
أرشاڤني يرشح مان يونايتد إلحراز لقب الدوري
رشح الروسي أندري أرشافني مهاجم نادي آرسنال اإلجنليزي فريق مان 
يونايتد للفوز بلقب مسابقة الدوري اإلجنليزي املمتاز لهذا املوسم وإن كان أكد 
في الوقت نفسه أن فرصة فريقه مازالت قائمة في املنافسة على اللقب، ونقلت 
صحيفة »دايلي ميرور« البريطانية عن أرشافني قوله: »إن مان يونايتد هو 
املرشح األقوى للفوز باللعب وفقا ملعايير ثبات املستوى، ولكن الكرة التي يقدمها 
تشلسي أيضا تبدو بالغة اخلطورة خاصة بعدما ضموا العبني جديدين قويني«،
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الرياضية
ماتيوس: الزواج يشبه املباراة

اعتبر النجم األملاني الس����ابق لوث����ار ماتيوس ان »الزواج 
يشبه مباراة في كرة القدم« وذلك في حديث عن حياته اخلاصة 
قب����ل يومن على ذكرى ميالده اخلمس����ن مع صحيفة »بيلد« 
األملانية املختصة. وقال ماتيوس حام����ل الكرة الذهبية لعام 
1990 الذي تزوج 4 مرات حتى اآلن: »حياة الثنائي مثل احلياة 
على أرض امللعب، ال ميكن ان تعرف نتيجتها. عليك ان تقاتل 
وتقدم أفضل ما لديك، لكن هذا يعتمد كثيرا على »شريكتك«. 
واض����اف قائد بطل العالم 1990 ال����ذي انفصل عن ليليانا )22 
عاما( زوجته الرابعة: »ولو ان ذلك يبدو غريبا على لس����اني، 
لكني أحبذ العالقات والعائلة«. ولم يعبر ماتيوس الذي يدرب 
حاليا منتخب بلغاريا عن ندمه لزيجاته األربع بل على غلطة 
ارتكبها في مسيرته االحترافية في »الذهاب الى نيويورك عام 

2000 وترك بايرن. لكنت اآلن مع بايرن«. 

ماتيوس بجوار زوجته السابقة ليليانا

باتيستا يؤكد مشاركة ميسي 
أمام أميركا وكوستاريكا

األرجنتني تنظم بطولتي
 كأس أميركا اجلنوبية 

كابيللو سيعيد لتيري شارة 
القيادة بشكل نهائي

جيان: سواريز مازال أكثر 
رجل مكروها في غانا

إسبانيا تترقب 4 مباريات 
»كالسيكو« في غضون 18 يومًا

أكد املدرب س���يرخيو باتيس���تا املدير الفني للمنتخب 
األرجنتيني أنه س���يضم الالعب ليونيل ميسي جنم هجوم 
برشلونة االسباني إلى قائمة الفريق ملباراتيه الوديتن أمام 
املنتخبن األميركي والكوستاريكي، وصرح باتيستا إلى قناة 
»فوكس سبورتس« الرياضية قائال »سأضم ميسي إلى قائمة 
الفري���ق للمباراة القادمة، إنه بحالة جيدة. لقد أبلغني بأنه 
سيخوض مباراة برشلونة أمام خيتافي وسيسافر معنا في 
جولتنا إلى الواليات املتحدة«، ويلتقي املنتخب األرجنتيني 
نظيريه األميركي والكوستاريكي وديا يومي 26 و29 مارس 

احلالي في نيويورك وسان خوسيه.

قرر احتاد كرة القدم في أميركا اجلنوبية منح األرجنتن 
حق استضافة بطولتي كأس أمم أميركا اجلنوبية للناشئن 
)حتت 17 عاما( والشباب )حتت 20 عاما( املقررتن عام 2013، 
وجاء القرار عقب اجتماع اللجن���ة التنفيذية في العاصمة 

األرجنتينية بوينس آيرس.

ذكرت صحيفة »صن« البريطانية أن اإليطالي فابيو كابيللو 
املدير الفني ملنتخب إجنلترا سيعن جون تيري من جديد قائدا 
للفريق بش����كل نهائي، وأكدت الصحيفة أن كابيللو س����يعلن 
هذا القرار الليلة، والغريب أن كابيللو لم يخطر قائده احلالي 
ريو فيرديناند بقراره بإعادة شارة قيادة منتخب إجنلترا إلى 
تيري رغم انتشار الشائعات املتعلقة بهذا األمر طوال األسبوع 
املاض����ي، ويأمل كابيللو اآلن في أن يقبل فيرديناند جنم دفاع 

مان يونايتد مبركز نائب قائد املنتخب اإلجنليزي.

