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 ذكرت وكالة االنباء االيطالية (انسا) ان مدرب  44 
روما كالوديو رانييري تقدم باستقالته بعد خسارة 
فريقه امام مضيفه جنوى ٣ - ٤ في املرحلة السادسة 
والعشرين من الدوري احمللي. وعني الالعب السابق 
ڤينشينزو مونتيال خلفا له، وكان رانييري تسلم 
منصبه في سبتمبر ٢٠٠٩ خلفا للوتشيانو سباليتي 
وذلك بعدما اقاله يوڤنتوس من منصبه قبل اسبوعني 

من نهاية املوسم.
  من جهته، قال جياني اليمانو رئيس بلدية روما 
امس إن استقالة رانييري واحتجاجات املشجعني لن 
حتول دون شراء مجموعة شركات اميركية النادي 
املثقل بالديون، واليمانو شخصية مهمة في عملية 
البيــــع مع حصول مجموعة دي بنديتو االميركية 

على ٣٠ يوما لدراسة امكانية شراء روما. 

 استقالة رانييري لن تخيف المستثمرين.. ومونتيال يخلفه

 تشلسي في ضيافة كوبنهاغن في دور الـ ١٦ ألبطال أوروبا

 «جيرالن» موقعة الثأر والسمعة لريال مدريد ومورينيو

(أ.ف.پ)  جنم أرسنال التشيكي توماس روزيسكي يتخطى تشارلي دانييلز 

(رويترز)   جنم ليكرز كوبي براينت اختير أفضل العب 

(أ.ف.پ)  جنوم ريال مدريد يتدربون استعدادا ملواجهة ليون النارية 

 أوالس للفوز وبويل مستعد

 مورينيو: زيدان يعرفهم جيدًا

 أنشيلوتي: لن نخاف

 تطلع رئيس ليون الفرنسي جان ميشال أوالس الى 
قدوم ريال مدريد املدجج بالنجوم مع مدربه البرتغالي 
القدير جوزيه مورينيو، وقال لصحيفة «ليكيب» الفرنسية 
«لم ترحمنا القرعة، لكن آمل الفوز على ريال مدريد للمرة 
الرابعة على التوالي». من جهته، قال مدرب ليون كلود 
بويل «نستعد لهذه املواجهة االوروبية بكثير من الهدوء، 

لكن ريال سيكون خصما مختلفا من حيث النوعية».

 قال مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي 
قاد انتر ميالن الى لقب العام املاضي بعد ٤٥ عاما من االنتظار 
للفريق االيطالي «هناك حاجزان ينبغي تخطيهما، التأهل الى 
ربع النهائي والتغلب على ليون الذي أخرجنا في املشاركة 
السابقة عملت مع جهازي على كل التفاصيل في نادي ليون 

كما انه لدينا زين الدين زيدان الذي يعرفهم جيدا».

 قال مدرب تشلسي االيطالي كارلو أنشيلوتي «هذه 
اللحظة ليســـت جيدة لنا، ألنه علينا خوض الكثير من 
املباريـــات املهمة. لكن لن نخاف من مواجهة كوبنهاغن 

وميكن أن تكون املباراة مبنزلة الدافع لنا». 

مورينيو العبي الوسط االملاني مسعود أوزيل وشابي الونسو واملهاجم 
التوغولي اميانويل أديبايور. وستتجه االنظار الى مهاجم ريال الدولي 
الفرنســــي كرمي بنزميه الذي حمل ألوان ليون سابقا قبل االنتقال الى 
العاصمة االسبانية.ويبحث ريال عن احراز لقبه العاشر بعد خروجه 

من املسابقة في دور الـ ١٦ في االعوام الستة املاضية.

