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 يبدو يوڤنتوس االيطالـــي مهتما بخدمات مهاجم  41 
برشـــلونة االســـباني بويان كركيتش حسبما ذكرت 
صحيفة «سبورت» االسبانية املتخصصة. ويأمل فريق 
«الســـيدة العجوز» في ضخ دماء جديدة بعد موسمه 
املتعثـــر، ويرى املدير الرياضـــي جوزيبي ماروتا ان 
بويان (٢٠ عاما) سيشكل اضافة مثالية لعمالق مدينة 

تورينو حسبما اضافت الصحيفة. 

 سخرت صحف اجنليزية من مدرب مان يونايتد اليكس فيرغسون بعد انتقاده 
احلاد ملارتن اتكينســـون حكم املباراة امام تشلســـي ونعته بأنه منافق. واكد 
فيرغســـون ان احلكم لم يكن عادال وقراراته اخلاطئة تسببت في فوز تشلسي 
خاصة بعد عدم طرد ديڤيد لويز العب تشلســـي بعدما قام بعرقلة واين روني 
مهاجم مان يونايتد. واكدت الصحف االجنليزية ان فيرغســـون دافع عن العبه 
روني الذي وجه ضربة قوية مبرفقه في وجه جيمس مكارثي العب ويغان في 

الدقيقة الرابعة من املباراة التي جمعت الفريقني رغم وضوح املخالفة.

 صحف إنجليزية تسخر من فيرغسون يوڤنتوس مهتم بكركيتش

 قطار برشلونة مع ميسي «ما يوقف»
 ليتشي يواجه روما.. وبوروسيا دورتموند يلتقي كولن

(أ.ف.پ)   جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي يسجل هدف املباراة الوحيد في مرمى ڤالنسيا 

(رويترز)   اإلسباني راوول فرحا بهدف الفوز على بايرن ميونيخ مع العبي شالكه 

 ڤان غال يشعر باإلحباط 
  

  خرج الهولندي لويس ڤان غال املدير الفني لبايرن ميونيخ في حالة 
يرثى لها بعد تعرض فريقه ألول هزمية في كأس أملانيا. وقال ڤان غال 
ان العبيه كانوا في حالة إحباط شديد «لم يتمكن الالعبون من تفهم 
أســــباب الهزمية، ميكنني تفهمها بشكل أكبر، ألنني كنت جالسا على 
مقاعد البدالء». وأشــــار ڤان غال إلى أنه كان يعتقد بأحقية فريقه في 

احلصول على ضربة جزاء، ولكنه لم يلق باللوم على احلكم.

 راوول: الجماهير تستحق النهائي 
  

  أكد املهاجم االســــباني املخضرم راوول غونزاليس أنه لم يتمكن 
من إخفاء مشاعره عندما وجد أن الهدف الذي سجله في مرمى بايرن 
ميونيخ كان كافيا لإلطاحــــة بحامل اللقب. وصرح راوول لصحيفة 
«آس» االســــبانية امس بقوله: «إنني ســــعيد للغاية. لقد بذل جميع 
الالعبني قصارى جهدهم فــــي امللعب». وأضاف: «كانت روح الفريق 
مذهلة بحق، وأنا سعيد للغاية من أجل اجلماهير فقد كانت تستحق 

هذا النهائي».

 مشجعو بايرن: ال لنوير
  

  عبرت جماهير بايرن ميونيــــخ عن غضبها الكبير حيال امكانية 
اســــتقدام حارس شــــالكه الدولي مانويل نوير الى الفريق الباڤاري. 
وقامت آالف من جماهيــــر بايرن برفع الفتات كتب عليها «ال لنوير» 
خــــالل مباراة بايرن كان جنمها نوير بصده عدة كرات حلامل اللقب. 
وبعــــد حديث مدرب بايرن الهولنــــدي لويس ڤان غال عن رغبته في 

ضم نوير، صبت اجلماهير غضبها على هذه احملاولة. 

 رومينيغه يشعر بالخيبة
  

  أعـــرب كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس بايرن ميونيخ عن 
إحباطه الشـــديد بعد تعرض فريقه ألول هزمية في بطولة كأس 
أملانيا منذ أغســـطس ١٩٩١ امام شـــالكه. وقال رومينيغه للموقع 
الرســـمي للنادي «اننا في حالة احباط شديد، ألننا أردنا التأهل 
إلى النهائي واحلفاظ على اللقب».وتابع «كنا في قمة احلذر رمبا 
في الشوط األول، وحتسن األداء بعض الشيء في الشوط الثاني، 

ولكننا افتقدنا احلظ الالزم لتسجيل األهداف».

