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 برشلونة يصطدم بعقبة مايوركا.. وريال مدريد لفك عقدة ديبورتيڤو

 يخوض برشلونة املتصدر 
ووصيفه ريال مدريد رحلتني 
حذرتني ملواجهة ريال مايوركا 
العاشر وديبورتيڤو الكورونا 
الثالث عشـــر على التوالي في 
املرحلة اخلامســـة والعشرين 
القدم  من بطولة اسبانيا لكرة 
اليوم. وقد تكون رحلة برشلونة 
التي  األصعب نظرا لالصابات 
يعاني منها الفريق الكاتالوني، 
اذ يغيب العب وســـطه األنيق 
تشـــافي وقائد دفاعه كارليس 
بويول واحلارس ڤيكتور ڤالديز، 
في حني يتوقع أن يخوض جنمه 
االول االرجنتيني ليونيل ميسي 
اللقاء رغم تعرضه لضربة في 

مباراته االخيرة.
  وسيضطر املدرب جوسيب 
غوارديـــوال الـــى اجـــراء عدة 
تعديالت على تشـــكيلة حامل 
اللقب التي يغيب عنها الظهير 
البرازيلي داني ألفيش بســـبب 
االيقاف. وتأتي اصابات العبي 
برشلونة االساسيني في فترة 
مفصلية من املوســـم، اذ خسر 
برشـــلونة ذهاب الدور الثاني 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا 
أمام ارسنال االجنليزي ١ - ٢، 
ويالحقه ريال مدريد في صدارة 
الدوري اذ يبتعـــد عنه بفارق 
خمس نقاط، علما ان الفريقني 

والعشـــرين من بطولة املانيا، 
الفرصة االخيرة لالول كي يبقي 
آماله باحملافظة  منطقيا علـــى 
على لقبه. ويتصدر دورمتوند 
الترتيب بفارق ١٠ نقاط عن باير 
ليڤركوزن الثاني و١٣ نقطة عن 
بايرن ميونيـــخ، لذا وفي حال 
فوز الضيوف على ملعب «اليانز 
ارينا» في ميونيخ اليوم، سيرتفع 
الفارق بينهما الى ١٦ نقطة، وهو 
ما سيعجز عن تعويضه الفريق 
«الباڤاري» منطقيا قبل ١٠ مراحل 

على نهاية الدوري.
  وتصاعدت حدة التصريحات 
قبل قمة «البوندسليغا» عندما 
رد العب وســـط بايرن الدولي 
الفرنســـي فرانك ريبيري على 
مهاجـــم الثانـــي الدولي كيڤن 
غروسكرويتس، وأكد ريبيري «ال 
يهم ما يقوله غروسكرويتس، اذا 
لعبنا كما في مباراة هوڤنهامي (٤ 
- ٠) وماينتس (٣ - ١) سنهزم 
دورمتوند». ورد الدولي الفرنسي 
الذي قال  على غروسكرويتس 
ان «الباڤاريـــني انتهوا». وكان 
غروســـكرويتس (٢٢ عاما) قد 
صرح «نقدم أجمل كرة حاليا، 
وسنظهر ملاذا نحن في الصدارة». 
وقال كارلـ  هاينتس رومينيغه 
رئيس بايرن في ميالنو «سنتطلع 
اآلن الى مباراة دورمتوند، نريد 

سيتواجهان في نهائي مسابقة 
كأس امللك في ٢٠ أبريل املقبل.

  وعلق تشافي على اصابات 
برشـــلونة «يعاني الفريق كل 
ســـنة من اصابات مماثلة، لقد 
خضنا الكثير من املباريات وال 
ضـــرورة لدق جـــرس االنذار. 
برشـــلونة يلعب جيـــدا، نحن 
نسيطر على املباريات ونخلق 
الفرص. األمر يعود لنا، وال أعتقد 
ان (ريال) مدريد يتحسن ونحن 
نتراجع، هذا هـــو فقط حديث 

