرير صحيفة »ذا صن« الصادر أمس ان الدولي االملاني والعب وس����ط بايرن ميونيخ 
»باس����تيان شڤاينشتيغر« يأتي في صدارة الالعبني الذين يرغب املدرب االيطالي كارلو 
انش����يلوتي في ضمهم للفريق باالضافة الى الهداف االسباني فرناندو توريس، واملدافع 

البرازيلي األمين مايكون. 
بدورها، كشف صحيفة »ديلي ستار« البريطانية ان ابراموڤيتش سيبدأ في االطاحة 

بجول كول، ميكايل باالك ونيكوال أنيلكا«.


