
53
اخلميس 17 مارس 2011

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
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ميامنار تستقبل بالتر بالرقص واألفيالالرياضية
افتتح السويسري جوزيف بالتر، رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، أكادميية جديدة 
لكرة القدم مبدينة مانداالي في ميامنار. ورغم ممارسة كرة القدم على نطاق ضيق في 
ميامنار في املاضي، أصبحت اللعبة ذات الشعبية األولى في ميامنار حاليا خاصة بعد إقامة 
بطولة دوري محلية. ووجد بالتر استقباال حافال لدى وصوله إلى ميامنار حيث كان في 
استقباله بعض الفقرات الراقصة وكذلك عروض باألفيال. وأعرب بالتر عن ثقته في تطور 
كرة القدم في ميامنار بشكل ملحوظ خالل السنوات املقبلة.

ڤان غال يتحسر على اخلروج

ڤولر يرحب بالتمديد املبكر للوف

روني سعيد بالفوز ويشيد بهرنانديز

مانشيني يطالب بالتركيز
على دينامو كييڤ

كامبياسو: أسقطنا بايرن
بطريقتنا اخلاصة

إلغاء مباراة اليابان
مع مونتينغرو بسبب الزلزال

شالكه يقيل ماغاث

رئيسة البرازيل تتوقع النجاح
واألرباح في مونديال 2014

أعرب الهولندي لويس ڤان غ���ال، املدير الفني لبايرن ميونيخ، 
عن حسرته على الفوز الذي أهدره فريقه وسقوطه أمام إنتر ميالن 
اإليطالي. وقال ڤان غال »أردنا الكثير، لقد أهدرنا الفوز أربع أو خمس 
مرات حتى اآلن هذا املوسم«، وأضاف »كان ينبغي أن ننهي املباراة 
لصاحلن���ا، رغم أن إنتر صنع عددا قليال من الفرص، لكنهم جنحوا 

في هز الشباك، هذا ميكن أن يحدث دائما في عالم كرة القدم«.

رحب رودي ڤولر املدير الرياضي في نادي باير ليڤركوزن األملاني 
بالتجديد املبك���ر لعقد يواكيم لوف املدير الفني ملنتخب أملانيا ملدة 
عامني آخرين. وفي مقابلة مع وكالة األنباء األملانية، قال ڤولر � الذي 
لعب 90 مباراة دولية مع منتخب بالده �: »هذا قرار جيد وس���ديد، 
وجاء منطقيا وأستطيع أن أقدم التهنئة لكل من شارك في هذا القرار«، 
وأضاف ڤولر الذي كان عمل مديرا فنيا ملنتخب املاكينات خالل بطولة 
كأس العال���م 2002 التي نظمت في اليابان وكوريا اجلنوبية وكذلك 
خالل بطول���ة كأس األمم األوروبية 2004 إن أداء لوف مع املنتخب 

»جيد وصائب«. 

أعرب مهاجم مان يونايتد االجنليزي واين روني عن س���عادته 
بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا، وقال: كانت مباراة 
صعبة ومرسيليا جاء إلى هنا في حالة جسدية جيدة، لكني سعيد 
بالتأهل. وأضاف: »املكسيكي الصاعد خافيير هرنانديز حترك بشكل 
رائع، وكنت ألعب بش���كل منظم، وفعلت ذلك بشكل أكثر احترافية، 

أتعامل مع الكرة بشكل أكبر وأستمتع حقا بذلك«.

طالب اإليطالي روبرتو مانش���يني مدرب نادي مانشستر سيتي 
اإلجنليزي العبي فريقه أن ينسوا أمر مباراة الدور قبل النهائي في 
كأس االحتاد اإلجنليزي أمام خصمهم اللدود مان يونايتد والتركيز 
ب���دال من ذلك على مباراة فريق دينامو كييڤ األوكراني في »يوروبا 
ليغ« حيث يس���تضيف مانشستر سيتي دينامو كييڤ اليوم. لذلك 
طالب مانشيني جميع العبي فريقه بوضع كل تركيزهم على مباراة 
اليوم املهمة. ونقلت صحيفة »صن« البريطانية عن مانشيني قوله 
»يتحدث الن���اس عن مباراة كأس االحتاد اإلجنلي���زي، لكننا قبلها 
سنخوض بعض املباريات املهمة سواء في الدوري اإلجنليزي املمتاز أو 
في الدوري األوروبي«، وأضاف املدرب اإليطالي »الشك في أن الهزمية 
بهدفني نظيفني )في مباراة الذهاب( ال جتعل موقفنا جيدا، ولكن الفرق 

