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ماغاث يعود الى ڤولفسبورغ
عاد املدرب احملنك فيليكس ماغاث الى ڤولفسبورغ الذي توج معه بلقب الدوري 
االملاني عام 2009، وذلك بعد يومني على إقالته من منصبه في شالكه بسبب 
مشاكله مع ادارة الفريق. ويبدأ ماغاث مهامه اجلديدة-القدمية اعتبارا اليوم 
عندما يتقابل ڤولفسبورغ مع شتوتغارت في املرحلة الـ 27 من الدوري احمللي، 
وسيكون ماغاث املدرب الثالث الذي يشرف على ڤولفسبورغ هذا املوسم بعد 
االجنليزي ستيف ماكالرين والنجم الدولي السابق بيار ليبارسكي.

الرياضية

مواجهة محتملة بني ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي.. وقرعة متوازنة في »يوروبا ليغ«

تشلسي ومان يونايتد أبرز التحديات في ربع نهائي دوري األبطال
وس���تكون مهمة ريال مدريد 
الذي فك عقدته وبلغ ربع النهائي 
للمرة االولى منذ 2004، اصعب 
من غرميه الكاتالوني النه يواجه 
فريقا تغلب على انتر ميالن البطل 
ف���ي دوري املجموعات ثم اطاح 
مبيالن، بطل املسابقة 7 مرات، من 
الدور ثمن النهائي بالفوز عليه 1 � 
0 في »سان سيرو« قبل ان يتعادل 

الطرفان 0 � 0 في لندن.
وستكون هذه املواجهة الثانية 
بني النادي امللكي وتوتنهام على 
الصعيد القاري بعد ان تواجها في 
مسابقة كأس االحتاد األوروبي 
موس���م 1984 � 1985 )فاز ريال 
ذهابا في لندن 1 � 0 وتعادال إيابا 

في مدريد 0 � 0(.
وتقام مباري���ات ذهاب ربع 
النهائي ف���ي 5 و6 ابريل املقبل 
واالياب في 12 و13 منه، ومباراتا 
نصف النهائي في 26 و27 أبريل 
ذهابا و3 و4 مايو ايابا، على ان 
يكون النهائي في 28 مايو على 

ملعب وميبلي في لندن.

»يوروبا ليغ«

سيستعيد بنفيكا البرتغالي 
وايندهوڤ���ن الهولندي ذكريات 
1988 بعدم���ا أوقعتهم���ا قرعة 
الدور ربع النهائي من مس���ابقة 
الدوري األوروبي )يوروبا ليغ( 
في مواجهة بعضهما. وتأهل الى 
ربع النهائي ثالثة فرق برتغالية 
للمرة األولى ولعب احلظ دوره 
في جتنيبه���ا مواجهة بعضها، 
وسيتقابل بورتو بطل 2003 مع 
سبارتاك موسكو الروسي، وبراغا 
مع دينامو كييڤ األوكراني، أما 
املواجهة األخرى في ربع النهائي 
فستجمع بني ڤياريال االسباني 
الدوري  وتوتني انشكيده بطل 
الهولندي. وتقام مباريات ذهاب 
ربع النهائ���ي في 7 ابريل املقبل 
واالياب في 14 منه، ومباراتا نصف 
النهائي ف���ي 28 ابريل ذهابا و5 

مايو ايابا.

االجنليزية وسيسعى تشلسي 
الذي يبلغ رب���ع النهائي للمرة 
السادسة في املواسم ال� 8 االخيرة، 
الى حتقيق ثأره من »الشياطني 
احلمر« الذين كانوا حرموا الفريق 
اللندني من الفوز باللقب املرموق 
للمرة االولى في تاريخه بالفوز 
عليه في نهائ���ي 2008 بركالت 
الترجي���ح بعد تعادلهما 1 � 1 في 

الوقت األصلي.
من جهة اخرى، لن يجد انتر 
ميالن صعوبة في التخلص من 
عقبة شالكه بعد ان كان ازاح فريقا 
أملانيا آخر في الدور ثمن النهائي 
وه���و وصيفه باي���رن ميونيخ 
بالفوز عليه ايابا في ميونيخ 3 
� 2، بعد ان خسر أمامه ذهابا في 

ميالنو 0 � 1.
اما بالنسبة لبرشلونة، فمن 
املتوقع ايضا أال يواجه صعوبة 
في تخطي عقبة ش���اختار الذي 
يخوض غمار ربع النهائي للمرة 

االولى في تاريخه.

