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مواجهة نارية ومرتقبة 
بين مان يونايتد
وبايرن ميونيخ

ضمن نيوكاسل عودته الى الدوري املمتاز االجنليزي 
لكرة القدم بعدما امضى موسما واحدا في الدرجة االولى، 
وذلك بعد تعادل نوتنغهام فورست الثالث مع كارديف 
0-0 في املرحلة الثانية واالربعني. وضمن نيوكاسل 
الذي يلعب الحقا مع شيفيلد يونايتد، املركز الثاني 
على اقله الن نوتنغهام فورست يتخلف عنه بفارق 

14 نقطة مع بقاء اربع مراحل على انتهاء املوسم.

قلل خورخي ڤالدانو الرجل الثاني في ريال 
مدريد من أهمية مباراة القمة »الكالس����يكو« 
املنتظرة أمام برشلونة وأكد أن بطولة الدوري 
اإلسباني »لن تنتهي يوم السبت« املقبل موعد 
اللقاء وأنها »ستبقى مفتوحة« بصرف النظر 
عن نتيجة اللقاء. لكن املدير العام لريال مدريد 
اعترف بأن الفوز سيعزز الروح املعنوية لدى 

الفري����ق الفائز: »إنه أحد األيام الكبرى للعام، 
أسباب القلق ستكون كبيرة، لذلك علينا التخفيف 
من هذه األسباب«. وقال ڤالدانو »العام املاضي 
كان الوضع نفسه، وجاءوا وهم في قمة التركيز«، 
في إشارة إلى الفوز التاريخي للنادي الكاتالوني 
2-6 في ملعب »سانتياغو برنابيو« في نفس 

هذا التوقيت من املوسم الفائت.

نيوكاسل يعود إلى الدوري الممتاز ڤالدانو: »الليغا« لن ينتهي السبت

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +9:454مان يونايتد � بايرن ميونيخ

اجلزيرة الرياضية +9:455بوردو � ليون 

ليون األقرب للتأهل بمواجهة بوردو في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا

»الشياطين الحمر« تحوم فوق رؤوس »الباڤاري« في »أولدترافورد«
ق���د تك���ون مواجهة 
باي���رن ميونيخ األملاني 
ضمن اي���اب الدور ربع 
النهائي من دوري ابطال 
أوروبا لكرة القدم اليوم 
الفرصة األخي���رة ملان 
يونايتد االجنليزي إلنقاذ موسمه عندما 
يستقبل الفريق الباڤاري على ملعب »اولد 

ترافورد«.
وتأخر فريق املدرب االسكوتلندي السير 
اليكس فيرغس����ون 1-2 ذهابا في ميونيخ 
في مباراة مشوقة، تقدم فيها مان يونايتد 
بهدف مهاجمه الدولي واين روني في الدقيقة 
الثانية، لكن بايرن عادل عبر الفرنسي فرانك 
ريبيري قبل 13 دقيقة على نهاية الوقت، قبل 
ان يس����جل الكرواتي ايفيكا أوليتش هدف 
الفوز في الدقيقة األخيرة متخطيا الظهير 

الفرنسي باتريس ايفرا.
وما زاد الطني بلة، اصابة روني في نهاية 
املباراة وابتعاده عن املالعب االسبوع املاضي، 
فظهر االثر الس����لبي مباشرة خالل مباراة 
القمة مع تشلسي في بطولة اجنلترا التي 
حسمها الفريق اللندني لصاحله 2-1 وصعب 
مهمة »الش����ياطني احلمر« لالحتفاظ بلقب 

الدوري.
وذكرت بع����ض التقارير في اجنلترا ان 
روني )24 عاما( صاحب 34 هدفا هذا املوسم، 
قد يتواجد مع مان يونايتد وذلك بعد شفائه 
الس����ريع من االصابة. وكان من املتوقع ان 
يغيب جنم خط الهج����وم عن املالعب ملدة 
ثالثة اسابيع بعد تعرضه الصابة في كاحله، 
لكن صحيفتي »ذي دايلي تلغراف« و»ذي 
غارديان« كش����فتا ان م����ان يونايتد منبهر 

