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ليفربول ضيف ثقيل على فولهام
 ...وتوتنهام يسعى لعبور كريستال باالس

مباريات اليوم
التوقيت

املباراة

القناة

الدوري االنكليزي
توتنهام – كري�ستال باال�س

3

Hd1

فولهام – ليفربول

5:15

Hd1

ايفرتون – ت�شيل�سي

7:30

Hd1

الدوري اال�سباين
ا�سبانيول – ا�شبيلية

6:15

Hd2

فالن�سيا – خيتايف

8:30

Hd2

فياريال – فايكانو

8:30

Hd4

ريال بيتي�س  -بر�شلونة

10:45

Hd2

الدوري االيطايل
جنوى  -يوفنتو�س

2:30

Hd3

اتاالنتا  -فريونا

5

Hd4

الت�سيو – بارما

5

Hd5

نابويل  -اودنيزي

5

Hd6

ميالن – االنرت

10:30

Hd4

أغويرو يكشف عن خطوته
المستقبلية

• جانب من مباراة ليفربول وفولهام السابقة

يحل ليفربول �ضيفا على فولهام
ال��ي��وم �ضمن مناف�سات ال���دوري
الإنكليزي يف مباراة ي�سعى خاللها
الليفر للفوز من اجل االبقاء على
فر�ص الفوز بلقب الدوري الإنكليزي
يف ظل ��صراع م�شتعل مع ال�سيتي
ومن ثم �سيلعب الليفر من اجل الفوز
مت�سلحا مبعنويات عالية عقب
الفوز املميز على بايرن ميونيخ
بدوري ابطال اوروبا وال�صعود �إلى
ربع النهائي
وب����دوره ك�شف الأمل����اين يورغن

كلوب ،املدير الفني لليفربول،
عن موقف الالعبني امل�صابني من
مباراة فولهام ،على ملعب «كرافني
كوتاج»� ،ضمن مناف�سات اجلولة
الـ 31من الربمييريليغ.
وقال كلوب ،خالل امل�ؤمتر ال�صحايف
للمباراة« :ج��وردان هندر�سون لن
متاحا �أم��ام فولهام ب�سبب
يكون
ً
الإ�صابة».
وك��ان ال�لاع��ب الإنكليزي تعر�ض
لإ�صابة قوية خالل مباراة بايرن
ميونيخ ،الأرب��ع��اء املا�ضي ،يف

�إي��اب دور الـ 16من بطولة دوري
�أبطال �أوروبا.
وخ��رج هندر�سون من لقاء الفريق
البافاري عقب  15دقيقة فقط ،بينما
�شارك الربازيلي فابينيو بدلاً منه.
و�أ�ضاف الأمل��اين�« :أمتنى �أن تكون
فرتة التوقف الدويل طويلة مبا يكفي
لإعادة هندر�سون �إلى امل�شاركة يف
املباريات مرة �أخرى».
وتابع كلوب« :الإ�صابة ت�أتي يف
الكاحل ،ورغم �أن و�ضع الالعب جيد
الآن ،ولكن هذا غري ٍ
كاف كي ندفع

به �أمام فولهام».
ووا���ص��ل« :ن��اب��ي كيتا؟ يجب �أن
ننتظر ونرى �إذا كان الالعب ميكنه
ال��ت��درب ،كما �أن��ه �سيقوم ببع�ض
الفحو�صات».
و�أكمل املدرب الأمل��اين« :كيتا كان
يتعافى ب�شكل جيد ،ون�أمل �أن ي�ستمر
الو�ضع على هذه ال�شاكلة كي يعود
�رسيعا �إلى املالعب».
ً
و�أمت�« :أليك�س ت�شامربلني؟ �سيكون
الئ ًقا بن�سبة  %100للعودة بعد
انتهاء اال�سرتاحة الدولية».

يذكر �أن ليفربول يحتل املركز
ال��ث��اين يف ج��دول ترتيب ال��دوري
الإنكليزي املمتاز بر�صيد  73نقطة،
بفارق نقطة واح��دة عن مان�ش�سرت
�سيتي «املت�صدر».
ويف مباريات اخ��رى يلعب اليوم
توتنهام مع كري�ستال باال�س يف
م��ب��اراة ال ب��دي��ل فيها ع��ن الفوز
بالن�سبة لل�سبريز من اجل احلفاظ
على فر�ص اللعب باالبطال املو�سم
املقبل كما �سيلعب اي�ضا ت�شيل�سي مع
ايفرتون على ملعب الأخري.