1961 � 1962 ضمن مسابقة كأس 
األندي���ة األوروبية البطلة. وقد 
تشهد القارة العجوز موقعة نارية 
اخ���رى في نص���ف النهائي ألن 
القرعة وضعت برشلونة وريال 
مدريد في مواجهة بعضهما في 
حال جنحا بتخطي عقبة شاختار 
وتوتنهام، وهو امر مرجح كثيرا 
نظرا الى املس���توى املميز الذي 
يقدمه العمالقان االسبانيان هذا 
املوسم والى اخلبرة التي يتمتعان 
بها )3 ألقاب لألول و9 للثاني(. 
الى  وس���تكون األنظار موجهة 
ملعب »ستامفورد بريدج« الذي 
يستضيف الفصل األول من املوقعة 

ال���دور ربع  أس���فرت قرعة 
النهائي في دوري أبطال اوروبا 
لكرة القدم التي س���حبت امس 
في مدينة نيون السويس���رية، 
عن موقعة اجنليزية نارية بني 
تشلسي وغرميه مان يونايتد في 

إعادة لنهائي عام 2008.
وكانت القرعة مفتوحة وغير 
موجهة ما تسبب في هذه املوقعة 
التي فرضت نفسها  االجنليزية 
األق���وى على اإلط���الق في ربع 
النهائي كون الفرق الكبرى األخرى 
كانت محظوظة بتجنب بعضها، إذ 
يلتقي انتر ميالن االيطالي حامل 
اللقب شالكه االملاني، وبرشلونة 
االسباني مع شاختار دانييتسك 
االوكراني، وريال مدريد االسباني 
حامل الرقم القياس���ي من حيث 
ع���دد األلقاب )9( م���ع توتنهام 
الذي بلغ  هوتسبير االجنليزي 
للم���رة االولى في  النهائي  ربع 
النس���خة احلالية من املسابقة 
بعد ان كان بلغ هذا الدور موسم 

مواجهات قوية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا )أ.ف.پ( أسطورة الكرة اإلجنليزي غاري لينيكر مع سكرتير »يويفا« جياني انفانتينو خالل مراسم إجراء القرعة 

مان يونايتد يواجه بولتون.. وباليرمو يستضيف ميالن.. وبايرن لتناسي اخليبة األوروبية أمام فرايبورغ

صراع مثير بني أتلتيكو وريال في »دربي« مدريد
انتر ميالن وذلك عندما يحل ضيفا 
على باليرم���و اليوم في املرحلة 
الثالث���ني من ال���دوري االيطالي 
الترتيب بفارق  ويتصدر ميالن 
5 نقاط عن ج���اره اللدود، وهو 
يأمل ان يحقق نتيجة افضل من 
زيارته االخيرة الى ملعب »رينزو 
باربيرا« عندما خسر 1-3، وذلك 
من اجل احملافظة على فارق النقاط 
الذي يفصله عن »نيراتزوري«. 
ويلعب اليوم ايضا التسيو الثالث 

مع تشيزينا.

ألمانيا

يبحث بوروسيا دورمتوند عن 
اكثر  استعادة توازنه واالقتراب 
من لقب����ه االول منذ 2002 عندما 
يستضيف اليوم ماينتس اخلامس 
في املرحلة الس����ابعة والعشرين 
من الدوري االملاني. ويأمل بايرن 
ميونيخ »اجلريح« بعد خروجه 
م����ن دوري ابطال أوروبا على يد 
انت����ر ميالن في م����داوة جروحه 
امام فرايب����ورغ. ويصارع بايرن 
للحصول على املركز الثالث االخير 
املؤهل ال����ى دوري ابطال أوروبا 
املوسم املقبل وهو يتخلف حاليا 
بفارق نقطتني عن هانوڤر الثالث 
وبالتالي هو بامس احلاجة للعودة 
من ملعب فرايبورغ بالنقاط الثالث، 
وهذا ام����ر متوقع نظرا الى االداء 
الذي قدمه في املرحلة الس����ابقة 
امام هامبورغ )6-0( وامام انتر 
ميالن ايضا رغم اخلسارة. وبدوره 
يبحث هانوڤر عن التمسك مبركزه 
املفاجئة في  وتعويض خسارته 
املرحلة السابقة امام كولن )صفر-

4( عندما يستضيف هوفنهامي. وفي 
املباريات االخرى، يلعب هامبورغ 
الذي أق����ال مدربه ارمني فيه بعد 
الهزمية الثقيل����ة امام بايرن، مع 
كولن، ونورمبرغ مع فيردر برمين، 
واينتراخت فرانكفورت مع سانت 

باولي.