أكد املهاجم الغاني أسامواه جيان مهاجم فريق سندرالند 
اإلجنليزي أن مهاجم أوروغواي ونادي ليڤربول لويس سواريز 
مازال أكثر رجل مكروها في غانا وذلك قبل لقاء س���ندرالند 
مع ليڤربول اليوم ضمن منافسات األسبوع 30 من مسابقة 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، وكان س���واريز تعمد صد الكرة 
بيده ليبعدها من على خط مرمى أوروغواي خالل مباراتها 
أمام غانا ب���دور الثمانية من بطولة كأس العالم الس���ابقة 
بجنوب أفريقيا في اللحظات األخيرة من الش���وط اإلضافي 

الثاني للمباراة أثناء تعادل الفريقن 1-1.

 مبجرد اإلعالن عن قرعة الدور ربع النهائي واملربع الذهبي 
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اجتهت جميع األنظار ومعظم 
االهتمام إل����ى املواجهة احملتملة بن برش����لونة وريال مدريد 
قطبي الكرة اإلسبانية في املربع الذهبي للبطولة. وضاعف من 
االهتمام أنه في حالة جن����اح الفريقن في عبور دور الثمانية 
وتأكد املواجهة بينهما في املربع الذهبي. ومن املقرر أن يلتقي 
برشلونة وريال مرتن في أبريل املقبل حيث تقام مباراة الدور 
الثاني في الدوري اإلس����باني بن الفريقن في 16 أبريل املقبل 
على ستاد »سانتياغو برنابيو« في العاصمة مدريد ثم يلتقيان 
في نهائي كأس ملك إسبانيا على ستاد »ميستايا« في إسبانيا 
مس����اء يوم 20 من الشهر نفسه. وإذا جنح كل منهما في عبور 
دور الثمانية األوروبي س����يلتقيان في املربع الذهبي يوم 27 

أبريل ذهابا والثالث من مايو إيابا.

أكد الفرنسي ميشال بالتيني 
رئيس االحت���اد األوروبي لكرة 
الق���دم )يويفا( أنه يس���عى إلى 
حتقيق هدفن رئيس���ين خالل 
فترة رئاس���ته الثاني���ة لليويفا 
وهما »اللعب النظيف« في النواحي 
املالية ومكافحة الفس���اد بجميع 
أش���كاله. وينتظر فوز بالتيني 
بفت���رة رئاس���ة ثاني���ة لليويفا 
بالتزكية خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية )الكونغرس( لليويفا 
في العاصمة الفرنس���ية باريس 
يوم الثالثاء املقب���ل نظرا لعدم 
وجود أي مرشح تقدم ملنافسته 

توصل املدرب األملاني فيليكس 
ماغاث الى اتفاق ودي إلنهاء تعاونه 
مع فريقه السابق شالكه من دون 
اللجوء إلى احملاكم بحسب ما أعلن 
الطرفان، وكان شالكه تخلى عن 
خدمات ماغاث بعد اجتماع ملجلس 
إدارة النادي وذل����ك رغم قيادته 
األخير إلى الدور ربع النهائي من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا والى 
نهائي الكأس. وبرأ شالكه مدربه 
الذي اتهمه رئيس النادي كليمنس 
تونيز بالقيام بانتقاالت دون أخذ 

موافقة اإلدارة.

أعلن م���درب منتخب هولندا 
بيرت فان مارفيك تش���كيلة من 
23 العبا عاد إليها املهاجم ارين 
روبن ملواجهة املجر في 25 مارس 
في بودابس���ت وفي 29 منه في 
امستردام ضمن تصفيات كأس 
أوروبا 2012 التي تستضيف پولندا 
واوكرانيا نهائياتها، ولم يشارك 
روب���ن، مهاجم باي���رن ميونيخ 
األملاني، م���ع منتخب بالده بعد 
مونديال 2010 في جنوب افريقيا، 
بسبب إصابة أبعدته نحو 6 اشهر 

عن الفريق الباڤاري ايضا.

أك���د رئي���س ن���ادي بايرن 
ميونيخ، بط���ل الدوري األملاني 
في املوسم املاضي، كارل هاينتس 
الدولي  املهاجم  ان  رومينيغ���ه 
الهولندي اري���ن روبن ال يريد 
ت���رك الفريق الباڤاري بعد عدم 
تأهله الى ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا، وقال رومينيغه الذي كان 
يرد على أنباء تتداولها الصحافة 
األملانية، »هذه الشائعات ال متت 
إلى احلقيقة بصلة، ارين يعرف 

بوضوح ما له في هذا النادي.

