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(أ.ف.پ)  األملاني مسعود أوزيل جنم ريال مدريد يحاول املرور بني العبي إشبيلية  

 قال الرئيس األوكراني ڤيكتور يانوكوڤيتش ان بالده ال ميكن أن تقبل 
فقدان حق استضافة كأس األمم األوروبية لكرة القدم (يورو ٢٠١٢) بالتنظيم 
املشـــترك مع پولندا، في أول تصريحات علنية له حول اخلالفات املثارة 
منذ فترة طويلـــة في االحتاد األوكراني للعبة. أدلـــى الرئيس األوكراني 
بتصريحاته لوكالـــة أنباء «إنترفاكس» عقب اجتماع عقده مع هريهوري 
سوركيس، رئيس االحتاد االوكراني. وقال يانوكوڤيتش «ال يجب ان تفقد 
أوكرانيا دورها كمضيف ويجب أن تدعم االحتاد حلل مشكالته الداخلية». 

جاء اجتماع يانوكوڤيتش مع سوركيس في اعقاب تلقيه محادثات هاتفية 
من ميشيل بالتيني رئيس االحتاد األوروبي (يويفا) وجوزيف بالتر رئيس 
االحتاد الدولي (فيفا)، حسب ما ذكرته تقارير إخبارية. دخل سوركيس في 
صراع مع أغلب أعضاء االحتاد األوكراني الذين يرغبون في إقالته، ولكن 
ذلك ليس ممكنا في ظل اللوائح التي تقضي أن يبقى في منصبه حلني انتهاء 
واليته عام ٢٠١٢. يتردد أن بعض هؤالء األعضاء مقربون من يانوكوڤيتش 

وأن «فيفا» منح أوكرانيا مهلة حتى اليوم إلنهاء التدخل احلكومي. 

 الرئيس األوكراني يحّل خالفات اتحاد الكرة

  «كالسيكو» في نهائي كأس إسبانيا ألول مرة منذ ٢١ عامًا
 ستشهد املباراة النهائية لكأس 
اسبانيا لكرة القدم «كالسيكو» 
بني الغرميني التقليدين برشلونة 
متصدر الـــدوري وريال مدريد 
مطـــارده، بعد فـــوز األول على 
مضيفـــه امليريـــا ٣-٠ وتأهله 
للنهائي للمرة الـ ٣٥ في تاريخه، 
والثانـــي على اشـــبيلية حامل 
اللقب ٢-٠ في اياب الدور نصف 

النهائي.
  وتقام املبـــاراة النهائية يوم 
االربعاء ٢٠ ابريـــل املقبل على 
ملعـــب «املســـتايا» فـــي نادي 
ڤالنسيا. وذلك بعد ٤ أيام فقط 
من لقاء الفريقني في مدريد في 

لقاء قمة الدوري االسباني.
  وسيتواجه ريال مع برشلونة 
في النهائي للمرة االولى منذ ١٩٩٠ 
عندما فاز النادي الكاتالوني ٢-٠، 
علما انهما تواجها على اللقب في 
٤ مناسبات أخرى أعوام ١٩٣٦ (فاز 
ريال ٢-١) و١٩٦٨ (فاز برشلونة 
١-٠) و١٩٧٤ (فـــاز ريال ٤-٠) 

و١٩٨٣ (فاز برشلونة ٢-١).
  علـــى ملعـــب «جويغوس 
النادي  ميديتيرانيوس»، دخل 
الكاتالوني الســـاعي الى تعزيز 
رقمه القياســـي مـــن حيث عدد 
األلقاب (٢٩ آخرها عام ٢٠٠٩)، 
الى هذه املباراة وهو في وضع 
مريـــح جـــدا بعد فـــوزه ذهابا 
بخماسية نظيفة، ما أتاح الفرصة 
أمام مدربه جوسيب غوارديوال 
خلوض اللقاء بتشكيلة من الصف 

الثاني تقريبا.
  وغاب عن التشكيلة االساسية 
االرجنتيني ليونيل ميسي ودافيد 
فيا وبدرو رودريغيز وتشافي 
انييســـتا  هرنانديز واندريس 
واحلارس فيكتور فالديز، فيما 
الفيش  البرازيليان دانيال  كان 
وادريانو وسيرجيو بوسكيتس 
من العناصر االساسية الوحيدة 
في التشكيلة التي شهدت مشاركة 
افيـــالي  ابراهيـــم  الهولنـــدي 
وبويان كركيتش واالرجنتيني 
خافيير ماســـكيرانو الى جانب 
الشابني مانويل نوليتو وتياغو 

الكانترا.