اإلجنليزية مشهورة بقدرتها على تعويض مثل هذه النتائج«.

قال العب خط وسط إنتر، األرجنتيني استيبان كامبياسو عقب 
تأهل لفريقه لربع نهائي دوري االبطال بعد الفوز على بايرن ميونيخ 
»إنه ش���عور رائع، بدأنا املباراة بثقة كبيرة في قدرتنا على حتقيق 
الف���وز«. وتابع »كن���ا نعرف أننا إذا قمنا بواجبنا فإننا س���نتأهل، 
بدأنا بشكل جيد، ثم كان هناك بعض التذبذب، قبل أن ننهي املباراة 

بطريقتنا اخلاصة«.

اعلن االحتاد الياباني لكرة القدم انه مت الغاء املباراة الودية التي 
كانت مقررة بني منتخبي اليابان ومونتينغرو بسبب الزلزال املدمر 
الذي ضرب السواحل اليابانية اجلمعة املاضي. كما اوضح االحتاد 
اليابان���ي انه كان يعمل على اقامة مب���اراة ودية ضد نيوزيلندا في 
29 مارس احلالي في طوكيو، لكن االمر يبدو صعبا ايضا. وتأجلت 
مبارات���ان كانتا مقررتني في اليابان ضمن دوري ابطال آس���يا هذا 

االسبوع للسبب عينه.

أقال نادي ش���الكه األملاني لكرة القدم مدرب���ه فيليكس ماغاث. 
واتخذ قرار اإلقالة خالل اجتماع لهيئة االش���راف بالنادي والذي لم 
يتمكن ماغاي )57 عاما( من املش���اركة فيه. وتأتي إقالة ماغاث في 
هذا التوقيت رغم أن شالكه صار اآلن املمثل الوحيد للكرة األملانية 

في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أعربت رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن ثقتها في جناح بطولة 
كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها بالدها في عام 2014، مؤكدة 
أن االستعدادات الستضافة مثل هذه البطوالت ليست أمرا سهال على 
اإلطالق،  لكنها قللت في الوقت نفس���ه من أهمية ما يتردد حاليا عن 
وجود بعض التأخير في االستعدادات اخلاصة باستضافة البطولة.

وقالت روسيف، في بيان على موقع اإلنترنت اخلاص بالرئاسة، 
إن جنوب أفريقيا عانت من نفس هذه التقارير قبل عام من استضافة 
مونديال 2010 حيث رددت بعض التقارير خالل كأس العالم للقارات 
2009 بجنوب أفريقيا أن هذا البلد لن يستطيع إنهاء جميع االستعدادات 
قبل موعد انطالق املونديال. وأوضحت روس���يف أن مونديال 2014 
سيساهم في دفع مش���روعات التنمية في البرازيل، كما سيوفر 330 
ألف فرصة عمل مباش���رة باإلضافة إلى 400 ألف فرصة عمل مؤقتة. 
وأضافت أن تنظيم البطولة سيكون نافذة جديدة وشفافة للبرازيل 
على العالم حيث يتوقع أن تس���تقبل البرازيل نحو 600 ألف سائح 

خالل فترة انشطة البطولة.

مهمة سهلة لڤياريال وسبارتاك وبورتو في إياب ثمن نهائي »يوروبا ليغ«

ليڤربول ومانشستر سيتي يواجهان خطر اخلروج
اصابه مماثلة.

