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امهل رئيس االحتاد االوروبي لكرة القدم الفرنس���ي 30
ميشال بالتيني اوكرانيا مدة شهرين من اجل تعويض 
تأخرها في اعمال التحضير لنهائيات كأس اوروبا التي 
حتتضنها مشاركة مع پولندا، وقال بالتيني في مؤمتر 
صحافي عق���ب لقائه رئيس اوكراني���ا اجلديد فيكتور 
يانوكوفيتش: »قلت انه يجب ان نرى في الشهرين املقبلني 

اشارات قوية تظهر ان اوكرانيا ستتقدم«.

انهى مان يونايتد االجنليزي صفقة التعاقد مع املهاجم املكس����يكي خافيير 
هرنانديز من تشيفاس. وسيلتحق هرنانديز )21 عاما( مبان يونايتد في االول 
من يوليو املقبل شرط حصوله على اجازة عمل، وتتضمن الصفقة ان يخوض 
فريق »الشياطني احلمر« مباراة ودية احتفاال بافتتاح ملعب تشيفاس ستاديوم 
في غواداالخارا والذي يتس����ع ل����� 45 الف متفرج. وعلق م����درب مان يونايتد 
االسكوتلندي اليكس فيرغسون الذي انهى ايضا صفقة التعاقد مع مدافع فوالم 

كريس سمولينغ، على ضم هرنانديز قائال »انه مهاجم شاب مثير.

بالتيني يمهل أوكرانيا شهرين   مان يونايتد يضم هرنانديز

»كالسيكو« الغضب والفرجة العالمية الليلة
يحمل الرقم 160 مدججًا بالنجوم تفوح منه رائحة الثأر للمدريديين من الكاتالونيين

سمعة جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو »على احملك« مبواجهة أفضل العب بالعالم جنم برشلونة األرجنتيني  ليونيل ميسي

س����يكون ملعب »س����انتياغو 
برنابي����و« مس����رحا ملوقع����ة ال� 
»كالسيكو« رقم 160 عندما يستقبل 
التقليدي  ريال مدري����د غرمي����ه 
برش����لونة حامل اللقب اليوم في 
املرحل����ة احلادي����ة والثالثني من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
ولطاملا استقطبت هذه املواجهة 
بني الغرمي����ني التقليديني اهتمام 
جماهير كرة القدم من حول العالم 
لكن االنظار ستتوجه الى موقعة 
اليوم اكثر من اي وقت مضى نظرا 
الى انها قد حت����دد هوية البطل، 
ألنه ال يفصل بني الفريقني سوى 
فارق االهداف حاليا وملصلحة ريال 

مدريد.
وتشير جميع املعطيات الفنية 
واالحصائي����ة الى ان هذه املباراة 
ستكون قمة في االثارة، خصوصا 
ان الفريقني يقدمان عروضا رائعة 
هذا املوسم، اذ يدخل النادي امللكي 
الى املواجهة وهو يبحث عن فوزه 
الثالث عش����ر عل����ى التوالي في 
الدوري، وفي حال حسم املوقعة 
س����يصبح على بع����د فوزين من 
معادلة الرقم القياسي من حيث عدد 
االنتصارات املتتالية )15( واملسجل 
باسمه موس����م 1960 - 1961، كما 
ميلك فريق املدرب التشيلي مانويل 
بلليغريني فرص����ة ان يعادل او 
يحطم الرقم القياس����ي من حيث 
عدد االنتصارات في موسم واحد 

)28( ألنه حقق 25 فوزا.
وميل����ك ري����ال مدري����د الرقم 
القياس����ي وسجله موسم 1987 - 
1988، وهو عدد االنتصارات نفسه 
الذي سجله برشلونة ايضا موسم 
1996 - 1997 لك����ن من 42 مباراة 
عوضا ع����ن 38، ألن الدوري كان 

يتكون حينها من 22 فريقا.
وانصب تركيز ريال مدريد على 
الدوري ألنه ودع مسابقة دوري 
ابطال اوروبا من دورها ثمن النهائي 
على يد ليون الفرنسي، في حني 
ان برشلونة اليزال يواصل حملة 
الدفاع عن لقبه بنجاح وهو وصل 
الى دور االربعة، حيث سيواجه انتر 
ميالن االيطالي، وذلك بعدما تخلص 
من ارس����نال االجنليزي )4 - 1( 
بفضل رباعية لنجمه االرجنتيني 
الذي بات  الذهبي ليونيل ميسي 
س����ادس العب يحقق رباعية في 
مسابقة دوري ابطال أوروبا بعد 
الهولندي ماركو ڤان باسنت )1992( 
وااليطالي سيموني اينزاغي )2000( 
والكرواتي دادو برش����و )2003( 
والهولندي رود ڤان نيستلروي 
)2004( وأخيرا االوكراني اندريه 

شڤتشينكو )2005(.
لكن ميسي الذي تصدر ترتيب 

هدافي املسابقة برصيد 8 اهداف، 
هو األول الذي يقوم بهذا االجناز 

في االدوار االقصائية.
ويأمل ميسي ان يواصل تعملقه 
في هذه املواجهة املفصلية لفريقه 
الذي سيتصدر في حال خروجه 
بالتع����ادل النه س����تعتمد حينها 
املباشرتني بني  قاعدة املواجهتني 
الفريقني عوضا عن فارق االهداف، 
وكان النادي الكاتالوني فاز ذهابا 
الس����ويدي زالتان  بهدف سجله 

ابراهيموڤيتش الذي يحوم الشك 
حول مشاركته بسبب اصابة في 
ساقه التي ابعدته عن مباراة ارسنال 

الثالثاء املاضي.
واليزال كابوس املوسم املاضي 
يالحق ريال مدري����د عندما تلقى 
هزمي����ة ثقيلة ف����ي ملعبه 2 - 6 
كان نصيب ميس����ي منها هدفني 
والفرنس����ي تيري هنري هدفني 
ايض����ا، ويأمل الن����ادي امللكي ان 
يس����ترد اعتباره من غرميه ألنه 

خس����ر امام االخير في املواجهات 
الثالث االخيرة بينهما.