 أعرب فيليكس ماغاث املدير الفني لشــــالكه عن سعادته البالغة 
بعــــد الفوز على بايرن ميونيخ. وقال ان فريقه دخل املباراة بوصفه 
الطرف األضعف «اجلميع توقع أن يفوز «الباڤاري»، ولكننا دائما ما 
كنا قريبني من التسجيل».وأضاف «كان بإمكاننا تسجيل هدف آخر في 
الشوط األول، لم نلعب جيدا بشكل كاف في الشوط الثاني واكتفينا 
بالدفاع». وأكد أنه لم يفاجأ بعدم ظهور بايرن مبستواه املعهود «بايرن 
وضع نصب عينيه التركيز علــــى املباراة أمام إنتر ميالن في دوري 

أبطال أوروبا ثم لعب أمام بوروسيا دورمتوند». 

 ماغاث: توقعوا فوز «الباڤاري»

 «الماتادور» راوول صرع بايرن ميونيخ
 أرسنال ضرب موعدًا مع مان يونايتد في ربع نهائي الكأس

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 إيطاليا (المرحلة الثامنة والعشرون) 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  ليتشي ـ روما 

 ألمانيا (المرحلة الخامسة والعشرون) 

 دبي الرياضية ٢  ١٠:٣٠  بوروسيا دورمتوند ـ كولن 

 غوارديوال إلى المستشفى 
  

  اضطر مدرب برشلونة االسباني 
ــوال للدخول الى  ــيب غواردي جوس
املستشفى للعالج من االم في ظهره 
ــب ما ذكر النادي الكاتالوني.  بحس
ــاب مرتاحا  ــدرب الش ــم يكن امل ول
ــيا (١- خالل مباراة فريقه مع ڤالنس

ــبانيا، وأجبره  ــن بطولة اس ٠) ضم
االلم على دخول املستشفى بحسب 
ــي البيان:  ــان. وجاء ف ــا ذكر البي م
«دخل غوارديوال الى مركز طبي في 
برشلونة ملعاجلته من االم في ظهره 

عانى منها خالل اسبوعني». 

 ابتعد برشلونة ١٠ نقاط مؤقتا 
عن غرميه التقليدي ريال مدريد 
بفوزه على ڤالنسيا ١ - ٠ في عقر 
دار االخير في املرحلة السادسة 
والعشرين من الدوري االسباني 
لكرة القدم، التي شهدت تعزيز 
ڤياريـــال آماله باملشـــاركة في 
ابطال اوروبا  مســـابقة دوري 
املوســـم املقبـــل بفـــوزه على 

هيركوليس اليكانتي ١ - ٠.
  فعلى ملعب «ميستايا»، خطا 
برشلونة خطوة اضافية نحو 
االحتفاظ اللقب بفوز ثمني على 
ڤالنسيا الثالث بهدف نظيف حمل 
توقيع جنمه االرجنتيني ليونيل 
ميسي في الدقيقة ٧٧ اثر متريرة 
عرضية من البرازيلي ادريانو.

  وعـــزز ميســـي رصيده في 
صدارة ترتيب الهدافني برصيد 
٢٧ هدفا فـــي ٢٦ مباراة متقدما 
بفـــارق ٣ اهداف عن جنم ريال 
مدريد البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو.
  وهي املرة االولى التي ميكن 
فيها برشلونة بقيادة جوسيب 
غوارديوال في حتقيق الفوز على 
ڤالنســـيا في عقر داره، بعد ان 
تعادال ٢ - ٢ موســـم ٢٠٠٨ - 
٢٠٠٩، وســـلبا املوسم املاضي، 
واخلسارة هي االولى لڤالنسيا 

منذ ثالثة اشهر.
  وشهدت املباراة عودة صنع 
العاب برشلونة تشافي بعد غيابه 

عن مباراتي فريقه االخيرتني.
التي  الثانية  املبـــاراة    وفي 
اقيمت على ملعب «ال مادريغال»، 
سجل االيطالي الدولي جيوزيبي 
روسي هدف املباراة الوحيد بني 
ڤياريال وهيركوليس في الدقيقة 
٢١ رافعا رصيده الى ١٣ هدفا هذا 
املوسم. ورفع ڤياريال رصيده 
الـــى ٥٠ نقطة في املركز الرابع 
بفارق مريـــح بلغ ١٠ نقاط عن 