فرض االحتاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا( عقوبة باإليقاف ثالث 
مباريات على دانييلي دي روسي 
مهاجم روما اإليطالي العتدائه على 
داريو سرنا قائد فريق شاختار 
دونيتسك األوكراني خالل مباراة 
الفريقن في دوري أبطال أوروبا. 
ووجه دي روسي ضربة مبرفق 
ساعده إلى وجه سرنا خالل لقاء 
الفريقن في إي���اب الدور الثاني 
للبطولة دون أن يشاهده احلكم 

أو يفرض عليه أي عقوبة.

أعرب مدافع نادي برش����لونة 
جيرارد بيكيه عن ثقته في عودة 
زميله السابق سيسك فابريغاس 
لصفوف الفريق الكاتالوني في يوم 
ما مؤكدا في الوقت نفسه أن قائد 
فريق ارسنال اإلجنليزي لن يواجه 
أي صعوبات لدى عودته مدلال على 
ذلك بعودته السهلة لبرشلونة بعد 
الفترة الت����ي قضاها مع العمالق 

اإلجنليزي مان يونايتد.

بالتيني يسعى 
حملاربة الفساد

ماغاث وشالكه 
يعلنان وقف النار

روبن يعود إلى 
تشكيلة هولندا ألول 

مرة بعد املونديال

.. وال يريد ترك بايرن

»يويفا« يوقف دي 
روسي 3 مباريات

بيكيه: فابريغاس 
سيندمج بسهولة إذا 

عاد لبرشلونة

مهاجم مان يونايتد دمييتار برباتوف تألق امام بولتون وسجل هدف الفوز                      )أ.ف.پ(

مورينيو مرتاح ملواجهة توتنهام .. وغوارديوال يحترم شاختار
امل����درب البرتغالي  أع����رب 
جوزيه موريني����و املدير الفني 
لفريق ريال مدريد اإلسباني عن 
ارتياحه التام لوقوع فريقه في 
مواجهة توتنهام اإلجنليزي في 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
طبقا للقرعة التي أجريت اليوم 
في مدينة نيون السويس����رية. 
وقال مورينيو إنه يعرف جيدا 
»عقلية الفرق اإلجنليزية وطريقة 
لعبها على أرضا واحلماس الشديد 
الذي تؤدي به ه����ذه الفرق في 
املباريات« في إشارة إلى توليه 
قيادة تشلسي اإلجنليزي لفترة 
طويلة قبل سنوات قليلة«. وأشاد 
مورينيو بفريق توتنهام قائال 
»توتنهام فريق جيد حقق الفوز 
اللقب(  على انتر ميالن )حامل 
في دور املجموعات وأطاح بفريق 
ميالن من البطولة ويقدم عروضا 
ال����دوري اإلجنليزي  رائعة في 
)حيث يحتل املركز اخلامس في 
املسابقة( ولديه مدرب جيد مثل 
هاري ريدناب«. وفي املقابل أعرب 
املدير الفني لفريق توتنهام هاري 
ريدناب عن سعادته مبالقاة ريال 
مدريد اإلسباني. وقال ريدناب إنه 
كان يرغب في مثل هذه املواجهة 
وأنه ال يستطيع االنتظار حيث 

لهذه املباراة«. 
ومن جهة أخرى أعرب املدرب 
جوسيب غوارديوال املدير الفني 
لبرشلونة اإلسباني عن تقديره 
التام لفريق شاختار دونيتسك 
األوكراني. وق����ال غوارديوال إن 
شاختار فريق جيد قدم عروضا 
رائعة ف����ي دوري األبطال حتى 
اآلن. وأوضح غوارديوال »نعلم 
فريق شاختار جيدا وهو يعلم 
فريقنا. خضنا أمام هذا الفريق 
مباريات قوية للغاية. رمبا يكون 
الفريق الذي حصد عددا أكبر من 
النقاط في دور املجموعات )15 
نقطة مقابل 14 نقطة لبرشلونة( 
كما يتمتع بلياقة بدنية عالية«. 
وأض����اف »إنه منافس ال يحظى 
بشهرة طاغية وليس لديه تاريخ 
حافل مثل برشلونة ولكنه قدم 
عروضا متميزة في البطولة هذا 
املوسم«. وأوضح جوارديوال أنه 
يرتبط بعالقة جيدة مع الروماني 
ميرسيا لوسيسكو املدير الفني 
لفريق ش����اختار مشيرا إلى أنه 
مدرب جيد وأن كال من الفريقن 
يعرف الكثير عن اآلخر.ورفض 
الدور  غوارديوال احلدي����ث عن 
قبل النهائي للبطولة واملواجهة 

احملتملة مع ريال مدريد.