  تشلسي إلنقاذ موسمه

  وفي املباراة الثانية، يأمل تشلسي االجنليزي انقاذ موسمه عندما 
يحل على كوبنهاغن الدمناركي. ويعيش الفرق اللندني أزمة حقيقية 
بعد فقدانه لقب الكأس احمللية إثر خســـارته امام ايڤرتون بركالت 
الترجيح في الدور الرابع وابتعاده في ترتيب الدوري احمللي (١٢ نقطة 

عن مان يونايتد املتصدر الذي أحرز لقبه أيضا املوسم املاضي).
  وبلغ تشلسي حتت قيادة مالكه الروسي رومان أبراموڤيتش الدور 

مواجهــــات بني الطرفني منذ عام ٢٠٠٥، لم يتمكــــن ريال صاحب الرقم 
القياسي في عدد مرات احراز اللقب القاري ٩ من التغلب على ليون (٣ 
هزائم و٣ تعادالت)، كما ان ريال لم ينجح في تســــجيل أي هدف على 
ارض ليون في ٣ مباريات. وتغلب ليون على نانسي ٤ - ٠ في مباراة 
مبكرة من الدوري الفرنسي بينها هدف اكروباتي جليمي بريان، ليبقي 
على آماله في املنافسة على لقب الدوري، على غرار ريال مدريد وصيف 
الدوري االســــباني الذي فاز على ليڤانتــــي ٢ - ٠ في مباراة أراح فيها 

 تفوح رائحة الثأر من مباراة ريال مدريد االسباني 
ومضيفه ليون الفرنسي في ذهاب الدور الـ ١٦ من 
مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم اليوم الذي 
يشــــهد مواجهة تشلسي االجنليزي مع كوبنهاغن 

الدمناركي.
  وأصبح ملعب «جيرالن» معتادا على االجنازات 
ضد الفريق امللكي االسباني في األعوام املاضية، فتغلب ليون على ضيفه 
٣ - ٠ في دور املجموعات في موسم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ بأهداف من النرويجي 
جون كارو والبرازيلي جونينيو برنامبوكانو وسيلڤان ويلتورد، ثم كرر 
فوزه عليه في املوسم التالي ٢ - ٠ بهدفني للبرازيلي فريد والبرتغالي 
تياغو منديس، ووجه له ضربة قاسية عندما هزمه بهدف صاروخي من 
الكاميروني جان ماكون في ذهاب الدور الثاني قبل أن يقتنص التعادل 
ايابا في مدريد ١ - ١ ويتأهل الى ربع النهائي املوسم املاضي. وفي ست 

نصف النهائي خمس مرات واملباراة النهائية مرة واحدة في املسابقة 
القارية، لذا جلب أنشيلوتي صاحب اخلبرة الكبيرة في املسابقة مع 

ميالن االيطالي حيث أحرز اللقب مرتني عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧.
  من جهته، يبدو كوبنهاغن فريقا مغمورا بني املتأهلني الى الدور 
الثاني، لكن بطل الدمنارك لم يخسر هذا املوسم على أرضه مبا فيها 
زيارة من برشـــلونة االسباني، وسيحاول جناحه يسبر غرونكيار 
كشف خبايا تشلسي فريقه السابق. ومتكن غرونكيار من تسجيل 
هدف حاســـم لتشلسي في موسم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ في مرمى ليڤربول 
ضمن له املشـــاركة في دوري أبطال أوروبا. وكان ذهاب الدور ثمن 
النهائي افتتح االسبوع املاضي، فخسر ميالن االيطالي أمام توتنهام 
االجنليزي ١ - ٠، وتعادل ڤالنسيا االسباني مع شالكه االملاني ١ - ١، 
وفاز ارسنال االجنليزي على برشلونة االسباني ٢ - ١ وخسر روما 

االيطالي أمام شاختار دونيتسك االوكاني ٢ - ٣. 

 فوالم إلى ربع نهائي الكأس يشارك أمام نجوم االتحاد السوڤييتي السابق

 ليتون يجبر أرسنال على مباراة معادة كورنثيانز يكرم رونالدو

 فشـــل ارســـنال في حسم 
النهائي  الدور ربع  الى  تأهله 
من مسابقة كأس اجنلترا لكرة 
القدم بعدما اكتفى بالتعادل مع 
مضيفه وجاره اللندني ليتون 
اوريانت مـــن الدرجة الثانية 

