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الرياضية
سنايدر يشيد بـ »اإلميان«

ورومينيغيه يتحسر

جوركوف يشعر بخيبة أمل

ڤالدانو ميتدح ريال مدريد

رونالدو: مستعدون ألي منافس

مارسيلو: أجنزنا ما طلبه مورينيو

الصحافة اإلسبانية تشيد بريال

تعيني رانغنيك مدربًا لشالكه

اشاد صانع االلعاب الدولي الهولندي ويسلي سنايدر بـ 
»قـــوة االميان« عند فريقه انتر ميالن االيطالي الذي واصل 
حملة الدفاع عن لقبه بطال ملسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما 
اطاح بوصيفه بايرن ميونيخ االملاني وبلغ الدور ربع النهائي 

بالفوز عليه 3 - 2 في اياب ثمن النهائي.
وقـــال »كنا ندرك ان املباراة ســـتكون صعبة خصوصا 
اننا خسرنا مباراة الذهاب 1 - 0«، هذا ما قاله وصيف بطل 
مونديال جنوب افريقيا ملوقع االحتاد االوروبي لكرة القدم، 

مضيفا »لكننا قمنا بعمل رائع«.
وتابع سنايدر »كنا نؤمن دائما بانه بامكاننا الفوز، واعتقد 

اننا كنا نستحقه في النهاية«.
وعلق سنايدر على مجريات الشوط االول قائال »عندما 
ســـجل بايرن هدف التعادل 1 - 1 ثم تقدم بعد فترة وجيزة 
2 - 1، كان في وضع مهيمن متاما ألنه شعر ان باستطاعته 
الفوز باللقاء والتأهل بســـهولة. لكننا واصلنا في الشوط 

الثاني بحثنا عن الهدف وواصلنا اللعب بطريقة جيدة«.
في املقابل، اعرب رئيـــس بايرن ميونيخ كارل هاينتس 
رومينيغيه عن خيبته بالنتيجة التي انتهت عليها املباراة، 
مضيفا »هذه اخلسارة كانت طعنة في القلب الباڤاري. شعرنا 
بخيبة عميقة جدا. لم نكن الفريق االسوأ. كنا نستحق التأهل 

لكن ولسوء احلظ كرة القدم ال ترحم في بعض االحيان«.

أكد يوهان جوركوف جنم ليون الفرنسي أن فريقه فشل 
في تقدمي ادائه املعهود أمام ريال مدريد، وأوضح جوركوف 
ملجلة »فرانس فوتبول«: »نشعر بخيبة امل حقيقية بسبب 
الهزمية، املباراة ســـارت بشكل سريع ألننا سمحنا بوجود 

مساحات لالعبي ريال مدريد لكي ينطلقوا فيها«.
وتابع »فشـــلنا في احلفاظ على مســـتوى ارتفاع الكرة 
عن ارض امللعب، وكذلك فشـــلنا في استثمار الفرص التي 

سنحت لنا«.

شدد خورخي ڤالدانو املدير العام لريال مدريد، على ان 
فريقه ينبغي عليه التركيـــز اآلن لكي يصبح أفضل فريق 
أوروبي. وقال ڤالدانو للموقع الرسمي لريال مدريد »إنه فريق 
يافع ويعمل بشكل رائع، الفريق ميتلك املوهبة وشخصيته 
اخلاصـــة واللياقة البدنية، هذا مينحنـــا األمل فيما يتعلق 
باملســـتقبل، أننا بني أفضل ثماني فرق أوروبية ويجب أن 
نفكر في الوصول إلى القمة«.وتابع »بعض اجلهود الفردية 
تسير بشكل مثالي، وقدمنا مباراة في منتهى القوة على أرض 
الواقع، ليون لم يزعجنا كثيرا في الشوط الثاني وصنعنا 
العديد من الفرص للتســـجيل مما منحنا فوزا مستحقا في 

النهاية«.