خوض مباراة أكثر قوة أو إثارة 
من هذا اللقاء«. وأوضح ريدناب 
أنه أكد سابقا أنه يرى فريقي ريال 
مدريد وبرشلونة اإلسبانين كأبرز 
املرشحن للفوز بلقب البطولة. 
وقال ريدناب »منتلك الفرصة أمام 
أي فريق. نشعر بأننا نستطيع 
اللعب أم����ام أي فريق، ونتطلع 

يتمنى خوض هذا اللقاء أمام فريق 
مورينيو في أقرب فرصة ممكنة. 
ويأمل مورينيو في قيادة الفريق 
إل����ى الفوز باللقب هذا املوس����م 
ليصبح أول مدرب يفوز بدوري 
األبطال مع ثالثة أندية مختلفة.  
وقال ريدناب »سنخوض املباراة 
ونكافح بش����كل جيد. ال ميكنك 

)أ. ف. پ( قرعة الدورين ربع ونصف نهائي دوري األبطال أثارت ردود أفعال كبيرة  

حقق مان يونايتد فوزا صعبا 
ومتأخرا على ضيفه بولتون 0-1، 
وجنا ارسنال من الهزمية بتعادله 
مع مضيفه وس����ت بروميتش 
افتتاح  ام����س في  البيون 2-2 
املرحل����ة الثالثن م����ن الدوري 
االجنليزي لكرة القدم.في املباراة 
االولى على ملعب اولدترافورد، 
عج����ز فريق الش����ياطن احلمر 
ع����ن اختراق دفاع����ات بولتون 
الت����ي صم����دت ببس����الة حتى 
قبل دقيقت����ن من النهاية حيث 
اصابتها سهام البلغاري دمييتار 
برباتوف في الدقيقة 88 مسجال 
العشرين ومعززا موقعه  هدفه 
في الصدارة. وكان مان يونايتد 
بحاجة كبيرة الى هذا الهدف الذي 
رفع رصيده الى 63 نقطة وأبعده 
5 نقاط عن مطارده ارسنال الذي 
ميلك مباراة مؤجلة وكان يهدده 
مبشاركته الصدارة في حال فوزه 
به����ا. وتخلف ارس����نال بهدفن 
نظيفن عبر س����تيفن ريد )3(، 
والنيجيري بيتر اودوموينجي 
)58( قبل ان يس����جل هدفن في 
ربع الس����اعة االخير عن طريق 
الروس����ي اندري ارشاڤن )70( 
والهولندي روبن فان بيرس����ي 
)78(. وتعادل توتنهام اخلامس 
مع ضيفه وس����ت هام احد فرق 
املؤخ����رة 0 - 0  فصار رصيد 
االول )49 نقطة( وفشل بالتالي 
اللقب  باللحاق بتشلسي حامل 
الذي ال يزال يتقدم عليه بفارق 
نقطتن قبل مباراته احلاس����مة 
اليوم مع ضيفه مانشستر سيتي 
الثالث والذي يتقدم عليه بفارق 
نقطتن ايضا. وتختتم املرحلة 

الئحة الهداف����ن. ومتكن بايرن 
ميونيخ كما جرت العادة باخلروج 
من عنق الزجاجة قبل دقيقتن 
من نهاية اللق����اء حن احرز له 
الفرنسي ريبيري الهدف الثاني 
)88(. وفي املباراة الثانية وضع 
الكرواتي مالدن بتريتش فريقه 
هامب����ورغ في املقدم����ة مفتتحا 
الهدف  التسجيل)12(، وفتح  له 
ش����هية العبي صاح����ب االرض 
فأضاف االملاني من اصل عربي 
الثاني  انيس بن حتيرة الهدف 
)32(. وعاد بتريتش من جديد 
ليدك مرمى الضيوف مرتن قبل 
نهاية الش����وط االول )43-38( 
رافعا رصيده ال����ى 11 هدفا في 
البطولة. وفي الش����وط الثاني، 
قلص الكرواتي مات يايالو الفارق 
)50(، وأضاف الصربي غويكو 
كاسار الهدف اخلامس لهامبورغ 
)52(.وأضاف البرازيلي املخضرم 
زي روبرتو الهدف السادس من 
ركلة جزاء)58(، ثم قلص لوكاس 
الفارق مرة جديدة  بودولسكي 
بتسجيله الهدف الثاني للضيوف 
من مجهود رائع ومن زاوية ضيقة 
اليوم  )62(. وتختت����م املرحلة 
فيلتقي باير ليڤركوزن مع شالكه، 

وشتوتغارت مع ڤولفسبورغ.