�أ�صبح �سريجيو �أغويرو ،مهاجم مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي ،قريبا من
العودة لنادي �إنديبندينتي يف يوليو املقبل ،وذلك ح�سبما ك�شف والده
ليونيل ديل كا�ستيو والنادي الأرجنتيني.
وقال ديل كا�ستيو ،يف ت�رصيحات لإذاعة راديو «فيا ترينيداد»« :لقد
جدد تعاقده مع مان�ش�سرت �سيتي ملو�سمني �إ�ضافيني ولكن �إذا توجب عليه
العودة يف يوليو املقبل �سيعود للعب هنا ،ولكن الأمر لي�س يف يديه
� ً
أي�ضا بل يف �أيدي النادي واملدرب ،فلم يتحدث �أي منهم معه بعد».
و�أ�ضاف« :لي�س الأمر �أنه كان هناك ات�صاال ونرى �إذا ما كان �سي�أتي هذا
العام �أم العام القادم� .سريجيو ال ميكنه قول �أريد العودة ،يجب �أن
نعلم من هو اجلهاز الفني و�إذا ما كانوا يرغبون يف جميئه �أم ال».
و�أردف ديل كا�ستيو« :عالقتنا جيدة مع رئي�س النادي هوغو مويانو
ولكن يجب �أن نتحدث �أوال لنعلم متى يريد �سريجيو العودة».
و�رصح املدرب احلايل للفريق الأرجنتيني �أرييل �أوالن ،اجلمعة ،خالل
م�ؤمتر �صحايف ب�أن �أغويرو لي�س يف حاجة �أن نقول له �إن «�أبواب النادي
مفتوحة» �أمامه.
و�شارك مهاجم مان�ش�سرت �سيتي مع فريق �إنديبندينتي لأول مرة عام
عاما ،ويف منت�صف عام  2006انتقل ل�صفوف
 2003وكان يبلغ حينها ً 15
فريق �أتلتيكو مدريد الإ�سباين بعدما جنح يف ت�سجيل ً 23
هدفا خالل 54
مباراة.

سولسكاير متفائل بمواجهة برشلونة
• كريستينسن

في «األبطال»

احتفظ �أويل جونار �سول�سكاير ،املدير الفني ملان�ش�سرت
يونايتد ،بتفا�ؤله رغم وقوع فريقه �أمام بر�شلونة ،يف ربع
نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
وقال �سول�سكاير ،يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «ماركا»
الإ�سبانية�« :أنا خمتلف عن  %99.9من املدربني ،عندما
�أف�ضل مواجهة بر�شلونة يف مباراة الإياب على ملعب كامب
نو».
و�أ�ضاف�« :إذا حققنا نتيجة جيدة يف �أولد ترافورد ،فيمكننا
وقتها هزمية �أي فريق على ملعبه ،كما فعلنا �أمام باري�س
�سان جريمان».
وتابع« :الفريق يتطلع �إل��ى ه��ذه املواجهة املهمة �ضد
بر�شلونة ،كما �أننا �سعداء باللعب يف هذا ال��دور بدوري
�أبطال �أوروبا� ..إذا كنت ترغب يف التتويج باللقب ،عليك

التغلب على �أي مناف�س».
وكان �سول�سكاير قد �أحرز �أحد �أكرث الأهداف �شهرة ،يف تاريخ
اليونايتد بدوري الأبطال� ،أمام بايرن ميونيخ يف نهائي
ن�سخة  1999مبلعب «كامب نو».
وعن ذلك ،قال« :بع�ض الأ�صدقاء ذكروين بهذا الهدف ،الذي
عاما ،لكنني الآن �أمام ٍ
حتد جديد».
�أحرزته قبل ً 20
ومن املقرر �أن يلعب اليونايتد
ذه��اب��ا ،يوم
م��ع بر�شلونة
ً
� 10أبريل املقبل ،يف �أولد
ت��راف��ورد ،بينما �ستقام
مباراة الإي��اب يف «كامب
ن��و» ،ي��وم  16م��ن نف�س
ال�شهر.
• غوارديوال