أكد جنم ريال مدريد البرتغالي كريســـتيانو رونالدو أن 
فريقه جاهز ملواجهة أي منافس في الدور ربع النهائي. وقال 
رونالدو للموقع الرسمي لريال مدريد »اي منافس سيكون 

صعبا في ربع النهائي، يجب ان نحترم جميع املنافسني«.
وأشار رونالدو إلى انه شـــارك امام ليون رغم اإلصابة 
االخيرة التي كان يعاني منها، ولكنه اراد مســـاعدة فريقه 
علـــى حتقيق الفوز.وأوضح »املدرب ســـألني إذا كنت قادر 
على املشاركة وقلت له نعم، حتدثت الى االطباء وقالوا لي 

انني لن اخاطر إذا قمت باملشاركة«.

أعرب املدافع البرازيلي مارســـيلو دا سيلڤا عن سعادته 
البالغة بالفوز الثمني لريال مدريد على ضيفه ليون.

وقال مارســـيلو »نشعر بســـعادة بالغة ألنه فوز مهم. 
أجنزنا ما طلبه منا املدرب جوزيه مورينيو بالضبط وهو 

أن نخطف منهم املباراة منذ البداية«.
وأضاف مارســـيلو »ندين للمشجعني بالكثير بسبب ما 
حدث في املواسم األخيرة. نشكر العناية اإللهية. تأهلنا لدور 

الثمانية وأصبحنا أكثر هدوءا. ال نفكر اآلن في منافسنا«.

تصدرت أنباء الفوز الكبير لريال مدريد على منافسه العنيد 
ليون الصفحات األولى في جميع الصحف االسبانية الصادرة 
امس.وذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية الرياضي، في عنوانها 
»لنحلم« بينما كان العنوان على موقعها باالنترنت هو »فريق 

مو )مورينيو( أنهى اللعنة«.
وعلقــــت محطة »ماركا« اإلذاعية قائلــــة »مورينيو يعرف 
دوري األبطال بشــــكل أفضل من أي شــــخص آخر، لذلك تأهل 

ريال مدريد حاليا لدور الثمانية«.
ووجهت صحيفة »آس« االسبانية الرياضية كما هائال من 
اإلشادة إلى الالعبني الثالثة الذين سجلوا األهداف وهم البرازيلي 
مارسيلو دا سيلڤا والفرنسي كرمي بنزمية واألرجنتيني أنخل 
دي ماريا، كما أشــــادت كثيرا بزميلهم األملاني مسعود أوزيل 
أفضل جنوم اللقاء.وفي الوقت نفســــه، أشارت محطة »كادينا 
ســــير« اإلذاعية إلى أن فريق ريال مدريد لم يعد يعتمد بشكل 

أساسي على جنمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أعلن نادي شالكه األملاني أنه عني رالف رانغنيك في منصب 
املديـــر الفني للفريق.ويحل رانغنيك، الذي أقيل من تدريب 
هوفنهامي في بداية العام احلالي، مكان فيليكس ماغاث الذي 
أقاله شالكه من منصبي املدير الفني واملدير العام للفريق.

ووقع رانغنيك )52 عاما( عقدا يســـتمر حتى عام 2014، 
ليعود إلـــى تدريب الفريق الذي دربه من قبل في الفترة ما 
بني سبتمبر 2004 وديسمبر 2005. وسيجري تقدمي رانغنيك 

لوسائل اإلعالم رسميا يوم االثنني املقبل.

ض« ليون وتأهل مع  تشلسي لربع نهائي دوري األبطال  ريال مدريد »روَّ

حسم اللقاء بشكل نهائي وحقق 
مبتغاه بعـــد دقيقتني عبر دي 
ماريا الذي وصلته الكرة بتمريرة 
رأسية من اوزيل فتوغل بها قبل 
ان يضعهـــا بعيدا عـــن متناول 

لوريس.