أبطال أوروبا حيث ســـيواجه 
ڤالنسيا االسباني، كما انه تأهل 
الى نصف نهائـــي كاس أملانيا، 
حيث ســـيواجه بايرن ميونيخ 

في قمة نارية.
  ويأمـــل دورمتونـــد متابعة 
مسيرته الصاروخية نحو إحراز 
لقب البوندســـليغا، اذ يتصدر 
الترتيـــب بفـــارق ١١ نقطة عن 
ليفركوزن الثاني و١٤ نقطة عن 
بايرن ميونيخ وماينتس وهو 
حقق ١٦ فوزا من أصل ٢٠ مباراة 

هذا املوسم.
  ويتألق مع فريق املدرب يورغن 
كلوب العب الوسط التركي نوري 
الذي نصحه  شاهني (٢٢ عاما) 
الهولندي غوس هيدينك مدرب 
منتخب تركيا بالبقاء مع فريقه: 
«ميلك شاهني موهبة كبرى. مع 
ذلك أريد أن أنصحه بالبقاء مع 
بوروسيا دورمتوند ملوسمني. هذا 
هو النادي املثالي له اآلن... اليزال 
شـــابا ولديه الكثير من الوقت 

ليفكر في مسيرته».
  وسيغيب عن الفريق االصفر 
العب الوســـط الدولي الياباني 
شـــينجي كاغاوا (٢١ عاما) بعد 
خضوعه لعملية جراحية ناجحة 
لعالج كســـر في قدمه اليمنى، 
حرمه من خوض املباراة النهائية 
لكأس آسيا التي توج بها منتخب 
الساموراي بلقب كأس آسيا ٢٠١١ 
على حساب استراليا (١-٠ بعد 
التمديد). وأوضح كاغاوا انه ميني 
النفس بالعودة الى املالعب في 

منتصف ابريل املقبل.
  وتشكل هذه االصابة ضربة 
قاســـية لدورمتوند ألن كاغاوا 
لعب دورا أساسيا في تربع فريق 
كلوب على صدارة الدوري االملاني 
بتسجيله ٧ أهداف في ١٨ مباراة، 
علما انه انضم للفريق االصفر 

واالســـود هذا املوسم قادما من 
الثانية في بالده  الدرجة  فريق 
سيريزو اوساكا مقابل ٣٥٠ الف 

يورو.
  من جهته، جنح شـــالكه في 
التعاقد مع العب الوسط الدولي 
االيراني علي كرميي حتى نهاية 

املوسم.
  وســـبق لكرميي (٣٢ عاما) 
ان عمـــل حتت إشـــراف ماغاث 
وذلك عندما كانا معا في بايرن 

ميونيخ.
  وكرميي كان رابع العب يتعاقد 
معه شالكه في فترة االنتقاالت 
الشتوية بعد اليوناني انغيلوس 
خاريســـتياس (ارل افينيـــون 
الفرنســـي) والغانـــي انطوني 
النرويجي)  انان (روزنبـــورغ 
والبرازيلي دانيلو افيالر (لفيف 

االوكراني).

