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 بايرن ميونيخ أصاب إنتر ميالن في «مقتل»

 فيرغسون محبط بعد التعادل
   

  أعرب ســـير أليكس فيرغسون املدير الفني االسكوتلندي ملان 
يونايتد اإلجنليزي عن خيبة أمله بالتعادل السلبي مع مرسيليا 
الفرنسي رغم إقامة املباراة على ملعب مرسيليا. وقال فيرغسون 
«كانت املباراة محبطة بالنسبة لي حرصوا على أال تهتز شباكهم 
بأي هدف». وأضاف «حققنا بعض املواقف اجليدة ولكنها ليست 
كافية. ولكن بالنســـبة لنا، ســـنعبر هذا الدور إذا فزنا في مباراة 

اإلياب. أعتقد أن لدينا فرصة جيدة».

 موراتي متفائل رغم الخسارة
  

  حافظ ماســــيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميــــالن اإليطالي على 
تفاؤلــــه رغم الهزمية أمام بايرن ميونيخ األملاني.وأعرب موراتي عن 
رضاه بأداء فريقه، معربا عن اعتقاده بأنه كان باإلمكان االســــتفادة 
بشــــكل أكبر من الفرص الوفيرة التي سنحت لفريقه. وقال موراتي 
لشبكة «سكاي سبورتس» امس: «صادفنا سوء حظ شديد في مباراة 
مذهلة، املدرب ليوناردو كان جيدا للغاية والفريق لعب بشكل جيد، 
وحترك جيدا داخل امللعب». وتابع «نحتاج إلى تقدمي املباراة املقبلة 

بشكل جيد، مازال بإمكاننا الفوز ١ ـ ٠ في ميونيخ».

 رومينيغه: فوزنا عادل
  

  أكد كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس نادي بايرن ميونيخ األملاني 
أن الفوز علــــى انتر ميالن كان عادال. وقــــال رومينيغه «فوز بايرن 
كان أمرا عادال. كل من الفريقني كانت لديه الفرص ولكنهما فشال في 
ترجمتهــــا إلى أهداف». وأضاف «كانت مبــــاراة جيدة وحالفنا احلظ 
لتحقيق الفوز فيها. يجب أال نعتقد ان التأهل أمر محسوم. انتر مازال 

فريقا رائعا. يجب أن نتحلى بالتركيز».

 روبن: فرصة إنتر قائمة
  

  أكد جنم بايرن ميونيخ الهولندي الدولي آريني روبن أن فرصة انتر 
ميــــالن في التأهل لدور الثمانية مازالت قائمة رغم الهزمية. وأضاف 
«يجب أن تتقدم لألمــــام. ولكنني أفضل الفوز في مباراة اإلياب انتر 
مازال في اللعبة وال ميكن أن نسترخي. يجب أن نلعب بتركيز شديد 

في ميونيخ ليمكننا العبور (لدور الثمانية)».

 سنايدر: لم نستحق الهزيمة
  

  أكد جنم انتر ميالن الهولندي ويســــلي سنايدر أن فريقه لم يكن 
يســــتحق الهزمية أمام ضيفه بايرن ميونيخ. وقال سنايدر «نعرف 
أن بايرن فريق رائع، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، ولكننا فشــــلنا 
ببساطة في تسجيل الهدف». وأضاف «ستكون مباراة اإلياب مبيونيخ 

في غاية الصعوبة، ولكن كل ما بإمكاننا هو احملاولة». 

 رانوكيا يخضع لفحوصات طبية
  

  يستعد اندريا رانوكيا مدافع إنتر ميالن للخضوع إلى فحوصات 
طبيــــة للوقوف على حجم إصابته في الركبــــة التي تعرض لها أمام 
بايرن ميونيخ. وأشارت الفحوصات األولية إلى أن رانوكيا (٢٣ عاما) 
يعاني من إصابة في الركبة ولكن الفحوصات التالية ستكشــــف عن 

الفترة التي سيبتعد فيها الالعب عن املالعب.