غوارديوال :مواجهة
توتنهام صعبة للغاية

سانشيز يعود إلى إنكلترا

�أكد بيب غوارديوال ،املدير الفني ملان�ش�سرت �سيتي� ،أن مواجهة
توتنهام يف ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا� ،ستكون متكافئة
بني الطرفني.وقال غوارديوال يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
مان�ش�سرت �إيفينينغ نيوز« :نعرف اخل�صم جي ًدا� ،ستكون مباراة
متكافئة معهم بن�سبة  ٪50لكل فريق».
و�أ���ض��اف�« :سنحاول الو�صول للمباراة ب�أف�ضل ا�ستعداد
ممكن ،نحن �سعداء بالتواجد بني الثمانية الكبار يف دوري
الأبطال».
وتابع امل��درب الإ�سباين« :ال�سفر �إلى لندن ملواجهة
ال�سبريز �أف�ضل من التوجه �إل��ى �إ�سبانيا ملواجهة
بر�شلونة» .وعن مواجهة توتنهام  3مرات متتالية
يف فرتة ق�صرية� ،أو�ضح�« :سنواجههم يف بطولتني
خمتلفتني ،نلعب كل مباراة على حدى ،املباراة
الأولى ت�ؤثر على الثانية ،والثانية �ست�ؤثر على
الثالثة».و�سيحل مان�ش�سرت �سيتي �ضي ًفا على
توتنهام يف ملعب وميبلي ،يف � 9أبريل املقبل،
ثم ي�ست�ضيف ال�سبريز ،يوم  17من نف�س ال�شهر ،على
ملعب االحتاد.

تشيلسي ينجو من عقوبة جديدة
بسبب كريستينسن

ك�شف تقرير �صحايف بريطاين� ،أن ت�شيل�سي
هرب من الوقوع يف فخ التعر�ض لعقوبة جديدة
يف املو�سم احلايل.
ويعاين ت�شيل�سي من عقوبة احلرمان من �إبرام
تعاقدات خالل فرتتي االنتقاالت املقبلتني،
ب�سبب خمالفته للوائح االحتاد الدويل اخلا�صة
بالتعاقد مع العبني ق�رص.
ووف ًقا ل�صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،ف�إن

ت�شيل�سي ه��رب من احل�صول على عقوبة يف
ق�ضية التعاقد مع الالعب الدمناركي �أندريا�س
كري�ستين�سن ،والتي يحقق بها االحتاد الإنكليزي
منذ مطلع �شهر مار�س احلايل.
وتعود الأزم��ة �إل��ى �أن وال��د كري�ستين�سن مت
تعيينه يف ت�شيل�سي ،خالل نف�س يوم ان�ضمام
قادما من نادي
جنله �إل��ى البلوز عام 2012
ً
بروندبي الدمناركي.

• أغويرو

ومل ميار�س والد كري�ستين�سن عمله كك�شاف،
والذي يتقا�ضى عليه رات ًبا يبلغ � 11.400ألف
�إ�سرتليني يف ال�شهر ،ولكنه وا�صل العمل
كمدرب حلرا�س املرمى يف نادي بروندبي.
وحتظر القوانني على الأندية �أن تدفع �أي �أموال
لعائالت الالعبني الق�رص ،وهو ما كان �سي�ضع
ت�شيل�سي حتت امل�ساءلة �إذا ثبت تورطه يف تلك
الق�ضية �صحة الواقعة.

بعد نهاية عالجه في إسبانيا
�أو�ضح مدرب مان�ش�سرت يونايتد ،الرنويجي
�أويل جونار �سول�سكاير ،موقف العبه الت�شيلي
امل�صاب� ،أليك�سي�س �سان�شيز.
وق��ال امل��درب يف م�ؤمتر �صحايف�« :سيعود
�سان�شيز لإنكلرتا اليوم� ..إنه يخ�ضع للعالج
يف بر�شلونة ،ولن يعود للعب قبل عدة
�أ�سابيع».وتابع« :ال ميكنك �أن تكون
متيقنا بن�سبة  ،%100لكن �أليك�سي�س
العب ملتزم ويحب كرة القدم ،لذلك
�أنا مت�أكد �أنه يقوم بكل ما يف و�سعه
للعودة».
وب���ذل���ك ،ك���ان �سان�شيز �أح��د
ال��غ��ي��اب��ات ال���ع���دي���دة التي
واجهها يونايتد ،حني التقي
وولفرهامبتون ام�س ال�سبت ،يف
ك�أ�س االحتاد الإنكليزي.
و�أو�ضح �سول�سكاير« :يوجد
ال���ع���دي���د م����ن ال�لاع��ب�ين
الغائبني ،عانى لوكاكو من
�آالم بالقدم ه��ذا الأ�سبوع،
نقيم حالته ون�أمل �أن يتعافى
متاما اليوم».ويف املقابل ،قد
يعود كل من �أنتوين مار�سيال،
و�أن��دي��ر ه�يري��را ،وجي�سي
لينجارد� ،إلى ت�شكيلة الفريق
يف امل��ب��اراة املقبلة ،بعد
التعايف.
وع��ن ذل��ك ،ق��ال امل��درب
الرنويجي« :تدرب �أنتوين
ب�شكل جيد هذا الأ�سبوع،
كما تدرب هرييرا
وجي�سي ..قرار
م�����ش��ارك��ت��ه��م يف
املباراة �سيتخذ،
ع��ن��د ال��ت���أك��د من
ت��ع��اف��ي��ه��م ب�شكل
تام».

• سانشيز