  اسكوتلندا

  حقـــق رينجرز حامل اللقب 
فوزا صعبا على ضيفه هارتس 
١-٠ أبقـــاه قريبا مـــن غرميه 
ســـلتيك املتصدر فـــي مباراة 
مؤجلة من املرحلة الـ١٦ للدوري 
االسكوتلندي. ويدين رينجرز 
بفوزه الـ ٢٢ الى كايل الفيرتي 
الذي سجل هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة الرابعة، مانحا فريقه 
فوزا ثأريـــا الن هارتس تغلب 
عليه قبل ١١ يوما بالنتيجة ذاتها. 
الى ٥٣  ورفع رينجرز رصيده 
نقطة في املركز الثاني بفارق ٥ 
نقاط عن سلتيك املتصدر الذي 
كان قد فـــاز على ابردين ٣-٠. 
وعزز كليمارنوك مركزه الرابع 
بفوزه على مضيفه مذرويل بهدف 
وحيد، وتغلب هيبيرنيان على 
ضيفه ســـاينت ميرين بهدفني 

نظيفني. 

 مباراة اليوم بالتوقيت المحلي 
 المانيا (المرحلة الـ ٢١) 

 ١٠:٣٠ دبي الرياضية ٢  بوروسيا دورمتوند - شالكه  

  ووضـــع ادريانـــو النـــادي 
الكاتالوني فـــي املقدمة بعد ٣٥ 
دقيقة عندما تســـلم الكرة على 
اجلهة اليسرى بعد متريرة من 
نوليتـــو فتوغل بهـــا وتالعب 
باملدافعني قبل ان يسدد في شباك 

احلارس استيبان سواريز.
  وفي الشوط الثاني عزز تياغو 
الكاتالوني بكرة  النـــادي  تقدم 
رأســـية رائعة اثر عرضية من 
الفيش (٥٦)، ثم أضاف  دانيال 
افيالي الثالث عندما وصلته الكرة 
من اجلهة اليمنى عبر املالي سيدو 

كيتا فســـيطر عليها عند حدود 
املنطقة قبـــل ان يتوغل بها ثم 
يسددها بيمناه أرضية في الزاوية 

اليمنى ملرمى سواريز (٦٦).
  وعلـــق املـــدرب جوســـيب 
غوارديـــوال على الفـــوز: «كان 
شهرا صعبا للغاية والكل لعب 
دوره مع الفريق. كنت ســـعيدا 
لرؤية تياغو وأفيالي وأدريانو 

يسجلون».
  وعلى ســـتاد «ســـانتياغو 
برنابيو»، جدد النادي امللكي فوزه 
على الفريق االندلسي ٢-٠، وكان 

ريال مدريد قد فاز ذهابا ١-٠ في 
األندلس، ليبلغ النهائي األول في 

املسابقة منذ ٢٠٠٤.
التوغولي    وســـجل املهاجم 
اميانويـــل أديبايور اول أهدافه 
مع ريال بعد إعارته من مانشستر 
ســـيتي االجنليزي فـــي الوقت 
الضائع من املباراة بعد ان كان 
افتتح  االملاني مســـعود أوزيل 
التسجيل لريال في وقت متأخر 
أيضـــا (٨٢). وأكمل اشـــبيلية 
املباراة بــــ ١٠ العبني بعد طرد 
سيرخيو سانشـــيز ملخاشنته 

أديبايور (٨٥).
  وستكون الفرصة ممكنة ملدرب 
الفريق امللكي البرتغالي جوزيه 
مورينيو بحمل أول ألقابه مع ريال 
في املسابقة الغائبة عن خزائنه 
منذ ١٩٩٣، نظرا لصعوبة املوقف 
في الدوري حيث يتخلف ٧ نقاط 
عن برشلونة بعد خسارة ريال 
أمام أوساسونا ٠-١ في اجلولة 

السابقة.

