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انضم اس���طورة كرة القدم االملانية »القيصر« فرانتس بكنباور الى الئحة املطالبني 50
بعودة مهاجم شالكه متصدر الدوري كيفن كورانيي الى صفوف املنتخب الوطني ليكون 
ضمن التشكيلة املشاركة في مونديال 2010 في جنوب افريقيا من 11 يونيو الى 11 يوليو.
وطال���ب بكنباور مدرب املنتخب يواكيم لوف بالعف���و عن كورانيي، وقال في تصريح 
نش���رته صحيفة »بيلد«: »املنتخب هو ملك اجلميع ونحن نريد ان نحرز اللقب للمرة 
الرابعة في تاريخنا والفوز بكأس العالم في جنوب افريقيا، ولهذا السبب نحن بحاجة 

الى افضل العبينا وكورانيي واحد منهم«.

 بكنبارو يطالب بعودة كورانيي للمانشافت 

»باڤاريا« تستنفر لقمة بايرن ميونيخ ومان يونايتد 

ن  س���يكو
بايرن ميونيخ 
االمل������ان���ي 
»الباڤ���اري« 
مطالبا بنسيان 
كبوتي����������ه 
ال���دوري االملاني  االخيرتني في 
»بوندسليغا« عندما يستضيف 
مان يونايتد االجنليزي وصيف 
بطل املوسم املاضي اليوم في ذهاب 
الدور ربع النهائي ملسابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
ويلعب ايضا ممثال كرة القدم 
الفرنسية ليون وبوردو في مباراة 

ال تخلو من أهمية.
املب���اراة االول���ى، تتجه  في 
االنظار الى ملعب اليانتس ارينا 
في ميونيخ الذي سيحتضن قمة 
نارية بني باي���رن ميونيخ ومان 

يونايتد.
وحتف���ل املب���اراة بالذكريات 
خصوصا بعد النهائي التاريخي 
للمس���ابقة ع���ام 1999، عندم���ا 

انتزعوا الصدارة او في املسابقة 
القارية بعد ازاحتهم ميالن العريق 
بالفوز عليه ذهابا وايابا في ثمن 

النهائي.
وما يزيد صعوبة مهمة بايرن 
ميوني���خ املعنوي���ات املهزوزة 
لالعبيه بعد اخلسارتني املتتاليتني 
في الدوري احمللي امام اينتراخت 
فرانكفورت وشتوتغارت بنتيجة 
واحدة ما كلفه التخلي عن الصدارة 
انه سيحل  لصالح شالكه، علما 
ضيفا على االخير السبت املقبل 
قبل السفر الى مانشستر خلوض 

اياب املسابقة االوروبية.
وشدد فان غال على ضرورة 
نسيان اخلس���ارتني في الدوري 
والتركيز على املسابقة االوروبية 
معرب���ا ع���ن ثقته الكبي���رة في 
العبي���ه ملواصل���ة التأل���ق بعد 
الرائعة في املس���ابقة  العروض 
وازاحتهم ليوڤنتوس وفيورنيتا 

االيطاليني.
وميلك الفريق الباڤاري ورقتني 

جاهزي���ن للمواجهة وميلك مان 
يونايتد االسلحة الالزمة للعودة 
بنتيجة ايجابية من ملعب اليانتس 
ارينا في مقدمتهم املهاجم البلغاري 
دمييتار برباتوف صاحب الثنائية 
في مرم���ى بولت���ون، واجلناح 
الوليزي املخض���رم راين غيغز 
وبول س���كولز ودارين فليتشر 
الى  وماي���كل كاري���ك باالضافة 
اجلناحني البرتغالي لويس ناني 
واالكوادوري انطونيو ڤالنسيا.