 تشاڤي: مهمتنا صعبة أمام أرسنال
  

  اعترف تشـــاڤي صانع العاب برشـــلونة االســـباني أن فريقه 
ســـيواجه أوقات عصيبة في إياب دور الســـتة عشر في مواجهة 
ارسنال اإلجنليزي، بعد الهزمية ٢ ـ ١، في مباراة الذهاب. ويعتقد 
تشـــاڤي أن فريقه سيواجه مهمة صعبة من أجل العبور إلى دور 
الثمانيـــة للبطولة األوروبية. وأوضح تشـــاڤي لصحيفة «آس» 
االسبانية «واثق من أن املباراة أمام ارسنال لن تكون سهلة، كان 
بإمكاننا ان نزيل جميع عالمات االستفهام املتعلقة بتأهلنا إلى دور 
الثمانية عبر املباراة األولى، ولكننا لم نســـتغل الفرصة». وتابع 
«أمامنا ٩٠ دقيقة واعتقد أن ارسنال سيحاول الدفاع، رمبا يعقدون 
األمور علينا، ارسنال لديه العبون مميزون ميكنهم االعتماد على 

الهجمات املرتدة وأن يشكلوا خطورة علينا». 

 إصابة والكوت وفابريغاس
  

  أكد الفرنســــي ارسني فيغر مدرب ارسنال االجنليزي ان اجلناح 
الدولي ثيو والكوت تعرض اللتواء في كاحله خالل مواجهة ستوك 
سيتي ١ ـ ٠ ضمن الدوري االجنليزي سيبعده عن املباراة النهائية 
لكأس رابطــــة األندية احملترفة أمام برمنغهــــام األحد املقبل. وقال 
فينغــــر: «لقد التوى كاحله لكن ال ميكنني القول كم ســــيغيب عن 
املالعب، بيد انه ســــيغيب بالتأكيد عن مباراة األحد». وقال املدرب 
الفرنســــي ان قائد الفريق االســــباني سيسك فابريغاس يعاني من 
اصابة عضلية ســــتخضع للتقييم من قبــــل طبيب النادي امس اذ 
شارك ملدة ١٤ دقيقة قبل استبداله بالروسي أندري أرشافني. وكتب 
فابريغاس على مدونة «تويتر»: «ال أعلم اذا سأشارك يوم األحد أم 
ال، لكــــن ما أعلمه في هذه اللحظة انني لن أنام لغاية يوم االحد اذا 

كان ذلك ضروريا. 

  أكويالني «يتأرجح» بين يوڤنتوس وليڤربول
  

  أكد وكيل اعمال البرتو اكويالني امس أنه اذا فشــــل يوڤنتوس 
في الوفاء بالسعر الذي يطلبه ليڤربول االجنليزي لالستغناء عن 
الالعب، فإن موكله ســــيعود إلى النادي اإلجنليزي الصيف املقبل 
ويلعب اكويالني على سبيل االعارة في يوڤنتوس، ورجحت تقارير 
صحافية أن النادي اإليطالي غير مستعد لدفع ١٦ مليون يورو مقابل 
احلصول على خدمات الالعب بشكل نهائي. وأشار فرانكو زافاجليا 
وكيل اعمال اكويالني، حملطة «راديو ميركاتو»، إلى أن كال الناديني 
يدركان القيمة املطلوبة لبيع الالعب، ولكن األمر يتوقف على مدى 
استعداد يوڤنتوس للوفاء بقيمة الصفقة، إذا لم يفعل فإن اكويالني 

سيعود على األرجح إلى ليڤربول الصيف املقبل. 

 فــــشــــل مــــان 
يـــونـــايـــتـــد 
االجنليزي في 
فك لغز مضيفه 
مـــرســـيـــلـــيـــا 
سلبا،  معه  وتعادل  الفرنسي 
في حني فقد انتر ميالن نصف 
اللقب الذي يحمله بخسارته في 
بايرن  امام وصيفه  داره  عقر 
ميونيخ االملاني ٠ - ١ في وقت 
قاتل في ذهاب الدور الثاني من 
مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم.
  في املبــــاراة االولــــى وعلى 
ملعب «فيلــــودروم» وامام ٤٨ 
الف متفــــرج، اهدر لويك رميي 
اول فــــرص صاحب االرض في 
الدقيقة االولى بعدما تابع كرة 
دون تركيز وصلته داخل املنطقة 
من الغاني اندريه اييو من اجلهة 
اليسرى، اطبق بعدها الضيف 
علــــى منطقة مضيفــــه وتدخل 
حارس االخير ستيڤ مانداندا 
اكثر من مرة البعاد خطر كرات 

املجريات نحو ربع ســــاعة قبل 
ان يستسلموا للقدر والنتيجة 
السلبية التي كاد ناني يغيرها 
ملصلحة الضيوف بعد متريرة 
من برباتوف داخل املنطقة لوال 
تدخل ماندانــــدا بفدائية وانقاذ 

املوقف (٨٢).
  وتســــارع ايقــــاع اللعب في 
الدقائق العشر االخيرة خصوصا 
من جانب مان يونايتد الذي اكتفى 
بنقطة واحدة قد تكون مفيدة له 
عندما يخوض مباراة االياب على 

ارضه بعد اسبوعني.

