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 اكدت معظم الصحف الصادرة امس ان مدرب بايرن ميونيخ  54 
الهولندي لويس ڤان غال ســـيبقى في منصبه على الرغم من 
االزمة التي مير فيها الفريق الباڤاري في اآلونة االخيرة. ويبقى 
االمل الوحيد لبايرن هذا املوســـم احراز دوري ابطال اوروبا 
لعدم اخلروج خالي الوفاض. وكشـــفت صحيفة «كيكر» انه 
على اثر اجتماع مطول عقده مجلس ادارة النادي، قرر االبقاء 

على ڤان غال مدربا حتى نهاية املوسم. 

 يغيب مهاجم كولن االملاني الدولي لوكاس پودولســـكي 
عن املالعب لعدة اســـابيع بعد اصابة تعرض لها في كاحله 
خالل خسارة فريقه امام بوروسيا دورمتوند ٠ - ١ بحسب ما 
ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية امس. وسيغيب «پولدي» 
أيضا عن مباراتي منتخب املانيا ضد كازاختسان في تصفيات 
كأس أوروبا ٢٠١٢ في ٢٦ احلالي واســـتراليا الودية بعدها 

بثالثة أيام. 

 ڤان غال باقٍ لنهاية الموسم  پودولسكي يغيب أسابيع

 «رعب نوكامب» في مواجهة أحالم ڤينغر  
 روما للثأر من شاختار في إياب دور الدور الثاني ألبطال أوروبا 

 جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي محاصرا من العبي أرسنال في مباراة الذهاب 

 ماسكيرانو: ميسي التهديد األخطر

 ڤينغر: سنجري كثيراً.. وفابريغاس يتعافى 

 مونتالي: سعداء مع مدربنا 

 ڤالدانو: أوزيل سيضع معايير جديدة

ــكيرانو العب خط وسط برشلونة   حذر األرجنتيني خافيير ماس
ــي حامل لقب أفضل العب في العالم  ــنال من أن ميس ــه ارس منافس
ــي. وقال لصحيفة  ــد األخطر على النادي اللندن ــكل التهدي مازال يش
ــد يفاجئني، أعتقد  ــيء يفعله ليو، ق ــن» البريطانية «ال يوجد ش «ص
ــعه تكرار ما فعله في املوسم املاضي أو رمبا حتى يقدم أداء  أنه بوس
أفضل. مازلنا ال نعرف أي مدى ميكنه الوصول إليه». من جانبه، قال 
العب برشلونة املالي سيدو كيتا «أمام أرسنال يجب أن نلعب بذهنية 
قوية وقد تكون هذه املباراة االهم في املوسم. ال يجب ان نسمح لهم 
ــي وداڤيد ڤيا وبدرو سيبحثون عن  ــجيل ألنني متأكد ان ميس بالتس
ــباك». بدروه، قال مساعد مدرب برشلونة تيتو فيالنوفا «انا  هز الش
ــنال لن يأتي الى هنا للدفاع. أما فيما يخص ليونيل  واثق من ان ارس
ــيحتاج للراحة في يوم من االيام لكنه مرتاح اآلن ويريد  ــي فس ميس

دائما أن يلعب». 

 قال جنم ارسنال االسباني سيسك فابريغاس «إنني أبذل قصارى جهدي 
ألكون جاهزا في أسرع وقت. أشعر أن حالتي البدنية جيدة وكان من اجليد 
ــبة لي حصولي على قسط من الراحة في الفترة األخيرة ألنني  أيضا بالنس
واثق من أنني سأعود أقوى مما كنت». من جهته، أكد الفرنسي ارسني ڤينغر 
مدرب ارسنال أن فريقه لن يكتفي باملكوث في نصف ملعبه ومحاولة الدفاع 
ــافر إلى برشلونة. وقال «نحتاج  عن النتيجة التي حققها في لندن عندما يس
لبعض األرجل املستريحة في نوكامب ألننا سنجري كثيرا في هذه املباراة. 
ــمح لنا بالبقاء في نصف ملعبنا واالكتفاء  ــنا بالقدر الذي يس لم نؤمن نفس
ــاعيا لتحقيق التعادل السلبي أو  ــلونة س بالدفاع. ال ميكنك الذهاب إلى برش

دون أن تسعى للتسجيل».

ــعداء لهذه البداية مع مدربنا  ــال مدير روما باولو مونتالي «نحن س  ق
ــتراتيجية رائعة  ــخص ميلك اس اجلديد وبطريقة اداء الالعبني. لدينا ش

ظهرت نتائجها االيجابية مع الالعبني».
ــكو (٦٥ عاما) ان على  ــاختار ميرسيا لوشيس   بدوره، افاد مدرب ش
ــن للتأهل الى ربع النهائي «بعض العبي فريقي استرخوا  فريقه التحس
ــتكون مباراة مختلفة للغاية. لن يجلس روما  خالل املباراة، لكن اليوم س

في الدفاع ويتفرج علينا ألنه بحاجة ماسة للتسجيل». 

