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الفرصة   تبدو 
امام  ســــانحة 
بايرن ميونيخ 
االملانــــي للثأر 
ضيفــــه  مــــن 
انتــــر ميــــالن 
االيطالي عندما يستضيفه اليوم 
في اياب الــــدور ثمن النهائي من 
مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة 
القدم، فيما ســــتكون بطاقة ربع 
النهائي في متناول مان يونايتد 
االجنليــــزي عندما يســــتضيف 

مرسيليا الفرنسي.
ارينا»،    على ملعب «اليانتس 
يبدو ان ايطاليا في طريقها خلسارة 
آخر ممثل لها على الساحة االوروبية 
وذلك بعدما سقط انتر ميالن في 
لقاء الذهــــاب امام بايرن ميونيخ 
بهدف قاتل سجله ماريو غوميز 

في الثواني االخيرة.
  وتبدو مهمة انتر في مواصلة 
حملة دفاعه عن اللقب الذي توج به 
املوسم املاضي على حساب بايرن 
ميونيخ (٢ - ٠) صعبة للغاية في 
مواجهة النادي الباڤاري الذي يعول 
على عاملي االرض واجلمهور لكي 
يحقق ثأره من «نيراتزوري» عبر 
فوز ثامن على التوالي في قواعده 

ضمن املسابقة االوروبية االم.
الذي  الباڤاري،  النادي    ويأمل 
يدخل الى هذه املواجهة مبعنويات 
مرتفعــــة بعد فــــوزه على غرميه 
التقليــــدي هامبــــورغ ٦ - ٠ في 
الدوري احمللي بفضل ثالثية من 
الهولندي اريني روبن، ان يكون باب 
تأهله الى ربع النهائي عبر فريق 
ايطالي آخر بعد ان تخطى عقبة 
فيورنتينا املوسم املاضي بفوزه 
عليه ايابا ٢ - ١ بفضل روبن بعد ان 
خسر ذهابا في فلورنسا ٢ - ٣. وال 
تقف االحصائيات الى جانب انتر 

ميالن ألن بطل ايطاليا خسر في 
زياراته االربع االخيرة الى املانيا، 
آخرها في الدور االول من النسخة 
احلالية للمسابقة بنتيجة كبيرة 
(٠ - ٣) امــــام ڤيردر برمين، كما 
ان النادي الباڤاري حســــم جميع 
املواجهات االوروبية العشرين التي 
فاز بها ذهابا على ارض مضيفيه. 
وترتدي املواجهة اهمية كبرى ملدرب 
بايــــرن الهولندي لويس ڤان غال 
ألنه يريد ان يودع النادي الباڤاري 
بأفضل طريقة ممكنة عبر قيادته 
نحو اللقب االوروبي املرموق بعد 
ان فقد اي امل في املنافســــة على 
الدوري احمللي وتنازله عن  لقب 
لقب الكأس احمللية بخروجه من 
نصف النهائي. في املقابل، يدخل 
انتر الى هذه املواجهة مبعنويات 
مهزوزة نسبيا بعدما فرط بفرصة 
تضييق اخلناق على جاره ميالن 
املتصدر بعد سقوطه اجلمعة في 
فخ التعادل مع بريشيا املتواضع 
(١ - ١) الذي اضاع ايضا ركلة جزاء 
في الثوانــــي االخيرة. وقد يفتقد 
انتر خدمات مدافع بايرن السابق 
البرازيلي لوسيو بسبب االصابة 
لكن مدربه ومواطنه ليوناردو ادرج 
اسمه ضمن الئحة الالعبني الذي 
سيســــافرون الى ميونيخ، خالفا 
لصاحب هدفي نهائي املوسم املاضي 
الذي  االرجنتيني دييغو ميليتو 
ســــيكون ابرز الغائبني عن اللقاء 
بســــبب اصابة في فخذه ابعدته 
عن املالعب منذ االســــبوع االول 

من الشهر املاضي.
  وعلى ملعب «اولدترافورد»، 
يبدو مان يونايتد االقرب للحاق 
مبواطنــــه توتنهــــام وشــــاختار 
دانييتسك االوكراني وبرشلونة 
االســــباني وشــــالكه االملاني الى 
ربــــع النهائي عندما يســــتضيف 