  سقوط إنتر

  وفي املباراة الثانية على ملعب 
«جوزيبي مياتزا» وامام ٨٠ الف 
متفرج، كانت الكلمة االولى النتر 
ميالن بعدما حصل الكاميروني 
صامويل ايتــــو على ركلة حرة 
نفذها الهولندي ويسلي شنايدر 
وتابعها اندريا رانوكيا بجانب 
القائم االميــــن (١) تلتها اخرى 
لشنايدر نفسه (٦) وثالثة ملواطنه 

البرتغالي لويس ناني والبلغاري 
دمييتار برباتــــوڤ في الدقائق 

اخلمس االولى.
  والتقط مرســــيليا انفاســــه 
بسرعة، وعاد الى االجواء لكن 
العبيه لــــم يتمكنوا من جتاوز 
منتصف امللعب وتهديد مرمى 
املخضرم الهولندي ادوين ڤان در 
سار بشكل مباشر حتى الدقيقة 
٢٠ حني هــــرب رميي في اجلهة 
اليمنى وعكس كرة عرضية الى 
باب املرمى في احضان احلارس 
ڤان در سار، وغابت خطورة مان 
يونايتد متامــــا وكثيرا ما ارتد 
العبوه الى الدفــــاع في املواقع 
اخللفيــــة بعــــد ان رجحت كفة 
صاحب االرض وامتص مهاجمه 
البرازيلــــي برانــــاداو كرة على 
صدره وصلته من بعيد تابعها 
مقصية خلفية من داخل املنطقة 
سيطر عليها فان در سار (٢٩)، 
ثم ارســــل ناني كرة خطرة الى 
منطقة مرسيليا سبق مانداندا 
اجلميع اليها (٣١). وابعد كريس 

املركز   فاز ارسنال صاحب 
الثاني على ضيفه ستوك سيتي 
١-٠ فــــي مبــــاراة مؤجلة من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم. 
وسجل الفرنسي سيباستيان 

سكيالتشي (٨) الهدف.
  على ســــتاد االمارات، بكر 
ارســــنال في التسجيل بعدما 
حصل على ركلة ركنية نفذها 
الدمناركي نيــــكالس بندتنر 
علــــى رأس املدافع الفرنســــي 
الذي اودعها الشباك دون تردد 

 .(٨)
  وصام العبو الفريقني طوال 
٨٢ دقيقة عن التسجيل فبقيت 
النتيجة على حالها وارتفع معها 
رصيد ارســــنال الى ٥٦ نقطة 
وبات على بعد نقطة واحدة من 
مان يونايتد املتصدر الذي ميلك 
بدوره مباراة مؤجلة.في املقابل، 
مني ستوك ســــيتي بالهزمية 
الثالثة عشرة في البطولة فبقي 

رصيده ٣٣ نقطة.
  وفي ايطاليــــا، صعد روما 
وصيف بطل املوســــم املاضي 
اثر فوزه  السادس  املركز  الى 
الصعب على مضيفه بولونيا 
١-٠ فــــي مبــــاراة مؤجلة من 
املرحلة الثانية والعشرين في 

الدوري االيطالي.
  وسجل قائد الفريق دانييلي 

دي روسي الهدف الوحيد في 
الدقيقــــة ٤٥ فارتفـــع رصيد 
روما الى ٤٢ نقطة، فيما جتمد 
الذي حسمت  رصيد بولونيا 
له ٣ نقـــاط لعدم دفع رواتب 
العبيه والضرائــــب املترتبة 

عليها، عند ٣٢ نقطة.
  والفوز هو االول لروما في 

اول مبــــاراة باشــــراف مدربه 
اجلديد املهاجـــم الدولي السابق 
فينتشــــنــزو مونتيال بعد ٤ 
هزائم متتالية (٣ في الدوري 
احمللي ورابعة في دوري ابطال 
الى اســــتقالـــة  اوروبا) ادت 
املــــدرب كالوديــــو رانييــري 

وتعيني مونتيال.