عقبة كوبنهاغن

وعلـــى ملعب »ســـتامفورد 
بريدج«، بلغ تشلسي الدور ربع 
النهائي للمرة السادسة في املواسم 
الثمانيـــة األخيرة بعدما تخطى 
عقبة ضيفه كوبنهاغن رغم تعادله 
معه 0-0، حارما بطل الدمنارك من 
مواصلة مغامرته بعد ان وصل الى 
الدور ثمن النهائي للمرة األولى 

في تاريخه.
وكان تشلســـي الـــذي أبقى 
مدربه االيطالي كارلو انشيلوتي 
املهاجم الدولي االسباني فرناندو 
توريس على مقاعد االحتياطي 
حتى الشوط الثاني، قطع شوطا 
كبيرا لتعويض خروجه من الدور 
ذاته على يد انتـــر ميالن )2-1 
ذهابـــا و0-1 ايابا( وذلك بفوزه 

ذهابا في كوبنهاغن 0-2.

كريس وديجان لوفران قبل ان 
يسدد في شباك لوريس.

الثاني،  الشـــوط  وفي بداية 
زج مـــدرب ليون كلـــود بوييل 
ببيتافيمبي غوميس الذي سجل 
هدف التعادل في الذهاب، وذلك 
بدال من جيمي بريان، فيما أبقى 

مورينيو على التشكيلة ذاتها.
لكن النادي امللكي لم ينتظر 
كثيرا ليريح أعصاب جماهيره 
وجنح في الدقيقة 66 في تسجيل 
الهدف الثاني مستفيدا من خطأين 
فادحني مـــن العبي ليون، االول 
عندما اخطأ انتوني ريفيير في 
مترير الكرة في منتصف ملعب 
فريقه فخطفها مارسيلو ومررها 
طولية اخطأ لوفران في اعتراضها 
بالشكل املناسب ليخطفها بنزمية 
ويتوغل بها قبل ان يسددها في 
شـــباك لوريس، مســـجال هدفه 
السابع في مبارياته االربع األخيرة 
والسادس في املسابقة األوروبية 

األم هذا املوسم.
وبعدما ارتاح مورينيو لنتيجة 
املباراة، أخرج رونالدو في الدقيقة 
74 وزج باديبايور سعيا خلف 

التســـجيل منـــذ الدقيقة 4 عبر 
البرازيلي مارسيلو لكن احلارس 
هوغو لوريس تألق وأنقذ فريقه، 
ثم تدخل مجددا على رأسية من 
رونالدو بعـــد ركلة حرة نفذها 
تشـــابي الونســـو في منتصف 

امللعب )18(.
ورد الضيف الفرنسي بفرصة 
لألرجنتينـــي ديلغـــادو الـــذي 
اختبر حظـــه من خارج املنطقة 
لكن احلارس ايكر كاسياس صد 
محاولته ببراعة وحول الكرة الى 
ركنية لم تثمر )22(، ثم حتول 
اخلطر الى اجلهـــة املقابلة بعد 
هجمة مرتـــدة قادها اوزيل قبل 
ان ميرر كرة طويلة الى رونالدو 
على اجلهة اليسرى فسيطر عليها 
النجم البرتغالـــي ثم تقدم قبل 
ان يسددها صاروخية من حدود 
املنطقة لكن لوريس تعملق وأنقذ 

مرماه )28(.
وتنفست جماهير »سانتياغو 
برنابيو« الصعداء في الدقيقة 37 
عندما قام مارسيلو مبجهود فردي 
رائع بعدما تبادل الكرة مع رونالدو 
ثـــم تالعب باملدافعـــني مواطنه 

على التوالي.
وحقق ريال ثأره من الفريق 
الفرنسي الذي كان اطاح به من 
الدور ذاته املوسم املاضي بالفوز 
عليه ذهابـــا 1-0 والتعادل معه 
ايابا 1-1 في »سانتياغو برنابيو«، 
حيث لم يخسر الفريق الفرنسي 
في ثالث زيارات ســـابقة له الى 

معقل النادي امللكي.
واســـتعاد صاحـــب األرض 
الـــذي كان تعـــادل ذهابـــا 1-1 
بفضل بنزمية، خدمات البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بعد تعافيه 
مـــن االصابة التـــي أبعدته عن 
املباراتني األخيرتني في الدوري 
احمللي، فلعب الى جانب بنزمية 
ودي ماريـــا واألملاني مســـعود 
التوغولي  اوزيل، فيما جلـــس 
اميانويـــل اديبايور على مقاعد 
الســـاعة  االحتياطي حتى ربع 