 أعرب خورخي ڤالدانو مدير نادي ريال مدريد االسباني عن اعتقاده 
أن األملاني الشــــاب مسعود أوزيل «ســــيضع معايير جديدة في ريال 
مدريد خالل العقد املقبل» وذلك بعد عرضه املذهل أمام راسينغ. وصرح 
ڤالدانو قائال «رغم حاالت الغياب فقد أثبتنا أن مصادرنا عديدة ويوجد 
لدى املدرب حلول بديلة عدة لالختيار فيما بينها»، وأضاف «إن كرمي 
بنزمية يافع ويتقدم نحو النضــــوج، بينما علق ڤالدانو على النجم 
البرازيلي املصاب كاكا قائال «يحتاج كاكا الســــتعادة لياقته البدنية 
إلثبات قدراته. إنه العب استثنائي». من جهته، أعرب استيبان غرانيرو 
العب ريال مدريد عن سعادته بالفوز على راسينغ، وقال «كان أداؤنا 

رائعا في شوط املباراة األول كان مستوانا مذهال. 

تألق جنمه االرجنتيني ليونيل ميسي.
  ويأمل روما االيطالي ان يصبح اول فريق يحقق الفوز على 
أرض شاختار دونيتسك االوكراني في املسابقات االوروبية منذ 
ســـبورتينغ لشبونة البرتغالي في أكتوبر ٢٠٠٨، بعدما سقط 

أمامه ذهابا ٣ - ٢.
  وميلك مدرب شـــاختار الروماني ميرسيا لوشيسكو خبرة 
كبيرة في الكرة االيطالية بعدما درب بريشـــيا، ريجيانا وانتر 
ميالن، وهو استعد للمواجهة بفوزه على سيفاستوبول بصعوبة 

١ - ٠ للبقاء في صدارة الدوري احمللي.
  ويقود روما املدرب الشـــاب فينتشنزو مونتيال (٣٦ عاما) 
الذي حل مؤقتا بدال من املـــدرب املقال كالوديو رانييري، بعد

تســـجيله ١١٨ هدفا في ٢١٥ مباراة مـــع فريق العاصمة كالعب 
سابق. 

  ويحوم الشك حول مشاركة قائد ارسنال االسباني سيسك 
فابريغاس الذي يأمل باللعب على أرض «نوكامب» في برشلونة 
حيث اســـتهل مسيرته، والعب الوســـط الكاميروني الكسندر 
ســـونغ، في حني يغيـــب املهاجم الهولندي روبن ڤان برســـي 
واجلناح السريع ثيو والكوت بسبب االصابة، وهو سيعتمد على
جاك ويلشـــير في خط الوســـط رغم تلقيه ضربة في مباراة 

سندرالند.

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٠:٤٥  برشلونة ـ أرسنال 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  شاختار ـ روما 

  وسيحاول مدرب ارسنال الفرنسي ارسني ڤينغر االستفادة 
من ايقاف قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه وزميله قائد الفريق 

كارليس بويول بسبب االصابة في ركبته.
  ويتوقع ان يلعب في قلب دفاع الفريق الكاتالوني الفرنسي 

اريك أبيدال واالرجنتيني غابرييل ميليتو.
  يذكـــر ان الفريقني تواجها في ربع نهائي النســـخة املاضية 
فتعـــادال ذهابا في لندن ١ - ١ قبل ان يرد برشـــلونة ٤ - ١ في 

مباراة ملع فيها ميسي مسجال اربعة أهداف.
  وانضم مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال الى الئحة املصابني 
في فريقه بعد دخوله املستشـــفى ملعاجلة آالم قوية في ظهره 
دفعت مساعده تيتو فيالنوفا لقيادة الفريق في غيابه. وحقق 
برشلونة فوزا جديدا في الدوري احمللي على حساب ريال سرقسطة 
١ - ٠ أبقاه على مسافة ٧ نقاط من ريال مدريد الثاني، في ظل

 يسعى ارســـنال الى تفجير مفاجأة من 
العيار الثقيل بإقصاء برشـــلونة االسباني 
من الدور الثاني ملسابقة دوري أبطال اوروبا 

اليوم في اياب الدور الثاني.
  وكان ارسنال حقق فوزا مهما على أرضه 
٢ - ١ علـــى الفريـــق الكاتالوني ذهابا، في 
حني يبدو موقف جاره اللدود في العاصمة 
توتنهام أسهل كونه حقق الفوز على ميالن 
١ - ٠ خارج ملعبه. ويخوض ارسنال رحلة ملعب «نوكامب» 
بعد اسبوع سيء خسر فيه امام برمنغهام ١ - ٢ في نهائي كأس 
رابطة االندية احملترفة وتعادل دون أهداف مع ســـندرالند في 
الدوري احمللي ليعجز عن تقليص الفارق الى نقطة واحدة مع 

مان يونايتد املتصدر.