بالتقدم الذي حققه روني خالل ايام ويفكر 
جديا في ان يضمه الى التشكيلة التي ستواجه 
النادي الباڤاري. وحذر اجلناح الويلزي ريان 
غيغز بايرن ميونيخ من موقعة نارية على 
ملعب »أولد ترافورد«: »يجب االعتراف بأن 
بايرن صعب املهمة علينا، لكنني واثق من 
فرض سطوتنا على أرضنا. لقد قمنا بذلك 
سابقا وسنعاود الكرة هذه املرة«. واعتبر 
العب وس����ط يونايتد االسكوتلندي دارين 
فليتشر ان مفتاح الفوز أمام بايرن سيكون 
من خالل السيطرة على وسط امللعب: »رغم 
خسارتنا 1-2 اال انها ليست أسوأ نتيجة في 
العالم، نح����ن نعلم ما يجب القيام به على 
أرضنا، جميع الفرق املتأهلة الى ربع النهائي 
قوية، والعبو بايرن جنحوا في الضغط في 
خط الوسط، وش����كلوا كثافة عددية خلف 
الكرة، لقد كان األمر صعبا في مواجهة ذلك 

خارج أرضنا«.
من جهته، يبدو بايرن منتشيا من الفوز 
املتأخر الذي حققه عل����ى خصمه، وأتبعه 
بفوز ثم����ني للغاية على مضيفه ش����الكه 
2-1 في الدوري احمللي ليس����تعيد صدارة 

البوندسليغه.
ويتوقع ان يشارك اجلناج الهولندي 
اريني روبن في صفوف »دي روتن« بعد 

شفائه من االصابة.
ويقدم روب����ن مس����تويات خارقة منذ 
انضمامه الى صفوف بايرن قادما من ريال 
مدريد االسباني، ويعتبر الى جانب الفرنسي 
فرانك ريبيري مصدر خطر مس����تمر ألي 

فريق في العالم.
الهولندي لويس  الفري����ق  وقال مدرب 
ڤان غال الذي يتمن����ى ايضا تعافي املدافع 

البلجيكي دانيال ڤ����ان بوينت بعد اصابته 
في مباراة شالكه: »آمل ان يتمكن من اللعب 
)روبن(، يجب ان ننتظر قليال الن عضالته 

مرهقة«.
ويأم����ل مان يونايت����د حامل لقب 2008 
ووصيف 2009 أمام برشلونة االسباني 2-0، 
أن يصبح أول فريق منذ يوڤنتوس االيطالي 
)1996 � 1998( يبلغ املباراة النهائية ثالث 

مرات على التوالي.
في املقابل لم يتخط بايرن ربع النهائي 
منذ عام 2001 عندما جتاوز عقبة يونايتد 
في عقر داره ذهاب����ا 1-0 بهدف البرازيلي 
باولو س����يرجيو، قبل ان يكرر فوزه ايابا 
2-1 ويسلك بنجاح نحو احراز لقبه الرابع 

في املسابقة.

 مواجهة فرنسية

 ويبدو موقف بوردو الفرنسي مشابها 
لوضع مانشستر، فهو بامكانه حتقيق املجد 
هذا املوسم او خسارة كل شيء، فبعد بداية 
قوي����ة في دوري األبطال حيث لم يتعرض 
ألي خسارة حتى ربع النهائي، سقط حامل 
لقب الدوري الفرنسي أمام ليون 1-3 ذهابا، 
كما ان هيمنته على الدوري الفرنسي باتت 
مه����ددة بعد فوزه مرة واحدة في املباريات 
اخلمس األخيرة، وسقوطه ثالث مرات على 

التوالي في مختلف املسابقات.
وأتت خسارة العبي املدرب الشاب لوران 
بالن أمام ليون، في األسبوع ذاته الذي خسر 
فيه نهائي كأس رابطة االندية الفرنس����ية 
أمام مرسيليا، ثم سقط في امتحان نانسي 
في ال����دوري احمللي يوم الس����بت املاضي، 
ويتع����ني عليه اآلن تعوي����ض الهدفني أمام 

ليون على ملعبه »ش����ابان دملاس« ليبلغ 
نصف النهائي.