املانيــــــا، تفتتـــح    وفــــي 
املرحــلة الرابعة والعشــــرين 
مــــن بطولـــة املانيــــا، اليوم 
مــــع  فولفســــبورغ  بلقــــاء 
بوروســــيا مونشنغالدبـــاخ، 
في الســــاعـــة الـ ١٠:٣٠ مساء 
اليـــوم بالتوقيـــت احمللي على 

قناة دبي الرياضيـــة ٢. 

سمولينغ برأسه سابحا الى ركنية 
كرة عرضية خطرة جدا ارسلها 
رميي من اجلهــــة اليمنى (٤١)، 
واطلق شارل كابوريه صاروخا 
مباغتا بعيد املدى ابتعد كثيرا عن 

خشبات مرمى الضيف (٤٤).
  وفي مستهل الشوط الثاني، 
خطف ڤان در سار كرة من فوق 
رأس رميي ارسلها اييو عرضية 
من اجلهة اليسرى (٥١)، وامسك 
كرة وصلته مــــن رأس برانداو 
(٥٢) قبل ان يبعد دفاع مرسيليا 

عرضية اطلقها واين روني من 
اجلهة اليســــرى (٥٣)، وارسل 
االخيرة كرة ساقطة بعيدة عن 
املرمى بعدما الحظ تقدم مانداندا 
الذي تراجع بســــرعة وامسكها 
(٥٧). واهــــدر برانداو فرصة ال 
تعوض بعدما فشل وهو منفرد 
متاما في اللحاق بكرة ســــددها 
اييو فذهبــــت عرضية بجانب 
القائم االيســــر (٦١)، وتعددت 
محاوالت مرســــيليا على مرمى 
ڤان در سار، وسيطر العبوه على 

 بورتو إلى ثالث «يوروبا ليغ»
  

  تأهل بورتو البرتغالي الى الدور الثالث من مسابقة الدوري األوروبي 
ــباني  ــبيلية االس ــارته امام ضيفه اش (يوروبا ليغ) لكرة القدم رغم خس
ــجل البرازيلي لويس فابيانو الهدف في  ــي اياب الدور الثاني. وس ٠-١ ف
الدقيقة ٧١ لكنه لم يكن كافيا لتأهل اشبيلية الذي خسر ذهابا على أرضه 
١-٢. وخسر بورتو جهود العبه االوروغوياني الفارو بيريرا بارغان في 
الدقيقة ٧٢ قبل ان تتساوى الكفتان عدديا بطرد العب اشبيلية الكسيس 

رواناو بعد ٥ دقائق (٧٧).

 مارادونا يشيد بمورينيو
  

  توقع األسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا أن ينتقل زوج 
ابنته سيرجيو أغويرو جنم أتلتيكو مدريد إلى املارد االسباني 

ريال مدريد خالل مرحلة ما من مسيرته الكروية.
  وقال مارادونا خالل مقابلة مع صحيفة ماركا االســـبانية 
«انه يرى اغويرو في ريال مدريد»، مع تصاعد التكهنات حول 
اقتراب الالعب الدولـــي البالغ من العمر ٢٢ عاما من االنتقال 

إلى سانتياغو برنابيو الصيف املقبل.
  ولدى سؤاله حول من هو أفضل: البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب ريال مدريد، ام جوســـيب غوارديوال مدرب برشلونة؟ 
قال مارادونا ان مورينيو سيظل دائما خياره األول، مضيفا: 
لو كنت رئيسا للنادي لقمت بالتعاقد مع مورينيو أوال بسبب 

خبرته.
  وتابع: أرى أن غوارديوال رجل له ملسة سحرية، ال يرتكب 
أي أخطـــاء، يعمل دون كلل، إذا حظي مورينيو بنفس الوقت 
الذي حصل عليه غوارديوال في الدوري االسباني، فإن الكفة 
ستكون متساوية. وأكد مارادونا: لو استبعدت ميسي ورونالدو، 
فإن مارسيلو هو أفضل العب في الدوري االسباني في الوقت 

الراهن.