  ألمانيا

  يخوض بوروسيا دورمتوند 

املتصدر والباحث عن لقبه األول 
منذ ٢٠٠٢ امتحانا صعبا عندما 
يستقبل شالكه في افتتاح املرحلة 
الـ ٢١ من بطولة أملانيا اليوم في 

دربي منطقة «الرور».
  وعلى رغم احتالل شـــالكه 
وصيف املوســـم املاضي، املركز 
الـ ١١، إال ان فريق املدرب فيليكس 
ماغاث يبدو قـــادرا على عرقلة 
مسيرة دورمتوند وانتزاع النقاط 
من ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، 
خصوصـــا ان الفريـــق األزرق 
يستعد للدور الثاني من دوري 

  شالكه يحّل ضيفًا ثقيًال على بوروسيا دورتموند في دربي «الرور»... وفوز صعب لرينجرز

 غاري نيڤيل وضع حداً لمسيرته  بداية موفقة لرونالدينيو مع فالمنغو

 خرجة: شرف لي أن أنضم لبطل العالم
 سعيد باللعب تحت إشراف مثله األعلى ليوناردو 

 اإلصابة تبعد فابيانسكي لنهاية الموسم 
 اعرب قائد والعب وسط املنتخب املغربي 
حسني خرجة عن سعادته باالنضمام الى انتر 
ميالن االيطالي الذي يشرف عليه مثله االعلى 

البرازيلي ليوناردو.
  وكان خرجـــة قد انضم الى انتر ميالن في 
اواخر الشـــهر املاضي من جنوى على سبيل 
االعارة حتى نهاية املوسم وشارك االحد في 
مباراته االولى مع بطل ايطاليا واوروبا امام 

باليرمو (٣-٢).
  وقال خرجة خالل تقدميه رسميا الى وسائل 
االعالم: «انه شـــرف لي ان انضم لفريق توج 
بلقب بطل العالم. كنت صبي الكرات عندما كان 
ليوناردو يلعب مع باريس سان جرمان (١٩٩٦-

١٩٩٧)...كان بالنسبة لي املثل االعلى. ان يكون 
مدربي فهــذا االمــر مبثابــــة احللـــم».

  وتابع قائد املنتخب املغربي البالغ من العمر 
٢٨ عاما: «انا طموح جدا واريد ان اغتنم الفرصة. 
نضجت كثيرا منذ جتربتي االولى في ايطاليا، 

واعرف الكرة االيطالية جيدا».
  مشيرا الى انه يريد ان يصعب مهمة ليوناردو 
عند اختياره التشكيلة االساسية لكل مباراة 

النه يريد ان يكون من االساسيني.
  وكانت املبـــاراة االولى خلرجـــة بقميص 
«نيراتزوري» ناجحة اذ قدم اداء جيدا بعـــد 
دخولــــــه في الشـــوط الثاني مـــن مبـــاراة 
االحـــد امام باليرمــــو عندمـــا كـــان فريـــق 
ليونـــاردو متخلفا ٢-٠، ومـــرر كرة حاسمـــة 
ساهمت في عودة فريقـــه الى اللقــاء والفوز 

بـــه ٣-٢. 

 سيفتقد ارســــنال ثاني الدوري االجنليزي 
لكرة القدم خدمات حارسه الپولندي لوكاس 
فابيانســــكي حتى نهاية املوسم بعد خضوعه 
لعمليـــة جراحيـــة في كتفـــه، حسبما اعلن 
مــــدرب النـــادي اللندني الفرنســــي ارســــني 

فينغــر.
  وتعرض فابيانســــكي (٢٥ عاما) لالصابة 
خالل االحماء قبل مباراة ارسنال مع مانشستر 
ســــيتي في الدوري احمللي في ٥ يناير املاضي 

ولم يلعب اي مباراة منذ حينها.
  واشــــار فينغر الى ان احلــــارس الپولندي 

سيخضع للعملية اجلراحية في املانيا.
  ويأتي اعالن غياب فابيانسكي حتى نهاية 
املوســــم متزامنا مع عودة احلارس االسباني 
مانويل املونيا من االصابة، لكن االخير سيكتفي 

بلعب دور االحتياطي للحارس الپولندي االخر 
فويسييش تشتشييســــتني (٢٠ عاما) الذي 

فرض نفسه اساسيا.
  على صعيد آخر اتخذ قائد فريق بالكبيرن 
اإلجنليزي لكرة القدم، املدافع كريستوفر سامبا 
قرارا مفاجئا ووقع عقدا جديدا مع النادي ليظل 

ضمن صفوف الفريق حتى عام ٢٠١٥.
  وكان سامبا رد على قرار إقالة سام أالرديس 
من تدريب الفريق في ديسمبر املاضي، بإعالن 
أنه يفكر بشأن مستقبله مع النادي الذي انتقلت 
ملكيته قبل أسبوعني إلى مجموعة «فينكيز» 

الهندية.
  وقال سامبا «إنه شعور طيب.. نحن جنري 
مناقشات منذ فترة قصيرة، وكنت بحاجة إلى 

إجابتني». 