وتب���دو مهمة مانشس���تر 
سيتي اصعب كونه خسر امام 
دينامو كييڤ بهدفني، خصوصا 
ان االخير ميتلك قوة هجومية 
ضاربة اذ س���بق ان دك شباك 
بشكتاش التركي بثمانية اهداف 

في الدور السابق.
وسيحاول ڤياريال االسباني 
حسم تأهله الى ربع النهائي بعد 
ان عاد من املانيا بفوز ثمني على 
مضيفه باير ليڤركوزن 3 - 2 
االسبوع املاضي في مباراة تألق 
فيها املهاجم الدولي البرازيلي 
الهدفني االخيرين  الذي سجل 
لڤياريال. ويحتل ڤياريال املركز 
الدوري االس���باني  الرابع في 
برصيد 51 نقطة، بفارق ثالث 
نقاط خلف ڤالنسيا الثالث، في 
حني يأتي باير ليڤركوزن ثانيا 
في الدوري االملاني برصيد 52 
نقطة، بفارق تسع نقاط خلف 

بوروسيا دورمتوند.
وفي املباريات االخرى، يلعب 
باريس سان جرمان الفرنسي 
مع بنفيكا البرتغالي )الذهاب 1 
- 2(، وزينيت سان بطرسبورغ 
الروس���ي مع تونتي انشكيده 
الهولندي )0 - 3(، وسبارتاك 
اياكس  الروس���ي مع  موسكو 
امس���تردام الهولندي )1 - 0(، 
البرتغالي مع سسكا  وبورتو 
موس���كو الروس���ي )1 - 0(، 
ورينجرز االس���كوتلندي مع 
ايندهوڤن الهولندي )0 - 0(.

يواجه ليڤربول ومانشستر 
سيتي االجنليزيان خطر اخلروج 
م���ن كأس ال���دوري االوروبي 
)يوروب���ا لي���غ( لك���رة القدم 
عندما يستضيفان سبورتينغ 
براغا البرتغال ودينامو كييڤ 
االوكران���ي على التوالي اليوم 
في اياب ال���دور ثمن النهائي. 
وخسر ليڤربول امام سبورتينغ 
براغا 0 - 1 ومانشستر سيتي 
امام دينام���و كييڤ 0 - 2 في 

مباراتي الذهاب.
ويسعى ليڤربول بقيادة مدربه 
االس���كوتلندي كيني دالغليش 
في تعوض خسارته بهدف من 
ركلة ج���زاء غير واضحة ذهابا 
ملواصلة مش���واره في املسابقة 
رغم افتقاده قائده ستيڤن جيرارد 
اربعة اسابيع بسبب خضوعه 
ف���ي حالبيه،  لعملية جراحية 
البرازيلي  املدافع  وايضا غياب 
فابيو اوريليو الذي يغيب للمدة 

ذاتها الصابته في فخذه.
وكان جي���رارد )30 عاما( 
اصيب في السادس من فبراير 
املاضي خالل املباراة التي فاز 
بها فريقه على تشلسي )1 - 0( 
في الدوري احمللي، ولم يتعاف 
منها منذ حينها علما انه على 
الرغم من ذل���ك خاض بعض 
املباريات آخرها الفوز على مان 
يونايت���د 3 - 1 االحد املاضي، 
وهي املباراة التي تعرض فيها 
اوريليو الى االصابة، وذلك بعد 
عودته منذ فت���رة وجيزة من 

)أ.ف.پ( العب ليڤربول أندي كارول تألق في تدريبات ليڤربول استعدادا لسبورتينغ براغا  

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
يوروبا ليغ )إياب الدور ثمن النهائي(

اجلزيرة الرياضية +91باريس سان جرمان - بنفيكا 
اجلزيرة الرياضية +94مانشستر سيتي � دينامو كييڤ

اجلزيرة الرياضية +91زينيت � تونتي أنشكيده
اجلزيرة الرياضية +95سبارتاك موسكو � أياكس
اجلزيرة الرياضية +11:055بورتو � سسكا موسكو

اجلزيرة الرياضية +11:056رينجرز � إيندهوڤن
اجلزيرة الرياضية +11:052ڤياريال � باير ليڤركوزن