فرنسا

تتجه االنظار اليوم الى ستاد 
ال����ذي يحتضن  »فيل����ودروم« 
التقليدين  الغرمي����ن  موقع����ة 
مرس����يليا حامل اللقب وضيفه 
باريس سان جرمان في املرحلة 
الدوري  الثامنة والعشرين من 

الفرنسي. 

الكورونا مع ليڤانتي، ملقة مع 
اسبانيول، راس����ينغ سانتاندر 
مع ريال سوسييداد، سبورتينغ 
خيخون مع امليريا وهيركوليس 

مع اوساسونا.

إيطاليا

فاز التس����يو عل����ى ضيفه 
تشيزينا 1 - 0 امس في افتتاح 
املرحل����ة الثالثن م����ن الدوري 
االيطالي على امللعب االوملبي في 
العاصمة روما، حقق التسيو املهم 
بفوز صعب وهدف مبكر حمل 
توقيع مهاج����م برز على الئحة 
الهدافن في املوسم املاضي وغاب 
عنها هذا املوسم هو االرجنتيني 
ماورو زارات����ي )2(. ويخوض 
انتر ميالن حامل اللقب البروڤة 
االخيرة قبل موقعته احلاسمة مع 
جاره ميالن وذلك عندما يتواجه 

مع ضيفه ليتشي اليوم.

 ألمانيا

احرج فرايبورغ ضيفه بايرن 
ميوني����خ حامل اللق����ب قبل ان 
يخسر امامه 1-2 في وقت قاتل، 
وزار هامبورغ شباك ضيفه كولن 
6 مرات بفوزه عليه 6-2 امس 
في املرحلة السابعة والعشرين 
من الدوري االملاني. في املباراة 
االولى، بكر بايرن ميونيخ في هز 
شباك ضيفه فرايبورغ عبر ماريو 
غوميز رافعا رصيده الى 19 هدفا 
في صدارة ترتيب الهدافن )9(. 
وعادل فرايبورغ بس����رعة عبر 
هدافه الس����نغالي بابيس دميبا 
سيسيه )17( رافعا رصيده الى 
18 هدفا ف����ي املركز الثاني على 

اليوم بلقاء ثان يجمع سندرالند 
مع ضيفه ليڤربول.

إسبانيا

الي����وم بن  تب����رز مواجهة 
ڤالنسيا الثالث وضيفه اشبيلية 
في املرحلة التاسعة والعشرين من 
الدوري االسباني. وفي املباريات 
االخ����رى، يلع����ب ديبورتيڤو 

بايرن ينجو من كمني فرايبورغ..و6 زيارات لهامبورغ إلى شباك كولن

مان يونايتد يعبر عقبة بولتون بصعوبة ويستفيد من تعادل أرسنال

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة الثالثون(

أبوظبي الرياضية 4:30HD3سندرالند � ليڤربول
أبوظبي الرياضية 7HD3تشلسي � مانشستر سيتي

إسبانيا )املرحلة التاسعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +79ديبورتيڤو الكورونا � ليڤانتي

اجلزيرة الرياضية +76ملقة � إسبانيول
اجلزيرة الرياضية 7HD1راسينغ سانتاندر � ريال سوسييداد

7خيخون � امليريا
اجلزيرة الرياضية +72هيركوليس � أوساسونا
اجلزيرة الرياضية +92أتلتيك بلباو � ڤياريال

اجلزيرة الرياضية +112ڤالنسيا � إشبيلية
إيطاليا )املرحلة الثالثون(

اجلزيرة الرياضية +2:301فيورنتينا � روما
اجلزيرة الرياضية +52بولونيا � جنوى

اجلزيرة الرياضية +51إنتر ميالن � ليتشي
اجلزيرة الرياضية 5HD2يوڤنتوس � بريشيا
اجلزيرة الرياضية +54أودينيزي � كاتانيا
اجلزيرة الرياضية +510سمبدوريا � بارما

اجلزيرة الرياضية +59باري � كييڤو
اجلزيرة الرياضية +10:451نابولي � كالياري

املانيا )املرحلة السابعة والعشرون(
دبي الرياضية 5:302باير ليڤركوزن � شالكه

دبي الرياضية 7:302شتوتغارت � فولڤسبورغ
فرنسا )املرحلة الثامنة والعشرون(

اجلزيرة الرياضية +74موناكو � نانسي
7كاين � ارل افينيون

اجلزيرة الرياضية +114مرسيليا � باريس سان جرمان