 إبراهيموڤيتش: غوارديوال كان مشكلتي
  

  أكد السويدي الدولي زالتان ابراهيموڤيتش مهاجم ميالن 
االيطالـــي انه لم يحصـــل ابدا على فرصته مـــن اجل اظهار 
امكانياته احلقيقية في برشـــلونة، وجاء رحيله عن النادي 
االســـباني بســـبـب توتر العالقات مع املدير الفني جوسيب 

غوارديوال.
  وقال ابراهيموڤيتش: في برشلونة كنت اتفهم كيف ان كرة 
القدم واالمور املتعلقة بها تتغير بسرعة كبيرة، مشكلتي كانت 

تتعلق برجل واحد، انه الفيلسوف غوارديوال.
  وكان ابراهيموڤيتش قد انتقل الى صفوف برشـــلونة من 
انتر ميالن االيطالي في صيف عام ٢٠٠٩ ولعب موسما واحدا 
مع الفريـــق الكاتالوني قبل ان ينتقل الـــى ميالن في نهاية 

املوسم املاضي. 

اريني روبن (٨) ورابعة لشنايدر 
ايضا (٩) لم تثمر احداها هدفا. 
وجرب الفرنسي فرانك ريبيري 
العب وسط بايرن ميونيخ حظه 
بتسديدة من زاوية صعبة فلم 
ينجح (١٢)، وتوماس مولر ايضا 
بتسديدة من خارج املنطقة فلم 
يفلح بدوره (١٣)، ولم يكن زميله 
البرازيلي لويز غوستافو افضل 
حاال بتسديدة مماثلة (٢١) فبقي 
االخذ والرد وتبــــادل الهجمات 
وتفويــــت الفرص من اجلانبني 
حتى نهاية الشوط االول الذي 
بقي سلبيا. وفي الشوط الثاني، 
بقي النسج على املنوال ذاته حتى 
الوقت بدل الضائع حني حاول 
روبن فك شــــيفرة دفاع الفريق 
االيطالي مبؤازرة من الفرنسي 
ريبيري لكنه لم ينجح فتحولت 
الكرة الى ماريــــو غوميز الذي 
اســــتطاع بيمناه ومــــن مكان 
صعب جتريد انتــــر ميالن من 
نصف اللقب بتســــجيله الهدف 

الوحيد (٩١). 

 مرسيليا يحرج مان يونايتد في ذهاب دور الـ ١٦ ألبطال أوروبا

 مهاجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز يسدد الكرة برأسه أمام حارس إنتر ميالن البرازيلي جوليو سيراز                (أ.ف.پ)

 الروسي اندريه ارشاڤني مهاجم ارسنال متخطيا العب ستوك غلني ويالن              (ا.ف.پ) 

  أرسنال تخطى ستوك والفوز األول لمونتيال 
  ڤولفسبورغ يلتقي مونشنغالدباخ

 يستعد ڤالنســــيا االســــباني لتصعيد املفاوضات مع يوڤنتوس 
اإليطالي حول صانع األلعاب سيباستيان جيوفينكو املعار إلى بارما. 
ويتابع ڤالنسيا جيوفينكو منذ انتقاله إلى بارما على سبيل اإلعارة، 
ويســــتهدف النادي االسباني احلصول على خدمات الالعب في فترة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة. وذكرت صحيفة «توتو سبورت» أن ممثلي 
جيوفينكو عقدوا محادثات مع إدارة يوڤنتوس لبحث إمكانية انتقال 

الالعب إلى الدوري االسباني عقب انتهاء عقد إعارته إلى بارما. 

 أعلن برشلونة االســــباني ان املدرب جوسيب غوارديوال وقع على متديد عقده 
حتى يونيو ٢٠١٢. وقال املوقع الرسمي للنادي في بيان على شبكة االنترنت: وقع 
غوارديوال رسميا على متديد العقد بحضور رئيس النادي ساندرو روسل الذي هنأ 
جمهور النادي بان املدرب يبقى هكذا ٤ مواسم مع الفريق. وقاد غوارديوال الفريق 
األول في موســــمه األول الى احراز سداســــية نادرة هي الدوري والكأس احملليان 
والكأس السوبر احمللية ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر األوروبية وبطولة 

العالم لألندية قبل ان يحتفظ ببطولة الدوري احمللي املوسم املاضي أيضا. 

 غوارديوال يمدد عقده حتى ٢٠١٢ ڤالنسيا يسعى للتعاقد مع جيوفينكو 