 عالمية متفرقات 

  ذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية امس أن سمبدوريا اإليطالي 
أقال مدربه دومينيكو دي كارلو بعد تعرض الفريق لهزمية 
جديدة بالدوري اإليطالي أثارت انتقادات شديدة من جماهير 

الفريق.
   ذكرت صحيفة «بيلد» األملانية على نسختها اإللكترونية في 
الساعات األولى من صباح امس أن شالكه األملاني أصبح مستعدا 

إلنهاء تعاونه مع املدرب فيليكس ماغاث.
   اشارت تقارير صادرة في االرجنتني ان مدير اعمال صانع 
العاب باليرمو االرجنتيني خافيير باستوري في صدد امتام 

عملية انتقاله الى صفوف مان يونايتد االجنليزي.
   يرغب نادي اتلتيكو مدريد االسباني في استقدام العب باير 
ــورو ڤيدال الى صفوفه  ــيلي ارت ليڤركوزن االملاني الدولي التش
ــم املقبل حسبما ذكرت صحيفة «أس» الرياضية االسبانية  املوس

امس.
   حققت كازاخستان مفاجأة كبيرة بفوزها على مضيفتها 
التشيك واخراجها من الدور ضمن منافسات املجموعة العاملية 

ملسابقة كأس ديڤز للتنس.
   حقق الفرنسي سيباستيان لوب (سيتروين دي اس ٣)، بطل 
العالم في األعوام السبعة األخيرة، فوزه اخلامس على التوالي في 

رالي املكسيك، املرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات.
   حطم الفرنسي تيدي تامغو رقمه القياسي العاملي السابق 
في مســــابقة الوثبة الثالثية بتسجيله ١٧٫٩٢ مترا في نهائي 

بطولة اوروبا اللعاب القوى داخل قاعة في باريس.
ــمني  ــل اللقب في املوس ــس ليكرز حام ــوس اجنيلي ــه ل    وج
االخيرين رسالة قوية الى سان انطونيو سبيرز متصدر الترتيب 
ــارة قاسية على أرضه ٩٩ - ٨٣ ضمن  احلالي عندما أحلق به خس
ــع ميامي هيت  ــي للمحترفني. وتاب ــلة االميرك ــرة الس دوري ك
ــلة نتائجه املخيبة عندما لقي خسارته الرابعة على التوالي  سلس

أمام ضيفه شيكاغو بولز ٨٧ - ٨٦. 

 الملكي «ريّال» في غياب رونالدو 

(أ.ف.پ)   جنم ريال مدريد االملاني مسعود اوزيل مير من حارس مرمى راسينغ فابيو كولتوري  

 أعاد ريال مدريد وصيف بطل 
الى ٧  الفــــارق  املوســــم املاضي 
نقاط بينه وبني غرميه التقليدي 
برشلونة املتصدر وحامل اللقب 
بفوزه الثمني على مضيفه راسينغ 
سانتاندر ٣ - ١ في املرحلة السابعة 
والعشرين من الدوري االسباني 
لكرة القدم. وحســــم ريال مدريد 
املباراة في شوطها االول  نتيجة 
الدولي  الهدفني عبر  بتســــجيله 
التوغولي اميانويل اديبايور بعد 
متريرة من الدولي االملاني مسعود 
الذي توغل داخل املنطقة  اوزيل 
بعد متريرة من تشــــابي الونسو 
اديبايور اخلالي من  الى  وهيأها 
الرقابة فتابعها بســــهولة داخل 
مرمى احلارس طونو (٢٤). وعزز 
الدولي الفرنسي كرمي بنزمية تقدم 
الضيوف بهدف ثان بعد ٣ دقائق 

اثر تلقيه كرة من اوزيل (٢٧).
  وحصل راســــينغ ســــانتاندر 
على ركلة جزاء فانبرى لها بابلو 
بينيوس لكن ايكر كاسياس تصدى 
لها (٥٣). وجنح السويدي كينيدي 
بكرجي اوغلو في تقليص الفارق 