املشجعني».
  من جهته، فاز ريال مدريد في 
مبارياته الثالث األخيرة وقلص 
الفارق الى ٥ نقاط مع برشلونة، 
كما انه جلب تعـــادال مهما من 
ليون الفرنسي في دوري األبطال 
بعد خساراته في آخر ٣ زيارات 

للمدينة الفرنسية.
  وحاول مدرب الفريق امللكي 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو 
تخفيف الضغـــط على العبي 
فريقـــه، معتبرا انـــه اذا حقق 
الفريق املركز الثاني لن يواجه 
الكارثة «يجـــب أن نبحث عن 
االســـتقرار. اذا لم نحرز اللقب 
وغيرنا كل شـــيء في الصيف 
ســـنكون أمام انطالقة جديدة. 
لكني ال اقول اننا ســـنحل في 
مركز الوصيف ألننا نحارب على 

الفوز وانهاء املوسم على األقل في 
املركز الثاني. نحن بحاجة للنقاط 
الثالث لتحقيق هذا الهدف». يذكر 
ان مبـــاراة الذهاب انتهت بفوز 
دورمتوند علـــى أرضه ٢ - ٠ 
بهدفـــني للباراغوياني لوكاس 
باريوس والتركي نوري شاهني، 
وان الفـــوز االخير لدورمتوند 
علـــى أرض ميونيخ يعود الى 
أكتوبر ١٩٩١. ويلتقي اليوم ايضا 
شالكه مع نورمبرغ، هوفنهامي 
مع ماينتس، كولن مع فرايبورغ، 
كايزرســـلوترن مع هامبورغ 

وسانت باولي مع هانوڤر.

  فرنسا

  يبحث رين الثاني عن تصدر 
الالئحة مؤقتا عندما يســـتقبل 
لنس قبل االخير اليوم املرحلة 
اخلامسة والعشرين من الدوري 
الفرنســـي. ويســـتقبل بوردو 
الثاني عشر أوكسير السادس 
عشـــر الذي تعادل ١٤ مرة هذا 
املوســـم، اذ يعيش االول فترة 
وصفها مدربه جان تيغانا بأنها 
«أزمة» حلامل لقب عام ٢٠٠٩. 
وفي باقي املباريات يلعب ارل 
افينيون مع بريســـت، موناكو 
مع كاين، سانت اتيان مع نيس، 
سوشو مع مونبلييه وڤالنسيان 

مع لوريان. 

النقاط الثـــالث ضد ويغان ثم 
نأخذ كل مباراة على حدة». وكان 
لســـان حال اجلناح البرتغالي 
ناني مماثال عندما قال «االسابيع 
املقبلة حاسمة بالنسبة الينا ألن 
نتائجنا فيها ســـتعيطنا فكرة 
اوضح عن حظوظنا في احراز 

اللقب».
  ومن املتوقـــع ان يعود الى 
صفوف مـــان يونايتد جناحه 
الويليزي املخضرم راين غيغز 
(٣٧ عاما) بعد غيابه عن املباراة 
ضد مرسيليا ضمن دوري ابطال 
اوروبا االربعـــاء املاضي (٠ - 
٠). في املقابل سيستمر غياب 
ريو فردينانـــد وجوني ايڤانز 
والبرازيلي اندرسون والكوري 

اجلنوبي بارك جي سونغ.
  ولن يلعب ارسنال مباراته هذا 
االسبوع كونه سيخوض نهائي 

كأس رابطة االندية االجنليزية 
احملترفة ضد برمنغهام، وكذلك 
تشلسي الذي كان مدعوا ملواجهة 

برمنغهام بالذات ايضا.
  وفي املباريات االخرى، يلتقي 
استون ڤيال مع بالكبيرن روڤرز، 
ايڤرتون مع سندرالند، نيوكاسل 
مع بولتون وولڤرهامبتون مع 

بالكبول.

  إيطاليا

  يلتقـــي يوڤنتـــوس مـــع 
بولونيـــا اليـــوم فـــي املرحلة 
السابعة والعشرين من الدوري 

االيطالي.