وأقر بالن ان فريقه أضاع ايقاع املباريات: 
»اذا حتدثنا عن املواجهات النخبوية، نحن 
فريق ع����ادي اآلن خصوصا م����ن الناحية 
الدفاعي����ة«. أما حارس الفريق س����يدريك 
كاراس����و، فطالب زمالءه »بالنظر في املرآة 

جيدا«.
ويعاني بوردو من اصابات العبيه، كان 
آخرها لالعب وسط البرازيلي فرناندو في 
مباراة نانس����ي، لينضم الى العب الوسط 
الكرواتي األصل غريغوري سرتيتش، وهو 
يأمل مش����اركة قلب دفاع����ه مارك بالنوس 
الغائ����ب منذ 10 مارس املاضي الصابته في 
ركبته. وأضاف بالن الذي سيس����تفيد من 
عودة العب وسطه الدولي ألو ديارا العائد 
من االيقاف: »لدينا ضعف واضح في هذه 
الفترة، يقوم خصمنا باس����تغالله، علينا 
نحن أن نصحح الوضع، وفي احملن ميتحن 

الرجال واملجموعة«.
من جهته، ميلك لي����ون فريق الفرصة 
الكبرى ليكون اول فريق فرنس����ي يتواجد 
في دور األربعة من����ذ 2004 حني حقق هذا 
االمر موناكو بعد فوزه الصريح 3-1 على 

ملعبه »جيرالن«.
وأراح م����درب ليون كل����ود بوييل في 
املباراة األخيرة املدافعني البرازيلي كريس 
وأنطوني ريفييرو، العبي الوسط جيرميي 
توالالن واألرجنتيني سيزار دلغادو واملهاجم 
بافيتمبي غوميس، وقال حارس مرمى ليون 
الدولي هوغو لوريس: »أول 20 دقيقة ستكون 
حاسمة، ألن بوردو سيقوم بأي شيء ليقلب 

النتيجة أمام جماهيره«.

عالمية متفرقات

 أعلنت نقابة العبي كرة القدم االسبان احتمال الدعوة 
إلى إض���راب في جميع قطاعات اللعبة خالل الفترة من 
16 إلى 19 اجلاري، إذا لم تقم األندية بس���داد مستحقات 

العبيها.
 يب��دو أن حم��ى تغيير املدرب��ن قد اجتاح��ت األندية 
الكولومبية، بعد أن أعلن ناديا أتلتيكو ناس��يونال وكوكوتا 

ديبورتيفو تغيير مديريهما الفنين.
 أكد وزير الداخلية األرجنتيني فلورينسيو رانداتسو 
أن مواطنه مارسيلو بييلسا املدير الفني احلالي للمنتخب 
التشيلي لكرة القدم، س���يكون هو املدرب القادم لنادي 

بوكا جونيورز.
 أعلن االحتاد املكسيكي لكرة القدم إيقاف الشيلي جان 
بياوس��يغور العب فريق »أميركا« ث��الث مباريات لالعتداء 
على العب منافس خالل املباراة التي خسرها فريقه 0-1 أمام 

غواداالخارا في مرحلة إياب الدوري احمللي »كالوسورا«.
 اختارت حكومة العاصمة املكسيكية كواوتيموك بالنكو 
أحد أفضل العبي الكرة في البالد خالل األعوام األخيرة 

»سفيرا سياحيا ورياضيا ملكسيكو سيتي«.
 أعلن��ت رابطة دوري كرة الس��لة االميركي للمحترفن 
مبوقعها على االنترنت توقي��ع غرامة مالية قدرها 35 ألف 
دوالر عل��ى فيل جاكس��ون مدرب فريق ل��وس اجنيليس 

ليكرز حامل اللقب بسبب انتقاده العلني للحكام.
 أعلن االحتاد الكاميروني لكرة القدم ان منتخب البالد 
االول للعبة الشعبية سيخوض مباراة ودية امام نظيره 
الصربي في بلجراد في اخلام���س من يونيو املقبل في 
اطار استعداداته لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها 

جنوب افريقيا.
 أكد بيرت فان مارفيك م��درب املنتخب الهولندي لكرة 
الق��دم ملجلة »كيك��ر« الرياضية األملانية ام��س أن الفرصة 
مازال��ت قائم��ة بالنس��بة للمهاج��م رود ڤان نيس��تلروي 
لالنضمام إلى منتخب هولندا في نهائيات كأس العالم إذا لم 

يكن يعاني من أي إصابات.