منافسه املباشر اسبانيول.
  وتابع اتلتيكو مدريد حامل 
مسابقة الدوري االوروبي املوسم 
املاضي نتائجه املخيبة، فسقط في 
فخ التعادل مع مضيفه خيتافي 
١ - ١. وافتتح خيتافي التسجيل 
مبكرا عبر مورال (٣)، قبل ان 
يدرك الياس التعادل التكيكو قبل 

الكورونا سلبا.

  إيطاليا

  يلعـــب ليتشـــي مـــع روما 
افتتـــاح املرحلة  فـــي  اليـــوم 
الثامنة والعشرون من الدوري 

االيطالي.

  المانيا

  يفتتح بوروسيا دورمتوند 
املرحلة اخلامسة والعشرين من 
بطولة املانيـــا على وقع فوزه 

 ثأر شالكه من بايرن ميونيخ 
الدور  اللقب وأقصاه من  حامل 
نصـــف النهائي ملســـابقة كأس 
أملانيا بفوزه عليه في عقر داره 
١ - ٠ علـــى ملعـــب «أليانتس 
أرينا». وسجل االسباني راوول 
غونزاليـــس (١٥) هدف املباراة 
الوحيد. وكانـــت املباراة اعادة 
ملواجهة الفريقني النارية في الدور 
العام املاضي  ذاته من املسابقة 
عندما فاز الفريق الباڤاري ١ - ٠ 
بهدف رائع سجله املهاجم الدولي 
الهولندي اريني روبن في الدقيقة 
١١٢ من الشوط االضافي الثاني. 
وحمل االسباني راوول غونزاليس 
العبء الهجومي مع الفريق االزرق 
في ظل غيـــاب الهولندي كالس 
يان هونتيالر املصاب ولعب الى 
جانب البيروڤي جڤرسون فارفان. 
وسنحت الفرصة االولى لراوول 
عندما سدد كرة أبعدها املهاجم 
ماريو غوميز الى ركنية. ونفذ 
فارفان الركنية فحولها بينيديكت 
هوفيديس الى راوول الذي لعبها 
برأســـه من مسافة قريبة داخل 
شـــباك احلارس توماس كرافت 

.(١٥)
  وسيلتقي شالكه في املباراة 
النهائيـــة مع دويســـبورغ من 
الدرجـــة الثانيـــة الفائـــز على 
الدرجة  اينيرجي كوتبوس من 

الثانية ايضا ٢ - ١.

  إنجلترا

  تخطى ارسنال بتشكيلة من 
الرديف منافسه اليتون  الصف 
اورينت بخماســـية نظيفة في 
املبـــاراة املعـــادة بينهمـــا على 
ستاد االمارات في لندن، ليضرب 
موعدا مع مان يونايتد في ربع 

النهائي.
  وكان اليتون اورينت انتزع 
التعادل ١ - ١ من ارســـنال في 
الدقائق االخيرة على ملعبه قبل 
١٠ ايام ليفرض مباراة معادة، لكن 
املباراة جاءت من طرف واحد كما 
تدل النتيجة وحسمها املدفعجية 

بندتنـــر ثالثيته من ركلة جزاء 
الفرنسي  (٦٢)، قبل ان يختتم 
غايل كليشي مهرجان االهداف في 
الدقيقة ٧٥. وتقام مباراة القمة 
في ربع النهائي بني مان يونايتد 
وارسنال على ملعب اولدترافورد 

في ١٢ اجلاري.
  وفي مبـــاراة ثانيـــة، حقق 
مانشســـتر ســـيتي فوزا سهال 
على استون ڤيال بثالثية نظيفة، 
خصوصا ان االخير خاض املباراة 
في غياب بعد اساسييه اثر قرار 
غريب من مدربه الفرنسي جيرار 
هوييه. وقد اثار هذا االمر سخط 
العاجي  الفريق. وسجل  انصار 
يايا توريه (٥) وااليطالي ماريو 
بالوتيللي (٢٥)، واالسباني داڤيد 
الفائز. ويخوض  سيلڤا اهداف 
مانشســـتر سيتي مباراة سهلة 