  ألمانيا

  تشكل مباراة بايرن ميونيخ 
حامل اللقب وبوروسيا دورمتوند 
الرابعة  املتصدر ضمن اجلولة 

٣ جبهات».
  وفي باقـــي املباريات يلعب 
ســـبورتينغ خيخون مع ريال 
سرقســـطة، اتلتيكو مدريد مع 
اشـــبيلية واسبانيول مع ريال 

سوسييداد اليوم.

  إنجلترا

  يســـتهل مان يونايتد اولى 
ثالث مباريات ســـتحدد بشكل 
كبير قدرته علـــى احراز لقب 
الـــدوري االجنليزي  بطولـــة 
للمرة التاسعة عشرة واالنفراد 
بالرقم القياسي الذي يتقاسمه 
مع غرميـــه التقليدي ليڤربول 
وذلك عندما يحـــل ضيفا على 
جاره ويغان في املرحلة الثامنة 
والعشرين اليوم. اما املباراتان 
التاليتان لـ «الشياطني احلمر» 
فهما ضد تشلسي الثالثاء املقبل 

على ملعب «ستامفورد بريدج» 
وهي مؤجلة منذ نوفمبر املاضي، 
ومع ليڤربول خارج ملعبه ايضا 
في ٦ مارس املقبل. وكان ارسنال 
قلص الفارق الى نقطة واحدة 
عن مان يونايتد االربعاء املاضي 
بفوزه على ســـتوك سيتي ١ - 
٠، لكنه لعب مبـــاراة اكثر من 
منافسه. وتصب الترشيحات في 
مصلحة مان يونايتد ذلك ألنه فاز 
في مبارياته الـ ١٢ على ويغان 
الذي لم يتمكن من تسجيل اكثر 
من هدف خـــالل هذه اللقاءات. 
املدافع  الفريق  واعترف قائـــد 
العمالق الصربي نيمانيا ڤيديتش 
ان فريقه يدخل مرحلة حاسمة 
بقوله «لدينا مباريات في غاية 
االهمية في االيام املقبلة تكمن 
صعوبتها في ان جميعها خارج 
ملعبنا، من الضـــرورة حصد 

 ويغان طريق مان يونايتد لتعزيز صدارته.. وبايرن يستقبل دورتموند في فرصة أخيرة للمحافظة على اللقب

 جنم برشلونة ليونيل ميسي تألق أمام مايوركا في مباراة سابقة صراع على الكرة بني مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس والعب ديبورتيڤو الكورونا في مباراة سابقة 

 مهاجم مانشستر سيتي كارلوس تيڤيز مير من مدافع أريس بيرتاس  (رويترز)

 مورينيو: بنزيمة لم يظهر إمكانياته الحقيقية بعد ميسي يؤكد لحاقه بمباراة اليوم

 رونالدو مطلوب في الشيشان

 برشلونة ينافس يوڤنتوس على ضم بيرلو

ــي التدريبات مع  ــتأنف العب كرة القدم األرجنتيني ليونيل ميس  اس
ــباني امس بعدما اكتفى اول من أمس بالتدريبات  ــلونة االس فريقه برش

البدنية في صالة اجلمنيزيوم.
  وأكد ميسي على هامش تدريبات الفريق أنه سيكون جاهزا وفي أفضل 

حاالته ملباراة الفريق املقررة أمام ريال مايوركا اليوم.
  ويغيب عن برشلونة العب وسطه األنيق تشافي وقائد دفاعه كارليس 

بويول واحلارس ڤيكتور ڤالديز. 

ــي لفريق ريال مدريد  ــد البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفن  أك
ــباني أن مهاجمه الفرنسي كرمي بنزمية يحتاج إلى التحسن من  االس
ــار إمكانياته احلقيقية. ويرى مورينيو أن بنزمية (٢٣ عاما)  أجل إظه
ــبانية «اجلميع  ــك الكثير في جعبته، وقال لصحيفة «آس» األس ميتل
يعرف إمكانياته التي تصل إلى حد الكمال»، وتابع «لكن اجلميع يعرف 
ــه يحتاج إلى التطور على  ــخصيا أيضا انه فتى مثالي، ولكن وهو ش

بعض األصعدة».