فرنسا 

تشهد املرحلة الثامنة والعشرين 
من الدوري الفرنسي مباراة نارية 
اخرى جتمع ليون الثالث بضيفه 
رين الثاني. وبدوره يخوض ليل 
املتصدر اختبار سهال امام مضيفه 
بريست، فيما يلعب في املباريات 
االخرى اوكس����ير مع سوش����و، 
ومونبليي����ه مع لن����س، وتولوز 
مع نيس، وڤالنسيان مع بوردو، 

ولوريان مع سانت اتيان. 

املطلوب م���ن اجل جتديد تفوقه 
على جاره االحمر واالبيض بعد 
ان تغلب عليه في ثالث مناسبات 
هذا املوسم، مرة في الدوري )0-2( 
ومرتني في ذهاب واياب ربع نهائي 

مسابقة الكأس )3-1 و0-1(.
وب���دوره يبحث برش���لونة 
عن اس���تعادة نغمة الفوز بعدما 
أهدر نقطتني في املرحلة السابقة 
بتعادله مع مضيفه اشبيلية 1-1، 
ما سمح لريال بتقليص الفارق من 
سبع الى خمس نقاط. ومن املرجح 
أال يواجه رجال املدرب جوسيب 
غوارديوال صعوبة في التخلص 
من عقبة خيتافي وحتقيق فوزهم 
اخلامس على التوالي على فريق 
العاصمة، لكن النادي الكاتالوني 
يواجه مشكلة في خط دفاعه بعد 
ابيدال  اريك  الفرنس���ي  خضوع 
لعملية جراحية من اجل استئصال 
ورم في كبده واستمرار غياب قائده 
كارليس بوي���ول. ويلعب اليوم 

أيضا مايوركا مع سرقسطة.

 إيطاليا 

يخوض ميالن املتصدر البروڤة 
االخيرة قبل موقعته احلاسمة مع 

يخوض مان يونايتد املتصدر 
ومالحقه أرس���نال اختبارين في 
متناولهما امام بولتون ووس���ت 
اليوم  التوالي  بروميتش عل���ى 
ف���ي املرحلة الثالثني من الدوري 
االجنليزي لك���رة القدم. ويدخل 
فري���ق »الش���ياطني احلمر« الى 
مباراته م���ع بولتون مبعنويات 
جيدة بعدما تناس���ى خس���ارته 
مباراتي���ه االخيرتني في الدوري 
أمام تشلس���ي وليڤربول )3-1( 
بتأهله الى الدور ربع النهائي من 
دوري أبطال اوروبا للمرة اخلامسة 
على التوالي بعد فوزه على ضيفه 
مرسيليا الفرنسي 2-1 ايابا بعد 

تعادلهما ذهابا 0-0.
من جانبه يبحث ارسنال عن 
تناس���ي خيبة اخلروج من ثالث 
مسابقات خالل 13 يوما والتركيز 
على معركته مع مان يونايتد عبر 
بوابة مضيفه وس���ت بروميتش 
صاحب املركز السادس عشر.ومن 
املرجح ان ينج���ح فريق املدرب 
ارسني ڤينغر الذي لم يذق طعم 
الهزمية في الدوري في 11 مباراة 
متتالية، في تعويض تعادله في 
الس���ابقة مع سندرالند  املرحلة 
)0-0( والعودة من ملعب وست 
الثالث من  بالنق���اط  بروميتش 
اجل احملافظة على اقله على فارق 
النق���اط الثالث الذي يفصله عن 
مان يونايتد الذي يخوض بدوره 
اختبارا صعب���ا على أرضه أمام 
بولتون الس���ابع. وفي املباريات 
االخرى، يتقابل توتنهام اخلامس 
م���ع ضيفه وجاره وس���ت هام، 
واستون ڤيال مع وڤرهامبتون، 
وبالكبيرن مع بالكبول، وستوك 
س���يتي مع نيوكاس���ل يونايتد، 
اثلتيك م���ع برمنغهام،  وويغان 

وڤرتون مع فوالم.