بعد طرد مدافعه زومانا كامارا 
الرتكابه خطأ على واعلي (٧٨)، 
كما طرد مامادو واغي مدافع لومان 
الثانية  البطاقة الصفراء  لنيله 
بعد ٢٠ ثانية على بداية الوقت 
االضافي (٩١). كما تأهل اجنيه 
(درجة ثانية) الى الدور نصف 
النهائي بفوزه على شامبيري من 
الدرجة اخلامسة ٣ - ٠. وسجل 
السنغالي االصل هنري سيفيه 
(٤٥) وسيباستيان رونوار (٦٣) 
واالرجنتيني دييغو غوميز (٨٤) 

أهداف الفائز.
  وهذه املرة االولى التي يتأهل 
فيهـــا اجنيه الـــى نصف نهائي 

الكأس منذ عام ١٩٦٩.
  وحافظ ليل على حلم احراز 
ثنائية نادرة ببلوغه الدور نصف 
النهائي ايضا وقـــد احتاج الى 

في نهاية الشوط االول الذي انتهى 
بتقدمهم بثالثة اهداف نظيفة. 
واستغل املغربي مروان الشماخ 
والدمناركي نيكالس بندتنر غياب 
الهولندي  املهاجمني االساسيني 
روبـــن ڤـــان بيرســـي املصاب 
والفرنسي سمير نصري ليسجال 
نقاطا لدى املدرب ارسني ڤينغر، 
فافتتح االول التسجيل، في حني 
ســـجل الثاني ثالثة بينها ركلة 
جزاء. وافتتح الشماخ مهرجان 
االهداف بعد مرور ١٢ دقيقة اثر 
مجهود فردي للتشيكي توماس 
روزيتسكي فارسل الكرة بعيدا 
عن متنـــاول حـــارس ليتون، 
ثم اضـــاف بندتنر الثاني بكرة 
رأسية من مسافة قريبة (٣٠)، 
ثم الثالث بتســـديدة متقنة في 
الزاوية البعيـــدة (٤٣). واكمل 

نســـبيا في ربـــع النهائي ضد 
ريدينغ من الدرجة الثانية والذي 
الثقيل  العيار  حقق مفاجأة من 
باخراجه ايڤرتون ١ - ٠ في عقر 
دار االخير، ويلعب برمنغهام مع 

بولتون.

  فرنسا

  تأهل باريس ســـان جرمان 
حامل اللقب بصعوبة الى الدور 
نصـــف النهائـــي من مســـابقة 
كأس فرنسا بفوزه على لومان 
من الدرجـــة الثانية ٢ - ٠ بعد 
متديد الوقـــت في ربع النهائي.

وسجل جان كريستوف باهيبيك 
(١٠٩) ونيســـكنز كيبانو (١١٧) 
هدفي فريق العاصمة في الشوط 
الثاني. وأكمل باريس  االضافي 
سان جرمان املباراة بعشرة العبني 

ركالت الترجيـــح لكي يتخطى 
عقبة ضيفه لوريان ٥ - ٣ بعد 
انتهاء الوقتني االصلي واالضافي 

بالتعادل السلبي.

   إسكتلندا

  حافظ ســـلتيك على حلمه 
في احـــراز الثالثيـــة (الدوري 
والـــكأس وكأس رابطة االندية 
االســـكوتلندية) بفـــوزه على 
غرميه التقليدي رينجرز ١ - ٠ 
في املباراة املشحونة التي اقيمت 
بينهما على ملعب باركهيد وبلغ 
اللقاء  النهائي. وشـــهدت  ربع 
الذي جـــاء عاصفا طرد العبني 
من رينجرز هما ستيفن وايتيكر 
(٣٦) واجلزائري مجيد بوقرة 
في الوقت بـــدل الضائع، وبعد 
اطالق احلكم صفارته النهائية 
طـــرد حكم املباراة الســـنغالي 
احلجي ضيوف اثر احتجاجاته 
القاســـية على قرارات احلكم. 
وكانت حادثة الطرد االولى ادت 
الى مواجهة عنيفة بني ضيوف 
ومدرب ســـلتيك نيـــل لينون 
ايضا، كما اشتبك ايضا االخير 
الي  مع مساعد مدرب رينجرز 
ماكويست قبل ان يتم التفريق 
بينهما. واستغل سلتيك النقص 
العددي في صفوف منافســـه 
ليســـجل هدف املباراة الوحيد 
عبر مارك ويلســـون بعد فشل 
احلارس البوسني ساشا باباتش 
في التصـــدي حملاولته الثانية 