 يستعد نادي تيريك غروزني الشيشاني الغراء املهاجم البرازيلي 
رونالدو بتقدمي عرض له تبلغ قيمته ٨ ماليني دوالر للعودة عن 
اعتزاله، بحسبما ذكرت صحيفة روسية. وكتبت صحيفة «دفوي 
دن» اليومية ان الفريق الروسي ورونالدو (٣٤ عاما) سيتباحثان 
في عرض ميتد لـ ١٨ شـــهرا في ٨ مارس املقبل في غروزني، لدى 
تواجد جنم كأس العالم ٢٠٠٢ خلوض مباراة استعراضية. وكان 
النجم الدولي الهولندي السابق رود خوليت تولى االشراف على 
تيريـــك غروزني، ويرى البعض ان التعاقدات مع جنوم من هذا 
الطراز يدخل ضمن اســـتراتيجية الروس الساعني الى الترويج 
الستقرار االوضاع في القوقاز. واحتل الفريق املركز احلادي عشر 
املوسم املاضي في الدوري الروسي املمتاز وميلك في سجله لقب 
الكأس مرة واحدة، وهو يلقى دعما كبيرا من الرئيس الشيشاني 
رمضان قديروف. ويأتي هذا اخلبر بعد اسبوع على توقيع املدافع 
الدولي البرازيلي السابق روبرتو كارلوس ( ٣٧ عاما) وجنم ريال 
مدريد االسباني سابقا، ملدة عامني ونصف العام مع فريق اجني 
ماخاشكال من داغستان (شـــمال القوقاز)، املشارك في الدوري 

الروسي املمتاز.

 ذكرت تقارير صحافية أن نادي برشلونة االسباني يسعى إلى 
التعاقد مع العب خط الوسط اإليطالي اندريا بيرلو من صفوف 
ميالن الصيف املقبل. وذكرت صحيفة (اس) االسبانية امس أن 
بيرلـــو الذي ينتهي عقده في نهاية املوســـم احلالي دخل دائرة 
اهتمام يوڤنتوس وبرشلونة، وأنه سينتقل ألي منهما الصيف 
املقبل لو لم ينجح ميالن في جتديد عقده. ويســـعى يوڤنتوس 
لضـــم بيرلو (٣١ عاما) إذا لم ينجح في شـــراء البرتو اكويالني 
بشـــكل نهائي من ليڤربول. وعلى اجلانب اآلخر، يرى جوسيب 
غوارديوال املدير الفني لبرشلونة أن بيرلو هو البديل األمثل في 

خط الوسط لتشافي.

 ڤياريال يهزم نابولي ويتأهل إلى ثمن النهائي

هزمه ذهابا ٣ - ٠. وحقق دينامو 
كييڤ االوكراني فوزا كبيرا على 
ضيفه بشيكتاش التركي قوامه 
رباعية نظيفة. وتعادل باريس 
سان جرمان الفرنسي مع ضيفه 
البيالروسي  باتي بوريسوف 
٠ - ٠ فتأهل االول لتســـجيله 
خارج ارضه في مباراة الذهاب 
التي انتهت بتعـــادل الفريقني 

.٢ - ٢

االجنليزي بقوة وهزم ضيفه 
اريس سالونيك اليوناني ٣ - ٠ 
ادين دزيكو  البوسني  سجلها 
(٧ و١٢) والعاجـــي يايا توريه 
(٧٥)، بعد ان تعادال في الذهاب 
سلبا في اليونان. وجدد اياكس 
امستردام الهولندي فوزه على 
ضيفه اندرخلـــت البلجيكي ٢ 
- ٠ ســـجلهما الصربي ميرالم 
سليماني (١١ و١٦) بعد ان كان 

٢ سجلهما االرجنتيني ادواردو 
ســـالڤيو (٣١) والپارغوياني 
اوسكار كاردوسو (٧٨). وخطف 
ســـبورتينغ براغا البرتغالي، 
الذي خسر ذهابا ٠ - ١، بطاقة 
التأهل من ضيفه ليخ بوزنان 
الپولندي بفوزه عليه بهدفني 
نظيفني سجلهما اوزاريو كوستا 