األخير.
وضغط فريق املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو الباحث عن لقبه 
الثالث بعـــد تتويجه مع بورتو 
عـــام 2004 وانتر ميـــالن العام 
املاضي، منذ البداية وكاد يفتتح 

فك ريـــال مدريد االســـباني 
النهائي  الدور ربع  عقدته وبلغ 
للمرة األولى منـــذ 2004 بعدما 
ثأر من ليون الفرنســـي بالفوز 
عليه 3-0 فـــي اياب الدور ثمن 
النهائي من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، فيما تخطى 
تشلسي االجنليزي عقبة ضيفه 
كوبنهاغن الدمناركي رغم التعادل 

معه 0-0.
واكتمل عقد الدور ربع النهائي 
بتأهـــل ريال مدريد وتشلســـي 
اللذيـــن حلقا بتوتنهـــام ومان 
يونايتد االجنليزيني وبرشلونة 
االسباني وشالكه األملاني وشاختار 
دانييتسك األوكراني وانتر ميالن 

االيطالي حامل اللقب.
علـــى ملعـــب »ســـانتياغو 
برنابيو«، فك ريال مدريد عقدته 
امام ضيفه ليـــون وحقق فوزه 
االول عليه في 8 مباريات بينهما 
وذلك بفضل البرازيلي مارسيلو 
والعب ليون الســـابق الفرنسي 
كرمي بنزمية واألرجنتيني انخيل 
دي ماريا الذين سجلوا األهداف 
الثالثة في الدقائق 37 و66 و76 
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رونالدو وتشافي وإنييستا 
يتعاطفون مع أبيدال

كان املدافع الفرنسي ايريك ابيدال يحضر نفسه 
ملوسم استثنائي آخر مع فريقه برشلونة االسباني 
لكن االمور اخذت منحى لم يكن في احلسبان بعد 

اكتشافه انه مصاب بورم في كبده.
وسيخضع الظهير االيسر، الذي جنح ايضا في سد 

فراغ غياب القائد كارليس بويول في قلب الدفاع، 
لعملية جراحية من اجل استئصال الورم حسبما 

اعلن برشلونة بعد ان كان كشف ان الفرنسي 
سيخضع لهذه العملية.

واشار برشلونة الى ان تقدمي موعد العملية جاء 
السباب تنظيمية وليس بسبب اي تدهور في 

الوضع الصحي البيدال، داعيا في الوقت ذاته الى 
احترام حق الالعب باخلصوصية التامة.

ونقلت صحيفة »موندو ديبورتيڤو« عن مصدر 
في النادي الكاتالوني قوله ان االخير يأمل ان 

يكون الورم في اولى مراحله، ناقال عن االطباء 
املتخصصني ان بامكان الكبد ان يشفي نفسه 

تلقائيا واذا كان الورم غير خبيث فـ »بامكان ابيدال 
ان يعاود حتى متارينه قبل نهاية املوسم«.

وكشفت وسائل االعالم االسبانية ان االطباء 
اكتشفوا الورم خالل فحص روتيني، فيما ذكرت 

صحيفة »ماركا« ان ابيدال شعر بتوعك خالل 
التمارين.

ومنذ اعالن خبر اصابة ابيدال بالورم، اعرب اكثر 
من العب عن دعمه للمدافع الفرنسي وبينهم زميله 

في النادي الكاتالوني تشافي هرنانديز الذي قال 
»انها اصعب حلظة نختبرها في غرفة املالبس. 

سيتغلب ابيدال على ذلك )الورم( النه شخص قوي، 
انه من اقوى االشخاص الذين عرفتهم. انها فترة 

صعبة له ولعائالته. حاولنا ان نشجعه لكن انتهى به 
االمر بتشجعينا. انه مثال يحتذى به«.