١ - ١ في ثمن النهائي.
  واعتقد اجلميع ان ارسنال 
الذي غاب عنه الثالثي االسباني 
سيسك فابريغاس والهولندي 
روبن ڤان بيرسي والفرنسي 
ســـمير نصري، فـــي طريقه 
حلسم تأهله الى ربع النهائي 
حيث ســـيواجه مان يونايتد 
متصدر الدوري وحامل الرقم 
القياسي بعدد ألقاب املسابقة (١١ 
آخرها عام ٢٠٠٤)، وذلك بعدما 
تقدم علـــى مضيفه املتواضع 
حتى الدقيقة ٨٩ بهدف سجله 
التشيكي توماس روزيسكي 
بكرة رأســـية اثر عرضية من 
الدمناركي نيـــكالس بندتنر. 
لكن الفرنسي البديل جوناتان 
تيهو خطف التعادل في الوقت 
القاتل مبجهـــود فردي مميز 
انهاه بتسديدة صاروخية في 
مرمى احلارس االسباني مانويل 
املونيا، فارضا على ارسنال، 

الباحـــث عن لقبـــه االول في 
املسابقة منذ ٢٠٠٥ واحلادي 
عشر في تاريخه، مباراة معادة 
ستقام على «ستاد االمارات».

  وكان فريق املدرب االيطالي 
روبرتو مانشـــيني قريبا من 
توديع املسابقة بعدما تخلف 
في املباراة االولى حتى الدقيقة 
٨٠ قبل ان مينحه البوســـني 
ادين دزيكو التعادل، لكنه لم 
يجد اي صعوبة في دك شباك 
ضيفه بفضل ثنائية نادرة من 
العب الوسط الفرنسي باتريك 
ڤييرا (٣٧ و٥٨)، فيما اضاف 
االرجنتيني كارلوس تيڤيز (٨٤) 
ودزيكو (٨٩) وميكا ريتشاردز 
(٩٠) االهداف الثالثة االخرى. 
وضرب مانشستر سيتي موعدا 
في الدور املقبل مع استون ڤيال 
على ان يلعب في ربع النهائي 
مع ايڤرتون الذي جرد تشلسي 
من اللقـــب، او ريدينغ. وبلغ 
فوالم الدور ربع النهائي بعدما 
حسم مواجهة الدوري املمتاز 
مع ضيفه بولتون بالفوز عليه 
ايڤان  الكرواتي  بهدف سجله 
الدقيقة ١٩،  كالســـنيتش في 
ليضرب الفريق اللندني موعدا 

مع مضيفه برمنغهام.
  وفي الدوري، حرم املكسيكي 
كارلوس ڤيال ولڤرهامبتون من 
ترك املركز العشـــرين االخير 
لوست هام عندما ادرك هدف 
التعادل ١ - ١ لفريقه وســـت 
الوقت  البيون في  بروميتش 
بدل الضائع في مباراة مؤجلة 
مـــن املرحلة الثامنة عشـــرة 

للدوري االجنليزي.
ان  اجلميـــع    واعتقـــد 
ولڤرهامبتون في طريقه لعودته 
من ملعب وســـت بروميتش 
بفوزه الثامن هذا املوسم بعد 
الدقيقة ٣٩ بهدف  تقدمه منذ 
جلاميي اوهارا، لكن ڤيال ضرب 
في الوقت بدل الضائع وجنب 
فريقه هزميته الرابعة عشرة 

هذا املوسم.
  ورفع وست بروميتش الذي 
كان يبحث عن فوزه االول منذ 
١٥ يناير املاضي في ثاني مباراة 
له بقيـــادة مدربه اجلديد روي 
هودجسون، رصيده الى ٢٨ نقطة 
في املركز الســـابع عشر، فيما 
اصبح رصيد ولڤرهامبتون ٢٥ 
نقطة لكنه بقي في املركز االخير 
بفارق االهداف عن وست هام.