سيلڤا (٩) وليما (٣٦).
  وضرب مانشســـتر سيتي 

 تأهل ڤياريال االسباني الى 
الدور الثالــــث (ثمن النهائي) 
من الدوري االوروبي (يوروبا 
ليغ) لكرة القدم اثر فوزه على 
ضيفه نابولي االيطالي في اياب 
الدور الثاني ٢ - ١. وســــجل 
البرازيلي نيلمار (٤٢) وااليطالي 
جوزيبي روسي (٤٥+٢) هدفي 
ڤياريال، والسلوڤاكي ماريك 
هامســــيك (١٨) هدف نابولي. 
وكان الفريقان تعادال سلبا في 
الذهاب. ووجه ڤياريال ضربة 
قوية الى الفريق االيطالي قد 
تؤثر علــــى معنويات العبيه 
قبل القمة املنتظرة مع ميالن 
متصدر الدوري بعد غد االثنني 
في املرحلة السابعة والعشرين. 
ويتصدر ميالن الترتيب برصيد 
٥٥ نقطــــة بفارق ٣ نقاط امام 
نابولي بالذات الذي كان ميني 
النفــــس باحتــــالل الصدارة 
النجم  الول مرة بعــــد رحيل 
الســــابق دييغو  االرجنتيني 
مارادونا عنه قبل نحو ٣ عقود 

من الزمن.
  وخرج شتوتغارت االملاني 
بخفـــي حنـــني من املســـابقة 
بخسارتها الثانية في عقر داره 
امام ضيفه بنفيكا البرتغالي ٠ - 

 عالمية متفرقات  مانشستر سيتي يكتسح أريس بثالثية في «يوروبا ليغ»

  حصل فريق ارســــنال على دفعة معنوية قوية بعد 
التأكد من جهوزية كل من روبن ڤان بيرسي ولوران كوتشيلني 
وايو ديابي للمشــــاركة في املباراة املرتقبة أمام برمنجهام 
سيتي غدا االحد في نهائي كأس رابطة احملترفني اإلجنليزية 

لكرة القدم (كأس كارلينغ).
حتوم الشكوك حول غياب جنم منتخب أوروغواي دييغو    
فورالن عن مباراة أتلتيكو مدريد أمام اشبيلية اليوم في املرحلة 
ــباني بسبب اإلصابة.  ــرين من الدوري االس ــة والعش اخلامس
ــاركا» أن فورالن غاب عن تدريبات فريقه  وذكرت صحيفة «م

بسبب االصابة في الكاحل.
أعلن نادي نيوكاسل اإلجنليزي جتديد عقد العب خط    
وســــطه العاجي الدولي شيخ اسماعيل تيوتي ستة أعوام 
ونصف العام. وانضم الالعب العاجي إلى نيوكاسل قادما 
من تفينتي انشيكيده في صيف ٢٠١٠ مقابل أربعة ماليني 

يورو.
ــيلي  عّني األرجنتيني كالوديو بورغي مدربا ملنتخب تش   
ــا املستقيل، وتكمن  ــيلو بييلس لكرة القدم خلفا ملواطنه مارس
مهمته األبرز في تأهيل تشيلي الى نهائيات مونديال ٢٠١٤ في 

البرازيل.
أعرب جنــــم كرة القدم األرجنتينــــي املخضرم خوان    
رومان ريكيلمي العب فريــــق بوكا جونيورز األرجنتيني 
عن غضبه الشديد بسبب قرار املدرب خوليو سيزار فالسيوني 
املدير الفني للفريق بشأن عدم الدفع به خالل مباراة الفريق 

املرتقبة أمام أولد بويز.
تنفس نادي ڤيردر برمين األملاني الصعداء بعد تعافي مهاجمه    
ــة ليصبح جاهزا لقيادة  ــي كالوديو بيتزارو من اإلصاب البيروڤ