أخبار األندية والنجوم

ليڤورنو يقيل مدربه

غرامة قياسية بحق غيريرو

ن كليمنتي بلد الوليد يعيِّ

ذكرت وسائل االعالم االيطالية ان ليڤورنو صاحب 
املرك���ز االخير في بطولة ال���دوري االيطالي لكرة القدم 
اقال مدربه سيرسي كوزمي من منصبه بسبب النتائج 
الس���يئة التي حققها الفريق حتت اش���رافه حتى اآلن. 
وس���بق لكوزمي ان اعلن استقالته في 24 يناير املاضي 
بعد هزمية فريقه امام نابولي على ارضه وذلك قبل ان 

يتراجع عنها بعد بضع ساعات.

فرض هامبورغ االملاني غرامة على مهاجمه البيروڤي 
باول���و غيريرو هي االعلى في تاريخ النادي، وذلك بعد 
رميه قارورة مياه على احد املشجعني. ولم يذكر هامبورغ 
قيمة الغرامة لكن من املتوقع ان تتراوح بني 50 الفا و100 

الف يورو ستخصص ملشاريع اجتماعية.
وعلق رئيس هامبورغ برن���د هوفمان على معاقبة 
غيريرو ماليا دون ايقافه عن اللعب قائال »ما دفعنا الى 
اتخاذ هذا القرار هو ان باولو قدم اعتذارا صادقا، اضافة 
الى انه لم يرتكب اي عمل مشابه خالل اربعة اعوام مع 

هامبورغ«.

عنينَّ بلد الوليد االسباني خافيير كليمنتي خلفا ملدربه 
املقال اونيسيمو سانشيز بعد شهرين على تسلمه منصبه 
وذلك اثر خسارة الفريق امام ڤياريال )0-2( في الدوري. 
وكان سانشيز تس���لم منصبه في اوائل فبراير املاضي 

خلفا خلوسيه لويس منديليبار.

تسيغه: على مان يونايتد أال يستهين بخصمه

نيڤيل: هدف روني سيكون حاسمًا

غياب ماكون ولوبيز وغوڤو أمام بوردو

قال كريستيان تسيغه جنم بايرن ميونيخ 
س���ابقا إن مان يونايتد يجب أال يس���تهني 
مبنافسه، علما أن بايرن لم يخسر أي مباراة 

سابقة على ستاد »أولد ترافورد«.
وقال »رغم اعتياد مان يونايتد على تسجيل 
األهداف، رمبا ال يسجل بايرن ويستطيع غلق 

الطريق أمام مان يونايتد واخلروج بنتيجة 
التعادل السلبي«.

وأضاف »باإلضافة إلى ذلك، ميتلك بايرن 
الفرصة خلطف الف���وز من مان يونايتد إذا 
اعتمد على الهجم���ات املرتدة. فريق بايرن 
جيد بدرجة كافية ليس���جل األهداف ولديه 

العبون رائعون بدرج���ة كافية. لديه ثالثة 
أو أربعة العبني ميكنهم هز الش���باك ومنهم 
روبن.. إذا سجل مان يونايتد سيكون على 
بايرن أن يسجل أيضا. ميكنهم ذلك. ستكون 
مباراة مثيرة وصعبة للغاية ويصعب التكهن 

بنتيجتها«.

قال قائد مان يونايتد غاري نيڤيل يرى أن 
الهدف الذي سجله روني ملان يونايتد في لقاء 
الذهاب مبيونيخ سيكون عامال مهما وحاسما. 
وقال نيڤيل »الهزمي����ة 2-1 خارج ملعبنا في 

دوري األبطال ليست أسوأ نتيجة في العالم.. 
بايرن سينال الثقة من مباراة األسبوع املاضي. 
ولدينا الثقة من اللعب مبلعبنا ومن س����جلنا 
الرائع في املباريات األوروبية التي نخوضها 

على ستاد »أولد ترافورد«. وأضاف »نعلم دائما 
أن بايرن لديه عدد من الالعبني اجليدين وأنه 
أحد أفضل األندية في أوروبا على مدار آخر 30 

عاما، ولذلك فإننا ال ننتظر مباراة سهلة«.

يغيب العب الوس���ط الكاميروني جون 
ماكون عن ليون الفرنسي امام بوردو، وذلك 
بس���بب اصابته في احلالبني. وكان ماكون 
غاب عن مباراة ليون مع رين السبت املاضي 

ضمن الدوري احمللي.