إسبانيا

س���يكون ملعب »فيس���نتي 
كالديرون« اليوم مسرحا ملواجهة 
درب���ي العاصمة بني ريال مدريد 
اتلتيك���و مدريد في  ومضيف���ه 
التاسعة والعشرين من  املرحلة 
الدوري االسباني التي يخوض فيها 
برشلونة حامل اللقب واملتصدر 
اختبارا سهال نسبيا أمام ضيفه 
خيتافي. ويأمل ريال مدريد الذي 
يتخلف بفارق 5 نقاط عن غرميه 
برشلونة، ان مينحه لتأهل الى ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة 
الدفع املعنوي  االولى منذ 2004 

مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو مسجال هدفا لفريقه في مباراة سابقة أمام اتلتيكو مدريد

ڤينغر يفكر في استئناف إيقافه

ريال مدريد يسمي دل بوسكي 
ونادال ودومينغو أعضاء شرف

مانشيني يبدي خيبة أمله

غياب باالك عن تشكيلة 
»املانشافت« أمام كازاخستان

خروج ليڤربول ومانشستر سيتي 
من الباب اخللفي لـ »يوروبا ليغ«

اعترف الفرنسي ارسني ڤينغر املدير الفني لفريق أرسنال 
اإلجنليزي بأنه يدرس إمكانية االستئناف ضد عقوبة اإليقاف 
مباراة واحدة، املوقعة عليه من قبل االحتاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا(. واش���تعل ڤينغر غضبا عقب طرد روبن ڤان 
بيرسي حلصوله على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تسديده 
الكرة متجاهال صافرة حكم املباراة أمام برشلونة في إياب 
دور ال� 16 لدوري أبطال أوروبا، ودخل ڤينجر في مش���ادة 
مع احلكم ماسيمو بوس���اكا بعد خروج فريقه من البطولة 
األوروبية لينال عقوبة اإليقاف مباراة واحدة. ولكن ڤينغر 
يعتزم النظر في مسألة االستئناف صدر قرار اإليقاف، وأوضح 

لصحيفة ذا تاميز »نعم رمبا استأنف ضد العقوبة«.

أعلن نادي ريال مدريد اإلس���باني عقب اجتماع مجلس 
اإلدارة برئاسة فلورنتينو بيريز تسمية فيسنتي دل بوسكي 
وبالسيدو دومينغو ورافاييل نادال كأعضاء شرف في النادي، 
وهو أعلى لقب مينحه النادي. وأشاد املوقع الرسمي للنادي 
امللكي باملسيرات املهنية لهؤالء النجوم السابقني لريال مدريد. 
وأش���ار املوقع إلى أن فيسنتي دل بوسكي يستحق التقدير 
بفضل عمله الذي ال تشوبه شائبة كمدرب ملنتخب إسبانيا 
الذي فاز ببطولة كأس العالم، في حني اس���تحق بالس���يدو 
دومينجو التقدير ألنه ظاهرة موسيقية ال يرقى إليها الشك 
ف���ي تاريخ األوبرا، ويك���رم رافاييل كأفضل العب تنس في 

العالم بفضل اجنازاته.

أبدى اإليطالي روبرتو مانش���يني املدي���ر الفني لفريق 
مانشستر س���يتي اإلجنليزي خيبة أمله خلروج فريقه من 
بطولة »يوربا ليغ« على يد دينامو كييڤ األوكراني. وقال 
مانشيني عقب املباراة »إنها نتيجة مخيبة لآلمال«. وأضاف 
»كنا نستحق هدفا آخر الليلة. لعبنا مباراة رائعة ب� 10 العبني 
فقط. لم أر احلادث )الذي طرد بسببه بالوتيللي( من مقعد 
البدالء لذلك ال ميكنني التعليق بشأنه، ولكننا كنا سنتمكن 

من الفوز باملباراة إذا لعبنا ب� 11 العبا«.

اس���تدعى مدرب املنتخب األملان���ي يواكيم لوف 17 العبا 
من التش���كيلة التي قادت »املانشافت« الى املركز الثالث في 
مونديال جنوب افريقيا 2010، وذلك ملواجهة كازاخستان في 
25 الشهر اجلاري ضمن التصفيات املؤهلة الى كأس اوروبا 
2012، واس���تراليا وديا بعد 4 ايام، وكم���ا كان متوقعا، لم 
تتضمن التشكيلة اسم القائد السابق ميكايل باالك الذي لم 
ينجح حتى اآلن في فرض نفسه أساسيا في فريقه احلالي 
باي���ر ليڤركوزن رغم تعافيه م���ن اإلصابة التي أبعدته عن 

املالعب لفترة طويلة.