اما زميله اآلخر اندريس انييستا فقال في صفحته 
على موقع »فيس بوك« االجتماعي »اريد ان اظهر 
تعاطفي ودعمي الكاملني اليريك ابيدال. انا متأكد 

من ان كل شيء سيكون على ما يرام«.
بدوره قال جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو 

رونالدو »امل ان يكون كل شيء على ما يرام 
بالنسبة البيدال وامل ان يعود سريعا الى املالعب«.

مورينيو لتفادي تشلسي وإنتر ميالن في قرعة ربع النهائي
امل املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو ان يتفادى فريقه احلالي 
ريــــال مدريد االســــباني فريقيه 
السابقني تشلسي االجنليزي وانتر 
ميــــالن االيطالي حامل اللقب في 
الدور ربع النهائي من مســــابقة 
دوري ابطال اوروبا التي تسحب 

قرعته عصر اليوم.
وامــــل املــــدرب البرتغالي ان 

جتنبــــه القرعــــة مواجهة هذين 
الفريقني، مضيفا »ال احبذ اللعب 
ضد انتر او تشلسي بسبب عامل 
املشــــاعر. اذا اضطررت ملواجهة 
السابقني فســــأفعل ذلك،  اناسي 
لكنني سأكون حينها بحاجة الى 
التحضر نفســــيا بشكل اكبر من 
حتضيري ملواجهــــة اي منافس 
اخر ليس في قلبــــي. اضطررت 

الختبار هذا االمر املوسم املاضي 
ضد تشلسي«.

وواصل »اآلن، سننتظر القرعة. 
هناك العديد من الفرق الرائعة في 
املرحلة املقبلة،  وبالتالي سيكون 
الوضع صعبا«.وحتدث مورينيو 
عــــن جناحه في فك عقــــدة ريال 
وقيادته الــــى ربع النهائي للمرة 
االولى منذ 2004، قائال »كان على 

املسلسل املخيب ان ينتهي في وقت 
من االوقات. ليون فريق جيد لكننا 
استحققنا الفوز باملواجهة. قدمنا 
عرضا كامال وبلغنا ربع النهائي«.

وواصل »دخلنا الى اللقاء من اجل 
الفوز به. علمنا اننا لن ندافع هنا، 
وواصلنا هجومنــــا حتى عندما 
تقدمنا 1 - 0. سيطرنا على املباراة 
منذ البداية. نحن في ربع النهائي 

وطموحنا حتقيق نتيجة جيدة. ال 
نريد التفكير حاليا بالفريق الذي 
نريد ان نواجهه، لننتظر القرعة«.

وفي حال جنح ريال في رفع الكأس 
املرموقة للمرة االولى منذ 2002 
والعاشــــرة في تاريخه سيصبح 
مورينيو اول مدرب يتوج باللقب 
مع ثالثة فرق مختلفة بعد ان احرزه 
عام 2004 مع بورتو والعام املاضي 

مع انتر ميالن، وقال بهذا الصدد 
»اذا لم افز باللقب فســــأبقى رغم 
ذلك في تاريخ دوري ابطال اوروبا، 
لكني اريد الفوز به للمرة الثالثة. 
الفوز باللقب العاشر سيأتي نتيجة 
اجلهود الكبيرة والتنظيم وليس 

من خالل الهوس به«.
الى ذلك، تسحب اليوم ايضا 

قرعة ربع نهائي »يوروبا ليغ«.

ليمان يعود إلى أرسنال
اعلن الفرنسي ارسني ڤينغر املدير الفني ألرسنال اإلجنليزي أن حارس 
املرمى األملاني ينز ليمان سينضم إلى صفوف الفريق حتى نهاية املوسم 
احلالي. وقال ڤينغر »ليمان يتدرب معنا وسيتعاقد معه النادي حتى نهاية 
املوسم. ليست لدينا خيارات في حراسة املرمى لذلك قررت ضم ينز 
ليمان مجددا. إنه لم يوقع ولكن اتفاق أبرم حول توقيع عقد«.وال يرتبط 
ليمان )41 عاما( حارس مرمى املنتخب األملاني السابق بأي عقود منذ إعالن 
اعتزاله في عام 2010 بعد قضاء موسمني في نادي شتوتغارت األملاني.