مرسيليا الذي كان اكتفى بالتعادل 
السلبي في لقاء الذهاب على ملعبه 
«فيلودروم». ويدخل مان يونايتد 
اللقاء مبعنويــــات مرتفعة بعدما 
وضع خلفــــه هزميتني متتاليتني 
في الدوري امام تشلسي وليڤربول 
وبلغ نصف نهائي مسابقة الكأس 
بفوزه على ارسنال ٢ - ٠. ويبحث 
فريق املدرب االسكوتلندي اليكس 
فيرغســــون عن بلوغ الدور ربع 
النهائــــي للمرة اخلامســــة على 
التوالي، اي منذ موســــم ٢٠٠٦ - 
٢٠٠٧، في حني ان مرسيليا لم ينجح 
في تخطي عقبة ثمن النهائي منذ 
موسم ١٩٩٢ - ١٩٩٣ عندما توج في 
نهاية املطاف باللقب على حساب 
ميــــالن االيطالي، علما ان الفريق 
املتوسطي لم يصل بعدها الى ثمن 
النهائي سوى مرة واحدة وكانت 
في موســــم ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ عندما 
حل ثانيا في مجموعته خلف مان 

يونايتد بالذات.
  وكان مــــان يونايتــــد الذي لم 
يسبق له ان خسر في معقله امام 
الفرق الفرنسية (٨ انتصارات و٣ 
تعــــادالت)، فاز حينها ذهابا على 
ارضه ٢ - ١ قبل ان يخســــر ايابا 
في مرسيليا ٠ - ١ دون ان مينعه 
ذلك من تصدر املجموعة. ويواجه 
فيرغســــون مشكلة االصابات في 
فريقه اذ يفتقد خدمات ريو فرديناند 
واالســــكوتلندي دارن فليتشــــر 
ومايكل كاريك والبرتغالي لويس 
ناني، ما سيدفعه الى جتديد الثقة 
الشاب كريس سمولينغ  باملدافع 
واالستعانة بخدمات املخضرمني 
بول سكولز والويلزي راين غيغز، 
كما هناك احتمال ان يزج باجلناح 
االكوادوري انتونيو ڤالنسيا الذي 
عاد الى الفريق بعد غياب طويل 

(أ.ف.پ) بسبب االصابة.   جنما بايرن ميونيخ الهولندي أريني روبن والفرنسي فرانك ريبيري خالل التدريب أمس  

 فيرغسون: هدفنا تحقيق الفوز

 روبن يؤكد عودة الثقة
 إيتو: لدينا فرصة التأهل 

 ڤان غال يسعى إلنقاذ سمعته

 خضيرة مطلوب في يوڤنتوس

 دعا مدرب مان يونايتد االسكوتلندي اليكس 
فيرغســـون العبيه إلى إظهـــار نفس القدرات 
الدفاعية الرائعـــة التي كانوا عليها في مباراة 
الذهاب امام مرســـيليا، في إشارة إلى اختفاء 
هذه القدرات أمام تشلسي وليڤربول في الدوري 
اإلجنليزي مؤخرا وانتهتا بهزمية الفريق. وقال 
فيرغســـون «الهدف من املباراة هو حتقيق أي 
فوز. سأكون ســـعيدا إذا فاز فريقي ٤ - ٣ أو 

.«١ - ٠
  وأضاف «دافعنا جيدا في مرسيليا وسيكون 

ذلك مجددا هو مفتاح التأهل.
  سيكون هذا هو العنصر الرئيسي في معظم 
املواجهـــات الكبيرة والقوية اآلن، واضاف إنه 
يتوقع أن تشـــهد املباراة فـــي «أولد ترافورد» 

أداء هجوميـــا أفضل من مان يونايتد عما كان 
عليه في لقاء الذهاب على ســـتاد «فيلدروم» 

في مرسيليا.
  وأوضح «املبـــاراة األولى كانـــت متوترة 
وعصيبة استمتعت باألجواء في فيلدروم لكنني 

لم أستمتع باملباراة. 
  وأثـــق فـــي أن مواجهـــة اليوم ســـتكون 

أفضل». 
  وأضاف «سيسعى مرسيليا إلى تسجيل هدف 
وأعتقد أن الفريق الفرنسي سيحاول الدخول 
في أجواء اللقاء بشـــكل سريع للغاية ألن ذلك 

أمر ضروري ويجب أن نستعد لذلك. 
  ولكن، مع بدء املباراة يتعني علينا استغالل 

الفرص التي تسنح لنا».