 غاري نيڤيل اعتزل اللعب نهائيا 

 أعلن مدافع مـــان يونايتد، 
متصدر الدوري االجنليزي لكرة 
القدم، غاري نيڤيل اعتزاله اللعب 
مبفعول فوري. ولم يخض نيڤيل 
الذي يحتفل مبيالده الـ ٣٦ في 
وقت الحق من الشهر اجلاري، اي 
مباراة مع مان يونايتد منذ الفوز 
على وست بروميتش البيون في 
الدوري احمللي في اليوم االول 

من العام اجلديد.
  «كنت مشجعا ملان يونايتد 
طيلـــة حياتي وحققت كل حلم 
ممكن»، هذا ما قاله نيڤيل الذي 
خاض ٦٠٢ مباراة (بينها ٤٠٠ في 
الدوري احمللي) مع «الشياطني 
احلمر» خالل مسيرته الكروية 
التي تضمنت ايضا ٨٥ مباراة 

مع املنتخب االجنليزي.
  واضاف «مـــن الواضح اني 
اشعر باخليبة لوصول مسيرتي 
الكروية الى نهايتها، لكن اجلميع 
سيصل الى هذه املرحلة ويعرف 
متى يصل املرء الى هذه املرحلة، 
وبالنسبة لي فقد وصلت اآلن. 
لقد لعبـــت مع أفضـــل فريق 
على اإلطالق، لعبت الى جانب 
أفضل الالعبني في العالم وفي 
العالم  مواجهة أفضل العبـــي 
ايضا، وانا محظوظ ألني كنت 
جزءا من اجنازات الفريق وأفضل 

جناحاته». 

 العبو ريال مدريد يطمئنون
  على عقم رونالدو «التهديفي»

  
   اربع مباريات لم يسجل فيها جنم ريال مدريد االسباني، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو اي هدف. قد يكون االمر عاديا، اال انه حني يتعلق 
االمـــر بالريال حتديدا وفي هذه الظـــروف بالذات، فالوضع يصبح 
مغايرا وتكثر االســـئلة ويسود القلق. وبعد تأهل الفريق الى الدور 
نصف النهائي من كأس ملك اسبانيا، سيواجه ريال غرميه التقليدي 
ومتصدر البطولة برشلونة في ٢٠ ابريل املقبل، وعليه ان يكون في 

جهوزية تامة، وهو ما يطالب به املشجعون واالداريون.
  وحتدث كل من تشابي ألونسو واالرجنتيني انخيل دي ماريا عن 
هذه املشاكل والتوقعات، فقال االول: نحن قريبون جدا من التتويج 
باللقب وأعرف جيدا ماذا يعني خوض نهائي أمام برشـــلونة فلقد 
واجهناه من قبل هذا املوسم واجلميع رأى ما حدث، ولكن هذا ليس 

نهاية العالم.
  اما عن «صيام» رونالدو عن التهديف فأجاب الونسو: كريستيانو 
ســـجل الكثير على مدار هذا املوسم وأنا متأكد من أنه سيعود لهز 

الشباك مرة أخرى.
  من جهته، طالب دي ماريا اجلميع بالصبر والتروي على رونالدو 
معتبرا انه في احيان كثيرة ال تســـير األمور وفق ما نرغب، فـ »أنا 
مثال لم أسجل منذ فترة كبيرة يجب علينا أن نتروى على كريستيانو 
فهو محتاج للهدوء أيضا واجلميع يعلم أنه قادر على التسجيل في 

أي حلظة».
  وأضاف: «لن نفوت فرصة التتويج بكاس امللك كما أننا لن نهدر 
أي فرص لقنص كل األلقاب مبا فيها الليغا»، مشيرا إلى أنه ال يرى 

فارق النقاط الـ ٧ التي تفصلهم عن برشلونة باألمر الكبير.
 