في املقابل يحوم الشك حول مشاركة املدافع 
ماتيو بودمر في هذه املباراة اثر خروجه من 
الشوط الثاني من املباراة التي فاز فيها ليون 
على رين 2-1 الصابته في فخذه، وقد يحل 
مكانه جان الن بومسونغ. ويغيب عن صفوف 

لي���ون بداعي االيقاف كل م���ن االرجنتيني 
ليس���اندرو لوبيز وسيدني غوڤو، في حني 
لن يتمكن الكرواتي ديان لوفرين من اللعب 
بسبب مش���اركته بداية املوسم مع دينامو 

زغرب ضمن املسابقة ذاتها.

استحالة 
مشاركة روني

استبعد املدير الفني 
لن���ادي م���ان يونايتد 
أليك���س  االجنلي���زي 
فيرغس���ون مش���اركة 
مهاجم الفريق وين روني 
اليوم أمام بايرن ميونيخ 
االملاني. وقال فيرغسون: 
ال توجد أي امكانية لشفاء 
الالعب خالل 24 ساعة من 
التي حلقت به  االصابة 

في مباراة الذهاب.

برباتوڤ في امتحان األلمان ُيكرم أم ُيهان؟
دقت س��اعة احلقيقة بالنس��بة للنجم البلغاري دمييتار 
برباتوڤ ليقول كلمته في مان يونايتد االجنليزي، وهو أمام 

فرصة مثالية ليتحول الى »البطل« بعد ان اكتفى بلعب 
دور »املساند«.

يدرك اجلميع ف��ي إجنلترا حجم املوهبة 
التي يتمتع بها برباتوڤ وقد أظهرها على 

أكمل وجه عندما تألق مع الفريق اللندني 
توتنهام ما دفع مدرب »الشياطن احلمر« 
االس��كوتلندي اليكس فيرغس��ون 
للتعاقد معه املوس��م املاضي مقابل 

35 مليون يورو.
وتوقع اجلميع ان يفرض »بربا« 
نفسه خلفا للنجم الفرنسي السابق 
ايريك كانتونا ال��ذي كان معبود 
جماهير »اولدترافورد«، إال ان العب 
سس��كا صوفيا وباير ليڤركوزن 
االملاني س��ابقا افتقد الى الغريزة 
التهديفية، ولم تكن مواهبه الفردية 

املمي��زة كافية لكس��ب ود جماهير 
»الش��ياطن احلمر«، خصوصا بعدما 

اكتف��ى بتس��جيل 14 هدفا ف��ي جميع 
املسابقات التي خاضها مع فريقه اجلديد 

املوسم املاضي.
واعتقد النجم البلغاري ان االمور ستتحسن 

هذا املوسم الن فيرغسون سيعتمد عليه في خط املقدمة 
الى جانب واين روني، لكن الس��ير االس��كتلندي فضل ان 

يلجأ الى تشكيلة معززة في خط الوسط مع 5 العبن، بينهم 
اثنان على األطراف، ملساندة روني الذي شغل وحيدا مركز 
رأس احلربة، فيما اكتفى برباتوڤ بلعب دور »املساند« 
في حال قرر مدربه إراحة روني ثم ازداد وضعه 
صعوبة ايضا بعد تعرضه إلصابة في ركبته 

نهاية العام املاضي.
اآلن، أصبح��ت الفرصة متاحة أمام 
»بربا« ليقول كلمته في ظل غياب روني 
بعد اإلصابة التي تعرض لها الثالثاء 
املاضي امام بايرن ميونيخ االملاني 
)1 � 2( في إياب الدور ربع النهائي 
من مسابقة دوري أبطال اوروبا، 
إال ان البلغاري سقط في االمتحان 
االول النه لم يقدم شيئا يذكر امام 
تشلسي الذي حسم موقعة القمة 
وانتزع الصدارة من مان يونايتد 
بع��د فوزه على االخي��ر 2 � 1 في 

عقر داره.
اظهر برباتوڤ بعض التحسن هذا 
املوس��م على الصعيد التهديفي ألنه 
س��جل حتى اآلن 12 هدفا في الدوري 
املمتاز بعدما اكتفى بتس��عة طيلة املوسم 
املاضي، لكن البلغاري يعلم ان ذلك ال يكفي 
وب��ان عليه ان يكون أفضل وبأنه لم يكن مقنعا 
حتى اآلن بالنس��بة جلماهير »الشياطن احلمر« وحتى 

فيرغسون.