ويأمل مان يونايتد في استغالل 
املعنويات امله���زوزة لدى العبي 
الفريق الباڤاري من أجل حتقيق 
الفوز ووضع قدم في الدور نصف 

النهائي.
لي���ون يس���تضيف ب���وردو 
وسيكون ملعب »غيرالن« في ليون 
مسرحا للقمة الفرنسية بني ليون 
صاحب الضيافة وبوردو متصدر 

الدوري وحامل لقبه.
ويعتبر بوردو الفريق الوحيد 
الذي لم يخس���ر هذا املوسم في 

تقدم الفريق الباڤاري 1-0 حتى 
الوقت بدل الضائع قبل ان يسجل 
الش���ياطني احلمر هدفني قاتلني. 
وثأر بايرن ميونيخ خلسارته في 
نهائي »نوكامب« وأطاح مبنافسه 
االجنليزي من الدور ربع النهائي 
بالذات خالل موسم 2001-2000 
بالفوز عليه 1-0 و2-1 ذهابا وايابا، 
وهو ميني النفس بتكرار اجنازه 
ايضا في املوسم احلالي ليواصل 
مشواره في البطولة، خصوصا ان 
مدربه الهولندي لويس فان غال 
أعلن منتصف االس���بوع املاضي 
عق���ب تأهل فريقه ال���ى املباراة 
النهائي���ة ملس���ابقة كأس أملانيا 
على حساب شالكه انه يسعى الى 
حتقيق الثالثية )الدوري والكأس 
احملليان ومس���ابقة دوري ابطال 

اوروبا(.
بيد ان مهمة الفريق الباڤاري 
لن تكون س���هلة امام الشياطني 
احلمر الذين ضربوا بقوة في اآلونة 
االخيرة ان في الدوري احمللي حيث 

خدمات العب الوس���ط باستيان 
شفاينستايغر بسبب االيقاف، فيما 
ستعقد آمال كبيرة على املهاجمني 
ميروس���الف كلوزه والكرواتي 
ايفيكا اوليتش الستعادة شهيتهما 
التهديفية بعدما اكتفى كل منهما 
بتسجيل هدف واحد في املباريات 
االربع االخيرة. اما مان يونايتد 
الساعي الى بلوغ النهائي للمرة 
الثالثة على التوالي )فاز باللقب 
على تشلسي عام 2008، ثم خسر 
العام املاضي(،  امام برش���لونة 
فيعول بش���كل كبير على هدافه 
واين روني صاحب 33 هدفا في 
جميع املسابقات هذا املوسم بينها 
اربعة اهداف في ه���ذه البطولة 
جميعها في مرمى ميالن االيطالي 
في الدور الس���ابق )هدفان ذهابا 

ومثلهما ايابا(.
وكان السير اليكس فيرغسون 
اراح روني والقائد ريو فرديناند في 
املباراة االخيرة امام بولتون 0-4 
السبت املاضي، وهما سيكونان 

مان يونايتد، فيما اكد مواطنه قائد 
بايرن ميونيخ مارك فان بومل انه 
»يشعر بصحة جيدة افضل مما 

كانت عليه احلال«.
في املقابل، سيكون بإمكان فان 
غال االعتماد على املهاجم الدولي 
ماري���و غوميز بعد ش���فائه من 
االصابة التي ابعدته عن املالعب 
منذ مطلع مارس احلالي بسبب 
متزق عضلي في الساق اليمنى. 
وقال »سوبر ماريو« الذي يعتبر 
وروبن ابرز هدافي الفريق الباڤاري 
في الدوري برصيد 10 اهداف لكل 

منهما: »انا جاهز للمباراة«.
وسيفتقد بايرن ميونيخ الى 

رابحتني في صفوفه هما اجلناحان 
الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي 
اريني روبن، واالخير انقذ فريقه من 
اخلروج في الدور السابق عندما 
سجل له هدف احلسم في مرمى 
فيورنتينا االيطالي، علما انه سجل 
14 هدفا في جميع املسابقات هذا 

املوسم.
بيد ان الش���ك يح���وم حول 
مشاركة روبن في املباراة بسبب 
االصاب���ة التي تع���رض لها في 
امام شتوتغارت. وأوضح  ساقه 
النادي الباڤاري انه سيتخذ قرار 
مشاركة روبن من عدمها امام مان 
يونايتد قبل حلظات من مواجهة 

هذه املسابقة كما انه ميلك اقوى 
خط دفاع بدخول مرماه 3 اهداف 
فقط، بيد ان ليون يبدو منتشيا 
بإخراجه ريال مدريد العمالق في 
الدور السابق، كما انه دأب على 
املشاركة في الكأس املرموقة في 
املواس���م االخيرة، لكنه فشل في 

تخطي ربع النهائي.
ول���م يتأثر ليون بخس���ارة 
ورقتني رابحتني مطلع املوس���م 
احلالي بانتقال هدافه كرمي بنزمية 
الى ري���ال مدريد، وصانع العابه 
الى الغرافة  البرازيلي جونينيو 

القطري.
املقابل، حقق لوران بالن  في 
جناحات باهرة على رأس اجلهاز 
الفني لبوردو، ففاز باللقب احمللي 
العام املاضي في موس���مه االول 
مع الفريق وفي مهمته التدريبية 
االولى، كم���ا قاده هذا املوس���م 
الى تخط���ي مجموعة صعبة في 
الدور االول ضمت بايرن ميونيخ 

ويوڤنتوس االيطالي. 