هجوم الفريق خالل املباراة املرتقبة أمام باير ليڤركوزن غدا.
تعرض بوسطن ســــلتيكس متصدر املنطقة الشرقية    
ووصيفه ميامي هيت خلسارتني أمام دنفر ناغتس ٧٥-٨٩ 
وشــــيكاغو بولز ٨٩-٩٣ على التوالــــي في مباراتني قويتني 

ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة الثامنة والعشرون) 

 ابوظبي الرياضية HD٦  ٦  استون ڤيال - بالكبيرن 

 ابوظبي الرياضية HD٣  ٦  ايڤرتون - سندرالند 

 ابوظبي الرياضية HD٤  ٦  نيوكاسل - بولتون 

 ابوظبي الرياضية HD٥  ٦  ويغان - مان يونايتد 

 ابوظبي الرياضية HD٧  ٦  ولڤرهامبتون - بالكبول 

 اسبانيا (المرحلة الخامسة والعشرون) 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ٨  خيخون - ريال سرقسطة 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  اتلتيكو مدريد - اشبيلية 

 اجلزيرة الرياضية +٣  ٨  اسبانيول - ريال سوسييداد 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  مايوركا - برشلونة 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  ديبورتيڤو - ريال مدريد 

 ايطاليا (المرحلة السابعة والعشرون) 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  يوڤنتوس - بولونيا 

 المانيا (المرحلة الرابعة والعشرون) 

 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  شالكه - نورمبرغ 

 ٥:٣٠  هوفنهامي - ماينتس 

 ٥:٣٠  كولن - فرايبورغ 

 ٥:٣٠  كايزرسلوترن - هامبورغ 

 ٥:٣٠  سانت باولي - هانوڤر 

 دبي الرياضية ٢  ٨:٣٠  بايرن ميونيخ - بوروسيا دورمتوند 

 فرنسا (المرحلة الرابعة والعشرون) 

 ٩  ارل افينيون - بريست 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٩  موناكو - كاين 

 ٩  رين - لنس 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٩  سانت اتيان - نيس 

 ٩  سوشو - مونبلييه 

 ٩  ڤالنسيان - لوريان 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١  بوردو - اوكسير 

 اشــــاد الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز بـ «رمز 
الســــالم»الذي ميثله نادي ريــــال مدريد، وذلك خالل 
زيارة قام بها ملركز التدريب التابع لنادي كرة القدم في 
اطار زيارة ملدة اربعة ايام السبانيا مبناسبة الذكرى 
اخلامسة والعشرين للعالقات الديبلوماسية بني اسرائيل 
واسبانيا. وقال لالعبي النادي خالل الزيارة «اريد ان 
تعرفوا الى اي مدى صبياننا وبناتنا يحبون الريال 

مدريد. انتم مثالهم. يريدون ان يصبحوا مثلكم. (...) 
لم يعرفوا الســــالم كامال وبالنسبة لهم الريال مدريد 
هو رمز السالم». وكان في استقبال بيريز (٨٧ عاما) 
احلائز جائزة نوبل للسالم عام ١٩٩٤، رئيس النادي 
فلورينتينو بيريز لدى وصوله الى مركز التدريب في 
فالديبيباس بضاحية مدريد. والتقى الرئيس االسرائيلي 

كريستيانو رونالدو وباقي اعضاء الفريق. 

 قال الفرنسي ميشال بالتيني رئيس االحتاد األوروبي 
لكرة القدم (يويفا) إن صربيا رمبا تواجه عقوبة اإليقاف 
عن املشاركة بالبطوالت الدولية إذا استمرت أعمال العنف 
من قبل املشجعني املشاغبني (الهوليغانز). وقال بالتيني، 
فــــي اجتماع مع الرئيس الصربي بوريس تاديتش، ان من 
حق اليويفا اقصاء أندية صربية وكذلك املنتخب الصربي 

من البطوالت في حالة استمرار أحداث الشغب.  

 بالتيني يوجه تحذيرًا لصربيا بشأن «الهوليغانز»  ريال مدريد «رمز للسالم»