 براينت يقود المنطقة الغربية
  إلى الفوز على «الشرقية»

 قاد كوبي براينت جنم لوس اجنيليس ليكرز حامل 
لقب الدوري في املوســــمني االخيرين فريق املنطقة 
الغربية الى الفوز على فريــق املنطــقة الشــــــرقية 
١٤٨ - ١٤٣ في مباراة كل النجوم «اول ستار» التقليدية 
التي اقيمت في نسختها الستني على ملعب «ستيبلز 
سنتر» في مدينة لوس اجنيليس. وجتمع هذه املباراة 
افضل العبي املنطقتني الشرقية والغربية املشاركني 

في دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
  وسجل براينت العائد بعد غيابه املوسم املاضي 
بســــبب االصابة ٣٧ نقطة و١٤ متابعة بحيث اختير 
افضل العب في املباراة وللمرة الرابعة في مسيرته 
االحترافية معادال الرقم القياسي الذي يحمله النجم 
السابق بوب بوتي. وقال براينت الذي نال جائزة أفضل 
العب أيضا أعوام ٢٠٠٢ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩ وشارك للمرة 
الثالثة عشرة في مباراة كل النجوم «انه شرف كبير 
لي بان يتم اختياري ألنها املرة االخيرة التي سأشارك 
فيها في مباراة كل النجم في لوس اجنيليس». وبرز 
في فريق املنطقة الشرقية ليبرون جيمس الذي متكن 
من تسجيل ثالثية مزدوجة «تريبل دوبل» مع ٢٩ نقطة 
و١٢ متابعة و١٠ متريرات حاسمة.  وأصبح جاميس 
ثاني العب يحقق ثالثية مزدوجة بعد االسطورة مايكل 
جوردان عام ١٩٩٧ (١٤ نقطة و١١ متابعة و١١ متريرة 
حاســــمة) لكن في احلالتني لم يتمكن أي منهما من 
حتقيق الفوز. وامام حشد كبير من جنوم هوليوود، قبل 
اسبوع واحد من حفل اكبر جوائز عالم السينما، تألق 
براينت في مباراة كل النجوم ليحرز لقب افضل العب 

بالبطولة للمرة الرابعة في مشواره االحترافي.

 ذكـــرت صحيفـــة «فرانس 
فوتبول» الفرنسية أن كورنثيانز 
قام بتكرمي األسطورة البرازيلية 
رونالدو املعتزل بعد أن أهدوه 
فوزهم ١ - ٣ على فريق سانتوس 
فـــي إطـــار مباريـــات الدوري 
البرازيلي. وأوضحت «فرانس 
فوتبول» أن العبي كورنثيانز 
كانوا يرتـــدون جميعا قميصا 
يحمـــل الرقم ٩ (رقم رونالدو) 
وكلمة «فينمانو» أي «ظاهرة» 
التي كتبت على الكرتني الذهبيتني 

التي حصل عليهما رونالدو.
  ودخـــل رونالـــدو هـــداف 
إلـــى أرض امللعب  كورنثيانز 
بصحبة ابنيه وطاف حول امللعب 

حيث قام اجلمهور بالتصفيق له 
ثم قال «أريد أن أشكركم على كل 
دقيقة أمضيتها معكم، وأشكركم 
من أجل تشجيعكم وتصفيقكم 
لي. أنتم ساعدمتوني دائما وفي 

كل وقت».
  من جهـــة اخرى، تشـــارك 
البرازيل  مجموعة من جنـــوم 
السابقني من بينهم رونالدو في 
مباراة ودية مـــع نادي تيريك 
غروزني الروسي في الثامن من 

مارس املقبل.
  وأفادت صحيفة «سبورت ـ 
إكسبريس» الروسية الرياضية 
اليومية امس بأن املباراة ينظمها 
رمضان قدريوف رئيس جمهورية 

الشيشان ورئيس نادي تيريك 
غروزني في الوقت نفسه.

  ومن بـــني الالعبـــني الذين 
وجهت إليهم الدعوة للمشاركة 
في املبـــاراة ضمن فريق جنوم 
البرازيل السابقني النجوم ديدا 
وكافو وأنـــدري كروز وروكي 
جونيور وإميرسون وبيبيتو 
ودونغا ورونالدو وجونينيو 
باوليستا وروماريو ودينيلسون 
بخالف آخرين سبق أن لعبوا 

بقميص املنتخب البرازيلي.
  وأشارت الصحيفة الروسية 
إلى أن فريق تيريك سيضم هو 
اآلخر عددا مـــن جنوم االحتاد 
السوڤييتي وروسيا السابقني. 