»غيرالن« يحتضن موقعة فرنسية ـ فرنسية بين ليون وبوردو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مواجهة شرسة بني جنم مان يونايتد واين روني وصانع ألعاب بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك ريبيري

عالميةمتفرقات

أشاد نقاد رياضيون بزالتان ابراهيموڤيتش مهاجم 
فريق برشلونة بسبب الهدف الذي سجله ومنح به الفريق 
الكاتالوني الفوز على ري���ال مايوركا 1-0 فمرر بظهره 

الكرة باجتاه ليونيل ميسي.
أصب��ح ليوناردو ماديلون املدي��ر الفني اجلديد لفريق 
روس��اريو سنترال األرجنتيني لكرة القدم، خلفا للمستقيل 

أريل كوفارو روسو.
تأهلت اندية دنفر ناغت���س ويوتا ج����از وداالس 
مافريك���س الى البالي اوف ضمن دوري ك����رة الس���لة 
االميركي للمحترفني، وفي باقي املباري����ات، ف����از اتالنتا 
هوكس على انديانا بيسرز 94-84، وشيكاغ����و بولز على 
ديترويت بيستونز 110-103، وميام����ي هيت على تورونتو 
رابت���ورز 97-94، وفينيكس صن����ز على مينيس���وتا 
متبروولفز 111-105، وبورتالن���د ترايل ب����اليزرز على 
اوكالهوم���ا سيتي ثاندر 92-87، وغولدن ستايت ووريرز 

على لوس اجنيليس كليبرز 103-121.
بلغ االسبان����ي رافائيل نادال املصنف رابع����ا الدور 
ثمن النهائي م��ن دورة مي����امي االميركي���ة ال����دولية 
للتن��س، بفوزه على االرجنتين����ي دافي���د نالبان���ديان 

6-7 )8-10( و6-2 و6-2 في ساع���تني و25 دقيق���ة.

 ميدو يدعم بقاء زوال

إريكسون يقود ساحل العاج في المونديال

نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل 
ميسي مستعد للتألق في المونديال

يق����ود املهاج�����م املص�����ري احم�����د حسام »ميدو« حملة دعم 
لبق�����اء املدرب االيطالي جانفرانكو زوال عل�����ى رأس اجلهاز الفني 
لفريقه وست هام االجنليزي لكرة الق����دم مؤكدا ان زمالءه يثقون 

بقدرة املدرب على انتشال الفريق من االزمة التي مير بها.
وبات ش���بح الهبوط يتهدد الفريق اللندني بعد تعرضه لس���ت 
هزائم متتالية وقد اتخذ املدرب اجازة الى سيردينيا ليفكر بامكانية 

االستقالة من منصبه.
ويعتقد ميدو بان النوعية املوجودة في صفوف النادي ستساعده 

على البقاء في مصاف اندية الدرجة املمتازة.
 وقال في هذا الصدد »اجلميع يبذل قصارى جهده من اجل املدرب، 

ونحن ندعمه النه مدرب رائع بنظري«.

أعلن االحت���اد العاجي لكرة القدم ان املدرب الس���ويدي زفن 
غوران اريكس���ون س���يقود منتخب »الفيلة« في نهائيات كأس 

العالم املقررة في جنوب افريقيا الصيف املقبل.
واوض���ح االحتاد العاجي في بيان له تاله التلفزيون الوطني 
»زفن غوران اريكسون هو املدرب اجلديد لساحل العاج. سيقود 

املنتخب الوطني في املونديال بهدف ضمان مشاركة مشرفة«.