 صرح الكاميروني صامويل 
إيتو مهاجم انتر لشبكة «سكاي» 
بأنه يتطلع لتحقيق ما هو أكثر 
من لقب الدوري اإليطالي. وقال 
إيتو «لدينا الفرصة أيضا في 
التأهل لنهائـــي كأس إيطاليا. 
ولدينا الفرصة لتعديل موقفنا 
بدوري األبطال من خالل املباراة 
في ميونيخ، وأمتنى أن ننجح في 
ذلك ألن فريقنا على استعداد»، 
التغلب على  وأضاف «ميكننا 
بايرن ألننا نستحق ذلك، وألننا 
فريق جيد لديه اإلمكانيات التي 
متكننا من الفوز على بايرن في 
عقر داره. لقد فازوا (بايرن) هنا 

في ميالن في الدقيقة التسعني. 
فلمـــاذا ال ميكننا الفوز عليهم 
مبلعبهم. مع االحترام التام لهذا 

الفريق، ميكننا حتقيق ذلك».
الهولندي  قـــال    من جهته، 
اريني روبن أن الفوز الكبير على 
هامبورغ كان مهما للغاية من 
أجل رفع معنويات الالعبني قبل 
مباراة اليوم وقال إن هذه املباراة 
أعادت الثقة للعديد من العبي 
الفريق وأكدت على رغبة بايرن 

في مواصلة جناحه.
  من جهة اخـــرى اكد املدير 
الرياضي فـــي بايرن ميونيخ 
االملاني كريســـتيان نيرلينغر 

ان النجم الهولندي اريني روبن 
ليس للبيع مهمـــا كان الثمن، 
وذلك ردا علـــى التقارير التي 
انتقاله  امكانيـــة  حتدثت عن 
مليالن االيطالي الصيف املقبل. 
«ال ميكنني سوى ان اضحك على 
هذا النوع من الشائعات»، هذا 
ما قاله نيرلينغر عن االخبار 
التي تقول ان روبن وضع نصب 
عينيـــه االنتقال الى ميالن في 

نهاية املوسم.
  مضيفا لصحيفة «تي زي»: 
«ال توجـــد هنـــاك حاجة الى 
التفسير بان اريني روبن ليس 

للبيع مهما كان الثمن». 

 يشعى مدرب بايرن ميونيخ 
الهولندي لويس ڤان غال عن 
النقاذ سمعته وحفظ ماء الوجه 

امام انتر ميالن. 
  وبعد ان حسم مصير ڤان 
غال الذي يوقع اوراق طالقه 
مع بايرن ميونيـــخ في نهاية 
املوسم بســـبب فقدان النادي 
الباڤـــاري االمل في االحتفاظ 
بلقب الدوري احمللي وتنـــــازله 
عن لقبه بطال ملسابقة الكـــــأس 
احملليـــة بخروجه من نصف 

النهائـــي علـــى يد شـــالكه، 
انتر ميالن  الثأر من  سيكون 
وســـيلة للمدرب الهولنـــدي 
من اجل انقاذ سمعته وتوديع 
«اليانز ارينا» بأفضل طريقـــة 

ممكنة. 
انتـــر ميـــالن حرم    وكان 
ڤان غال من رفع كأس دوري 
ابطال اوروبا للمرة الثانية بعد 
١٩٩٥ حني توج به مع اياكس 
امستردام على حساب ميالن 
االيطالي، وذلك بفوزه في نهائي 

املوسم املاضي على بايرن ٢ - 
٠ حارما الفريق الباڤاري من 

الظفر بالثالثية. 
  واذا كان تركيز ادارة بايرن 
منصبا على احتالل املركز الثاني 
الدوري احمللـــي والتأهل  في 
الى دوري االبطال  مباشـــرة 
املوســـم املقبل، فإن ڤان غال 
وضع لنفسه هدفا مختلفا وهو 
اخلروج من «اليانتس ارينا» 
مرفـــوع الرأس من خالل رفع 

الكأس القارية املرموقة. 

 ذكرت محطة «كادينا سير» اإلذاعية االسبانية 
امـــس أن الالعب األملاني في ريال مدريد ســـامي 
خضيـــرة مطلوب في يوڤنتـــوس اإليطالي بعد 

عروضه القوية خالل املوسم احلالي.
  وأوضحت احملطة االســـبانية أن يوڤنتوس 
يريد جتديد دماء خط وسطه خالل سوق انتقاالت 

الالعبني الصيفية املقبلـــة وأنه وضع عينه في 
البداية على العب برشلونة خافيير ماسكيرانو.
  لكن يبدو أن ثمن الالعب األرجنتيني الدولي 
أعلـــى بكثير مـــن املبلغ الذي ميكـــن أن يدفعه 
يوڤنتوس مما دفع «الســـيدة العجوز» للبحث 

عن بدائل له. 

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  بايرن ميونيخ ـ إنتر ميالن 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٠:٤٥  مان يونايتد ـ مرسيليا 

 «روح الباڤاري» سالح فتاك بوجه إنتر ميالن
 مان يونايتد «المنتشي» يواجه مرسيليا بثمن نهائي األبطال 