اجلزيرة الرياضية +11:054ليڤربول � سبورتينغ براغا

مان يونايتد يقهر مرسيليا ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

إنتر ميالن يسقط بايرن ميونيخ بالضربة القاضية
امام مرس���يليا الدراك التعادل 
عندما انفرد بيا اندريه جينياك 
باحل���ارس العمالق ادوين ڤان 
در سار لكنه سدد الكرة عاليا 
)8(. وكاد املدافع سليمان ديوارا 
التعادل ملرسيليا عندما  يدرك 
ارتقى لكرة عرضية لكنه سدد 
الثالث )34(.  خارج اخلشبات 
وسدد برونو شيرو كرة قوية 
بيسراه من خارج املنطقة سيطر 
عليها ڤان در سار على دفعتني 
)38(. وفي الشوط الثاني حترك 
مرسيليا بحثا عن هدف التعادل 
وس���يطر على مجريات اللعب 
لكن م���ن دون خطورة قبل ان 
يضيف مان يونايتد الهدف الثاني 
عبر هرنانديز الذي استغل لعبة 
مشتركة رائعة بني االكوادوري 
انطونيو ڤالنسيا وراين غيغز 
وتابعه���ا م���ن مس���افة قريبة 
الش���باك. وظن اجلميع  داخل 
ان مان يونايتد حس���م املباراة 
في مصلحته، لكن الهدف الذي 
سجله مدافعه وس براون خطأ 
في مرم���ى فريقه )82( اعاد له 
االمل. وجنح مان يونايتد بفضل 
خبرة العبيه في قيادة املباراة 
الى بر االمان وبلوغ ربع النهائي 

للمرة اخلامسة على التوالي.

حولها بدوره باجتاه املكسيكي 
خافيي���ر هرناندي���ز املتربص 
امام املرمى فتابعها بس���هولة 
داخل الشباك. وسنحت فرصة 

وحقق مان يونايت���د انطالقة 
قوية وسرعان ما كوفئت جهوده 
عندما مرر راين غيغز الكرة داخل 
املنطقة باجتاه واين روني الذي 

وعلى ملع���ب »اولدترافورد«، 
عانى مان يونايتد لتخطي عقبة 
مرس���يليا الفرنسي لكنه حقق 
االهم في النهاية بفوزه 2 - 1. 

انتر ميالن االيطالي  اسقط 
حام���ل اللقب منافس���ه بايرن 
ميوني���خ بالضرب���ة القاضية 
باخراج���ه م���ن ال���دور الثاني 
في دوري ابط���ال اوروبا لكرة 
القدم عندما س���جل له املهاجم 
املقدوني غوران بانديڤ هدف 
الترجيح 3 - 2 قبل نهاية املباراة 
بدقيقتني ليضع فريقه في الدور 
ربع النهائي. وكانت مهمة انتر 
ميالن صعبة للغاية بعد تخلفه 
في الوقت ب���دل الضائع ذهابا 
على ارض���ه 0 - 1، لكنه جنح 
في قلب االم���ور في مصلحته 
الدفاع عن  ومواصلة مش���وار 
لقبه. وفش���ل الفريق الباڤاري 
في الثأر خلسارته نهائي العام 
املاضي اما انتر ميالن 0 - 2 مع 
ان كل الدالئل كانت تش���ير الى 
حتقيقه هذا االمر، لكن مرة اخرى 
اثبت خط دفاع بايرن ميونيخ 
انه نقط���ة الضعف في الفريق 
وكان السبب في خروجه. وخرج 
بايرن ميوني���خ بالتالي خالي 
الوفاض هذا املوسم مبكرا.  في 
املقابل، انعش انتر ميالن آماله 
في ان يصبح اول فريق ينجح 
في االحتفاظ بلقبه منذ ان حقق 
جاره ميالن هذا االجناز عام 1990.  

)أ.ف.پ( كرة مهاجم إنتر ميالن املقدوني غوران بانديڤ في طريقها لهز شباك بايرن ميونيخ  

)أ.ف.پ( مهاجم مان يونايتد املكسيكي خافيير هرنانديز يحتفل بهدف الفوز في مرمى مرسيليا  