ميسي: أود صنع تاريخي الشخصي 
في مونديال جنوب أفريقيا

تلمع الس���يارة الس���وداء طراز »مازيراتي« حتت 
ش���مس ظهر يوم ربيعي في برش���لونة، وفجأة تبدأ 
في االهتزاز وتعدو مسرعة إلى اخلارج، وعلى عجلة 

القيادة يجلس ليو ميسي. ميسي »اجلديد«.
فلم يعد يتبقى سوى القليل من ميسي عام 2009 
الذي كان يعود إلى برش���لونة من كل مش���اركة مع 
املنتخب األرجنتيني بقلب كس���ير، وي�ؤكد مسؤول 
رفيع في برشلونة، يحتك بصورة يومية مع املهاجم 
األرجنتيني »في املاضي كان يعود في حالة معنوية 
س���يئة من األرجنتني بس���بب املنتخب، اآلن تغيرت 

األمور«.
ولم يتم الوصول إلى هذه النتيجة بالصدفة، فاألجواء 
احمليطة مبيس���ي مهيأة كي ال تن���ال منه االنتقادات، 
وكي يركز أفضل العبي العالم على هدفيه لعام 2010: 
الفوز بكأس العالم في جنوب أفريقيا والتتويج هدافا 

ألوروبا.
وأكد أحد أكثر األشخاص دراية بالالعب وواحد من 
القليلني الذين يتعامل���ون معه ومع دييغو مارادونا 
املدير الفن���ي للمنتخب األرجنتيني ان هذين الهدفني 

»هما الهاجسان اللذان يسيطران عليه حاليا«.
كم����ا يؤكد ذلك غابرييل ميليتو مواطن ميس���ي 
وزميل���ه في الن���ادي الذي يتولى تدريبه جوس���يب 

غوارديوال.
وقال املدافع الذي يأمل ميسي أن يراه إلى جواره في 
جنوب أفريقيا »انني مقتنع بأن ليو سيقدم بطولة أكثر 
من رائعة في كأس العالم، س���يقدم الكثير للمنتخب. 

فقط يجب انتظار قدوم تلك اللحظة«.
أما ميسي فقال في تصريحات له »أود صنع تاريخي 
الشخصي«، وأضاف »أنا مازلت كما كنت دائما أحاول 
أن أعزل نفسي عن كل شيء، واللعب وتقدمي ما لدي 

داخل امللعب«.
ويعد ذلك وصفا متواضعا بعد شهر مارس الذي 

أدهش فيه العالم بتسجيله ثالثة أهداف »هاتريك« 
مرتني، وعدة أهداف ال تنس���ى تنم عن مهارات 

رائعة، لكن املؤكد أن ميس���ي ليس هو نفس 
الشخص الذي كان عليه قبل أشهر قليلة.
فعالقته برفيقته أنتونيلال باتت أقوى، 
وه���و يخرج من وقت آلخ���ر من بيئته 
األرجنتيني���ة في منزل األس���رة ف����ي 

ضاحية جافا الهادئة قرب الشاط���ئ، 
ليزور برشلونة الصاخب���ة، رغم 
أنه لم يظهر منذ شهور في مطع����م 
»الس كوارتيتاس« األرجنتين���ي 
ال���ذي اعت���اد التردد علي���ه منذ 

أعوام.
ويبدي مالكو املطعم أسفهم على 
الشهرة الكبيرة التي بلغها الالعب 
»لم يعد من املمكن أن يجلس لتناول 
العشاء في هدوء«، ويفتق���دون األيام 

التي كان يأتي فيه���ا لتناول طعام 
إيطالي، ثم كوكاك����وال وآيس كرمي 
بطع����م الفواك����ه والشوكوالت����ه.

ف���ي تلك األش���ه����ر، قام���ت عائلة 
ميسي بإقامة شرك����ة للترويج لصورة 

الالع����ب والرد على التعليقات التي ت����رد 
من األرجنتني، تلك التي تصفه بأن����ه »بارد 
اإلحس���اس« جت����اه ب���الده أو »ال يحف����ظ 
النش���يد الوطني« أو »يلع���ب فقط من أجل 

املال«.
وستتولى »ليو ميسي مانيجمينت« فرض 
رقاب���ة صارمة على مقابالت���ه وصورته كي ال 
يشكك أحد بوطنيته، أو بحلمه في التتويج بطال 

م���ع األرجنتني في كأس العالم الذي ينطلق 
في غضون عشرة أسابيع، ويلعب 

والده خورخي وشقيقه األكبر 
رودريغو دورا كبيرا 

هناك.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
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