.(٤٨)

  هولندا

  تأهل تڤننتي أنشـــكيده الى 
املباراة النهائية من مسابقة كأس 
هولندا بفـــوزه على أوتريخت
١ - ٠ في الدور نصف النهائي. 
النمساوي مارك يانكو  وسجل 
هدف الفوز لتفنتي (٧٧). وسيقابل 
تڤنتي في املباراة النهائية الفائز 
من مواجهة أياكس أمستردام مع 
فالفيك. وستقام املباراة النهائية 

٨ مايو املقبل في روتردام.

نهاية املباراة بتسع دقائق.
  ومني اتلتيك بلباو بهزميته 
التوالي بسقوطه  الرابعة على 
امـــام ريال سرقســـطة ١ - ٢. 
الدولي  تقدم اخلاسر بواسطة 
فرناندو يورنتي (١٨)، قبل ان يرد 
سرقسطة عن طريق ياروسيك 
(٤٨) واوتشـــي (٥٥). وتعادل 
ريال سوسييداد مع ليڤانتي ١ - 
١. سجل لالول زوروتوزا (٥٣)، 
وللثاني هورنو (٧٧). وتعادل 
ايضا اوساسونا مع ديبورتيڤو 

االخيرة على ملعب «اليانتس 
ارينـــا»، اجته العبـــو الفريق 
االصفر نحو اجلماهير واحتفلوا 
املباراة في  لوقت طويل بعـــد 
مشهد سيتكرر على االرجح في 
نهاية املوسم، اذ أصبحت امكانية 
تنازل دورمتوند عن اللقب في 

غاية الصعوبة.
  ويســـعى دورمتونـــد بطل 
اوروبا عام ١٩٩٧ الى احراز لقبه 
السابع في البوندسليغا واالول 

له منذ عام ٢٠٠٢.

الكبير على مضيفه بايرن ميونيخ 
حامـــل اللقب ٣ - ١ في املرحلة 
املاضية، معززا ابتعاده ١٢ نقطة 
عن أقرب منافسيه باير ليڤركوزن 
و١٦ نقطة عن الفريق الباڤاري، 
ويستقبل دورمتوند اليوم كولن 
احلادي عشر املنتفض بعد بداية 
سيئة، اذ حقق ٣ انتصارات في 
مبارياته االربع االخيرة على فرق 
الطليعة بايرن ميونيخ وماينتس 

وفرايبورغ.
  وبعد نهاية مباراة دورمتوند 

 أتلتيكو يحتاج
  إلى أغيرو وفورالن 

  
  اعترف كيكي سانشيز فلوريس 
ــباني  االس مدريد  اتلتيكو  ــدرب  م
ــة في  ــه للمنافس ــأن تأهل فريق ب
إحدى البطوالت األوروبية باملوسم 
ــا إذا لم يعد  ــل لن يكون ممكن املقب
ــيرخيو أغيرو  ــا الفريق س مهاجم
األهداف  لتسجيل  فورالن  ودييغو 
ــرب فلوريس عن  ــد. وأع من جدي
مخاوفه من فشل أتلتيكو في إنهاء 
املوسم في احد املراكز الست األولى 

بالدوري احمللي.

 تشلسي للظفر
  بـ «األبطال»

  
ــري  رانيي ــو  كالودي ــرب    أع
املدرب السابق لروما اإليطالي عن 
ــي اإلجنليزي  ــاده أن تشلس اعتق
ــوز بلقب دوري أبطال  بإمكانه الف
ــا للمرة األولى بتاريخه هذا  أوروب
املوسم.وأكد رانييري انه لم يفاجأ 
بتعثر تشلسي في مشواره احلالي 
بالدوري اإلجنليزي املمتاز. ونقلت 
اإليطالية  «توتوسبورت»  صحيفة 
ــي السابق قوله:  عن مدرب تشلس
ــي في  ــأ بتعثر تشلس ــم أفاج «ل

الدوري اإلجنليزي هذا املوسم. 