لراسينغ (٧٠).
  واعاد بنزمية الفارق الى سابق 
عهــــده (٧٥) رافعا رصيده الى ٩ 
اهداف على الئحة الهدافني، وحصل 
ريال مدريــــد على ركلة جزاء اثر 
عرقلــــة دي ماريــــا داخل املنطقة 
فانبرى لها اديبايور لكن احلارس 
طونــــي صدهــــا (٨٥). وتخلص 
امليريا من املركــــز االخير بفوزه 
الثمني علــــى مضيفه هيركوليس 
اليكانتي ٢ - ١. وسجل اجلزائري 
سفيان فغولي (٧٠) والكاميروني 
موديست مبامي (٧٣) هدفي امليريا، 
وابراهام باز (٥١) هدف هيركوليس 
اليكانتي.واستغل امليريا خسارة 
ملقة امام ضيفه اوساسونا بهدف 
وحيد سجله سيرجيو فرنانديز 

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع.

  وفاز سبورتينغ خيخون على 
ضيفه خيتافــــي بهدفني نظيفني 
سجلهما ميغل دي الس كويفاس 

(٣٢) ودييغو كاسترو (٤١).
  وابقى ليڤانتي بدوره على آماله 
بفوزه الثمني على ضيفه اسبانيول 
بهدف وحيد ســــجله االكوادوري 
فيليبي كايسيدو في الدقيقة ٢٧.

هز مهاجم التسيو جوزيبي سكولي 
شباك ضيفه باليرمو مرتني في وقت 
مبكر، اولهما بعد متريرتني متقنتني 
من االرجنتيني كريستيان ليديسما 
الى داخل املنطقة تابعهما بالقدم 
اليمنى والرأس في الشباك (٧ و١٨) 
في املرحلة الثامنة والعشرين من 
الدوري االيطالي. واحتفظ باملركز 
الرابع برصيد ٥١ نقطة بفارق نقطة 
واحدة امــــام اودينيزي اخلامس 

  واستغل اتلتيك بلباو خسارة 
اســــبانيول وانتزع منــــه املركز 
اخلامس بفوزه على ضيفه اشبيلية 
بهدفني نظيفني سجلهما االرجنتيني 
فيديريكو فازيو (٦٦ خطأ في مرمى 
فريقــــه) واندوني ايراوال (٨٨ من 

ركلة جزاء).

  إيطاليا

  على امللعب االوملبي في روما، 

ونقطتني خلف نابولي الثالث.
  وفي فرنسا، اطاح ليل مبضيفه 
مرسيليا حامل اللقب بالفوز عليه 
٢ - ١ على ملعب «فيلودروم» في 
ختام املرحلة السادسة والعشرين 
من الدوري الفرنسي. وسجل لليل 
مهاجمه البلجيكي ايدن هازار في 
الدقيقة العاشرة وادرك مرسيليا 
التعــــادل عبر لويك رميي ومتكن 
ليل من خطف هدف الفوز عبر بيار 

االن فرو فــــي الدقيقة الثانية من 
الوقت بدل الضائع. وفي مسابقة 
الكأس، يلتقي اجنيه (درجة ثانية) 
مع باريس ســــان جرمان، ونيس 
مع ليــــل في الدور نصف النهائي 
من مســــابقة كأس فرنسا. وتقام 
املباراتان في ١٩ و٢٠ ابريل املقبل 
على التوالي، على ان تقام املباراة 
النهائية فــــي ١٤ مايو على ملعب 

فرنسا الدولي. 

 أشاد كيني دالغليش املدير 
ــأداء العبيه  ب لليڤربول  الفني 
وأبدى سعادته بالفوز على مان 
يونايتد ٣ - ١، بينما التزم السير 
أليكس فيرغسون املدير الفني 
ورفض  الصمت  يونايتد،  ملان 
عقب  اإلعالم  لوسائل  التحدث 
ــهدت الهزمية  ــاراة التي ش املب
الثانية على التوالي لفريقه في 
ــال دالغليش عقب  الدوري. وق
املباراة «الطريقة التي لعبنا بها 
ــا، والالعبون  ــت مهمة حق كان
ــتحقوا كل التقدير على ما  اس
ــتحق  ــوه». وأضاف «اس حقق
فريقنا الفوز، دون شك. دائما 
ــم الفريق املنافس  ما يكون اس
ــه العديد  ــا، ألنك ال تواج مهم
ــرق التي تضاهي كفاءة  من الف
مان يونايتد». من جانبه، أبدى 
ــب الهولندي ديرك كاوت  الالع
ــجيله  ــرة بتس ــعادته الغام س
«هاتريك» في مرمى «الشياطني 

احلمر». 

 دالغليش يشيد.. 
وفيرغسون يصمت 