 رونالدو استفز باندياني
  

  لفت املهاجم االوروغوياني املخضرم لفريق أوساسونا االسباني 
لكرة القدم، والتر باندياني، األنظار بشـــكل كبير بعدما تساءل عن 
االستقرار النفسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العب ريال 
مدريد. ودخل باندياني في مشادة كالمية مع رونالدو خالل املباراة 
التي فاز فيها أوساسونا على ريال مدريد ١-٠ األحد املاضي في الدوري 
االســـباني. وادعى باندياني أن رونالدو استفزه بالسؤال عن مدى 
ارتفاع راتبه. وقال باندياني «ما يجب على كريستيانو (رونالدو) 
أن يفعله هو التعلم من أفضـــل العب في العالم، وهو (جنم فريق 

برشلونة) ليونيل ميسي.. يجب أن ينهي موقفه االستفزازي». 

 بيكام ورونالدو وروني في فيلم
  

   سيجتمع ٣ من اكبر جنوم كرة القدم احلاليني في اعادة صياغة 
لفيلم قـــدمي وهو «escape to victory»، هذا الفيلم انتج ســـنة ١٩٨١ 
وحقق جناحا كبيرا في تلك احلقبة. ويروي الفيلم قصة مجموعة 
من السجناء يحاولون الهرب من السجن النازي لالملان خالل مباراة 
لكرة القدم، وقد شـــارك في هـــذا الفيلم من العبي كرة القدم كل من 
بيليه وبوبي مور وبول فان هيمست ومن املمثلني سيلفستر ستالون 

ومايكل كاين.
  فكرة الفيلم اســـتهوت فيني جونز الذي قرر اعادة صياغة هذا 
الفيلم ولكن مع جنوم آخرين ومن ابرز االسماء املتداولة ثالثي مان 
يونايتد السابق واملرعب ديڤيد بيكام وكريستيانو رونالدو وواين 

روني. فهل جتمع السينما ما فرقته ماليني الدوالرات؟ 

 رونالدينيو في املباراة األولى مع فالمنغو  (أ.ف.پ)

 حقـــق النجـــم البرازيلي 
رونالدينيو بداية موفقة مع 
فالمنغو الذي انتقل اليه من 
ميالن االيطالي، اذ فاز فريقه 
اجلديد على نوفا ايغوازو ١-٠ 
في بطولة «كاريوكا» لوالية 

ريو دي جانيرو.
  وقّدم العب باريس ســـان 
الفرنسي وبرشلونة  جرمان 
الســـابق بعض  االســـباني 
اللمحـــات الفنية التي أثارت 
حماس ٣٧ الف متفرج احتشدوا 
فـــي ملعـــب «اينغينهـــاو» 
ملشاهدته في مباراته األولى 

مع فريقه اجلديد.
الذي    وكان رونالدينيـــو 
يحتفل مبيالده الـ ٣١ في مارس 
املقبل، أعلن الشهر املاضي انه 
وقع عقـــدا مع فالمنغو ميتد 
لثالثة اعـــوام ونصف مقابل 
راتب شـــهري قدره ٩٠٠ ألف 

دوالر.
  ويأمـــل رونالدينيـــو ان 
يســـتعيد موقعه األساســـي 
مـــع املنتخب البرازيلي الذي 
سيســـتضيف نهائيات كأس 

العالم املقبلة عام ٢٠١٤.
  وكان رونالدو دي أسيس 
موريرا املعروف حتت اســـم 

رونالدينيو، قـــد أنهى عقده 
مع ميالن االيطالـــي متهيدا 
الـــى دوري بالده  للعـــودة 

حيث بدأ مشواره االحترافي 
مع غرمييو عام ١٩٩٨ وهو في 

عمر ١٨ عاما. 