 حرب كالمية قبل قمة بايرن ودورتموند

 ماغاث خائب وفافري سعيد

 روديك بطل تنس ممفيس

 الفوز الثاني ألستوديانتيس

 تصاعدت حدة التصريحات قبل قمة بطولة املانيا بني بايرن ميونيخ 
حامل اللقب وبوروســــيا دورمتوند املتصــــدر احلالي، عندما رد العب 
وسط االول الدولي الفرنسي فرانك ريبيري على مهاجم الثاني الدولي 
كيڤن غروسكرويتس. وأكد ريبيري قبل املباراة املقررة السبت املقبل  
«ال يهم ما يقوله غروســــكرويتس اذا لعبنا كمــــا في مبـاراة هوفنهامي 
(٤ - ٠) وماينتس (٣ - ١) فسنهزم دورمتوند». ورد الدولي الفرنسي 

على غروسكرويتس الذي قال ان «الباڤاريني انتهوا».
  وكان غروســــكرويتس (٢٢ عاما) قد صرح «نقدم أجمل كرة حاليا، 

وسنظهر ملاذا نحن في الصدارة».
  وتشكل هذه املباراة منعطفا كبيرا في الصراع على اللقب، اذ يتصدر 
دورمتوند بفارق ١٠ نقاط عن باير ليڤركوزن الثاني و١٣ نقطة عن بايرن 

ميونيخ الثالث قبل ١١ مرحلة على نهاية البوندسليغا.

 أكـــد فيليكس ماغـــاث املدير الفنـــي لشـــالكه أن الهزمية أمام 
مونشـــنغالدباخ ٢ - ١ في املرحلة الثالثة والعشـــرين من الدوري 
األملاني تبدو مخيبة لآلمال. وقال ماغاث عقب املباراة «من الواضح 
أن مباراة دوري األبطال استنفدت الكثير من تركيزنا وأصبحنا في 

وضع لم يسمح لنا باستغالل إمكانياتنا».
  من جهته، أبدى لوسيان فافري ملدير الفني لبوروسيا مونشنغالدباخ 
سعادته بالفوز على شـــالكه مؤكدا أن الفريق التزال لديه الفرصة 

لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
  وقال فافري املدير الفني السابق لهرتا برلني «كان أمرا رائعا. كان 
من املهم حقا أن نحصد النقاط الثالث وقد اســـتحق فريقنا الفوز. 

اليزال بإمكاننا تفادي الهبوط». 

 أحرز االميركي أندي روديك املصنف اول لقبه الثالثني في مسيرته 
التي شـــهدت خوضه ٥٠ مباراة نهائية فـــي دورات رابطة الالعبني 
احملترفني عقب فوزه الصعب على الكندي ميلوس راونيتش املشارك 
في بطاقة دعوة ٧ - ٦ (٩ - ٧) و٦ - ٧ (١١ - ١٣) و٧ - ٥ في املباراة 

النهائية لدورة ممفيس االميركية الدولية للتنس.

 حقق استوديانتيس حامل اللقب فوزه الثاني بتغلبه على مضيفه 
كويلميــــس ١ - ٠ في املرحلة الثانية من بطولة االرجنتني لكرة القدم. 
وســــجل ميركادو (٤٦) هدف استوديانتيس الذي بات يبتعد في املركز 
الثاني بفارق االهداف عن اوليبمو املتصدر والفائز على مضيفه جيمنازيا 
ال بالتا بثالثة اهداف لدومينغيز (٤٨) وماغيولو (٧١) ورولي (٧٦) مقابل 
هدف لكوردوبا (٦٥). كما فاز نيولز اولد بويز على النوس بهدفني لبييلر 
(٤٨) وكوبيللــــي (٨٨) مقابل هدف لفاليــــري (٦٨)، وريفر باليت على 
هيوراكان بهدفني نظيفني لالميال (٥٠) وفيراري (٥٩). خســــر راسينغ 
كلوب امام بوكا جونيورز بهدف ملوش (٤٧)، وفيليز سارســــفيلد امام 

اول بويز بهدف لراميريز (٥٤) مقابل هدفني لغرازيني (٢٤ و٥٦).  

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠:٤٥  ليون ـ ريال مدريد 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٠:٤٥  كوبنهاغن ـ تشلسي 