حلق ليڤربول االجنليزي مبواطنه مانشستر سيتي وخرج 
من ثمن نهائي مسابقة الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« اثر 
تعادله مع ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي 0 � 0 في اإلياب 
اول من امس.وكان ليڤربول خس���ر ذهابا في براغا 0 � 1 فلم 
تكن حاله أفضل من جاره مانشستر سيتي الذي أقصي بدوره 
على يد دينامو كييڤ االوكراني رغم فوزه عليه 1 � 0 الذهاب 
)0 � 2(. ولن يكون اي متثيل الجنلترا وفرنس���ا وأملانيا في 
ربع النهائي، فيما س���تكون البرتغال ممثلة بثالثة فرق هي 
بنفيكا الذي تأهل على حساب باريس سان جرمان الفرنسي، 
وسبورتينغ براغا وبورتو، بطل 2003، الذي جدد فوزه على 

ضيفه سسكا موسكو الروسي بطل 2005.

)ا.ف.پ( فرحة العبي سبورتينغ براغا بالفوز على ليڤربول 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة الثالثون(

أبوظبي الرياضية 3:45HD3توتنهام � وست هام
أبوظبي الرياضية 6HD4استون ڤيال � ولڤرهامبتون

أبوظبي الرياضية 6HD8بالكبيرن � بالكبول
أبوظبي الرياضية 6HD5مان يونايتد � بولون

أبوظبي الرياضية 6HD3وست بروميتش � أرسنال
أبوظبي الرياضية HD6ستوك سيتي � نيوكاسل يونايتد

أبوظبي الرياضية 6HD7ويغان � برمنغهام
أبوظبي الرياضية 8:30HD3ايڤرتون � فوالم

إسبانيا )املرحلة التاسعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +82مايوركا � سرقسطة
اجلزيرة الرياضية +102برشلونة � خيتافي

اجلزيرة الرياضية +122اتلتيكو مدريد � ريال مدريد
إيطاليا )املرحلة الثالثون(

اجلزيرة الرياضية +81التسيو � تشيزينا
اجلزيرة الرياضية +10:451باليرمو � ميالن

أملانيا )املرحلة السابعة والعشرون(
5:30هامبورغ � كولن

5:30هانوڤر � هوفنهامي
5:30نورمبرغ � ڤيردر برمين

دبي الرياضية 5:301فرايبورغ � بايرن ميونيخ
5:30فرانكفورت � سانت باولي

دبي الرياضية 8:301بوروسيا دورمتوند � ماينتس
فرنسا )املرحلة الثامنة والعشرون(

9أوكسير � سوشو
9مونبلييه � لنس
9تولوز � نيس

9ڤالنسيان � بوردو
اجلزيرة الرياضية +94بريست � ليل

9لوريان � سانت اتيان
اجلزيرة الرياضية +114ليون � رين

قرعة دوري أبطال أوروبا )ربع النهائي(
)1(انتر ميالن � شالكه

)2(تشلسي � مان يونايتد
)3(ريال مدريد � توتنهام
)4(برشلونة � شاختار

الدور )نصف النهائي(
الفائز من 1 � الفائز من 2
 الفائز من 3 � الفائز من 4

ارتياح في إسبانيا بعد القرعة
سادت حالة من االقتناع واالرتياح اسبانيا أمس بعد قرعة 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعلقت إذاعة »ماركا« االسبانية 
على القرعة بقولها »ليست قرعة سيئة بالفعل، ألنها جنبت 
فريقي اسبانيا مواجهة انتر ميالن )حامل اللقب( والفريقني 
اإلجنليزيني الكبيرين )تشلسي ومان يونايتد(«، وأشارت محطة 
»كادينا كوبي« االسبانية اإلذاعية إلى أن »احلظ السيئ« لكل 
من ريال وبرشلونة يتمثل في خوض كل منهما مباراة اإلياب 
خارج ملعب، وكشف استطالع للرأي على االنترنت أجرته 
صحيفة »سبورت« التي تصدر في إقليم كتالونيا معقل فريق 
برشلونة أن 71% من مشجعي برشلونة يشعرون بالسعادة 
بعد هذه القرعة، وفي نفس الوقت، كش���ف استطالع للرأي 
أجرته صحيفة »موندو ديبورتيڤو« االسبانية على موقعها 
باالنترنت أن 70% من القراء يعتقدون أن برشلونة سيتأهل 

للمربع الذهبي بعد اإلطاحة بالفريق األوكراني.

برشلونة أمام خيتافي 
بهدف االبتعاد

في الصدارة

دورمتوند يلتقي 
ماينتس لالقتراب 
خطوة نحو لقب
الــ »بوندسليغا«