مواجهة الكبيرين

ويع����ول ريال مدريد بش����كل 
اساسي على جنميه االرجنتيني 
غونزالو هيغواي����ن والبرتغالي 
كريس����تيانو رونال����دو اللذي����ن 
سجال معا 42 هدفا لفريق مانويل 
بلليغريني هذا املوسم، وسيرحب 
العاصمة بعودة سيرجيو  فريق 

راموس وتش����ابي الونسو بعدما 
غابا ع����ن املرحلة الس����ابقة امام 
راسينغ سانتاندر )2 - 0( بسبب 

االيقاف.
اما بالنس����بة لبرشلونة فهو 
يستعيد خدمات جنم وسطه املميز 
اندريس انييس����تا الذي غاب عن 
املباريات االخيرة للفريق بسبب 
االصابة، لكن الش����ك يحوم حول 
مش����اركة جيرار بيكيه بس����بب 

االصابة.

 وستكون موقعة »الكالسيكو« 
مميزة ألنها ستكون مواجهة بني 
ميسي، افضل العب في العالم لعام 
2009، ورونالدو افضل العب في 

العالم لعام 2008.
مهما تكن نتيجة هذه املباراة 
فلن يستطيع احد ان ينكر ان ميسي 
هو االفضل حاليا وبفارق كبير عن 
اي العب في العالم وبينهم رونالدو، 
الن النجم االرجنتيني الذي سجل 
39 هدفا في جميع املسابقات هذا 

املوسم، اثبت مرارا وتكرارا انه من 
طينة النج����وم النادرين جدا وما 
مييزه عن البرتغالي ليس فقط عدد 
االهداف التي يسجلها او الطريقة 
التي يسجل بها هذه االهداف، بل 
تواضعه وحتى خجله امام عدسات 

املصورين.
وفي املباريات االخرى، يلعب 
تينيريفي مع بلد الوليد، ڤياريال 
مع سبورتينغ خيخون، خيريز مع 

خيتافي وملقة مع اشبيلية.

بيكيه: رونالدو قادر 
على الحسم

شوستر: »الملكي« يفوز

 تشارلتون: ما يفعله 
ميسي ال يصدق

 كومان: »البرشا« 
مرشح لنهائي األبطال 

غونزاليس: »الليغا« لن 
ُتحسم تحكيميًا 

قال مدافع برشلونة جيرارد 
بيكي���ه إن الف���وز 6 � 2 على 
ريال مدريد مبلعبه كان رائعا 
بالفعل ولكن سيكون تكراره 
أم���را عس���يرا. كريس���تيانو 
)رونال���دو( من أبرز الالعبني 
في العالم قدرة على حسم أي 
مباراة ولكن ميسي هو األفضل 

في العالم«.

املدرب األملاني برند  توقع 
السابق  الفني  املدير  شوستر 
لريال مدريد والذي س���بق له 
اللع���ب في صف���وف كل من 
الفريقني بأن »ريال مدريد هو 
األكثر ترشيحا ألنه سيخوض 
املباراة على ملعبه« وألنه لم 
يعد مش���غوال باملشاركة في 
دوري أبطال أوروبا بعد خروجه 

مبكرا من البطولة.

الس���ير بوب���ي  حت���دث 
تشارلتون الرئيس الفخري ملان 
يونايتد عن األداء الرائع الذي 
يقدمه حاليا العب برشلونة 
ليونيل ميسي بعد حضوره 
الهولندي  مراس���يم تعي���ني 
يوهان كرويف رئيسا فخريا 

للبلوغرانا.
وقال األسطورة اإلجنليزية 
لوكالة الصحافة اإلسبانية: 
»في هذه اللحظة ميسي الالعب 
رقم واحد ألن ما يفعله أمر ال 
يصدق حيث يجعلك تتمتع 
بكرة القدم، ليو اآلن في حالة 
جيدة ج���دا وهو العب رائع، 
خالل السنوات املاضية ظهر 
الالعبني ولكنه  العديد م���ن 
حط���م كل األرقام بالرغم من 
أنه يبلغ 22 سنة، برشلونة 
لدي���ه نظام جي���د والعبون 
جيدون ومدرب كبير وأيضا 
لديه اثن���ان من أفضل العبي 
خط الوسط في العالم شافي 
وإنيستا، من الصعب جدا أن 

تلعب ضدهم«. 

أوض����ح امل����درب الهولندي 
والعب برشلونة السابق رونالد 
كومان الذي أعطى البرشا لقب 
دوري أبطال أوروبا في عام 1992 
الشهير في  حينما سجل هدفه 
مرمى سمبدوريا أن البلوغرانا 
مرشح فوق العادة للوصول إلى 
نهائي دوري األبطال، مشددا على 
أن هذا األمر سيكون مكلفا للغاية 
 نظرا لقوة اخلص����م اإليطالي.

وقال كومان في حديثه للصحافة 
الكاتالونية: »برشلونة هو املرشح 
األوفر حظا للتأهل إلى املباراة 
النهائية ولكن هذا األمر سيكون 
مكلفا، اإلنتر فريق عظيم وهو 
يختل����ف كثيرا عن ذلك الفريق 
الذي واجهه البارسا خالل مرحلة 

املجموعات«.

ف���ي مقابل���ة مطول���ة مع 
صحيفة »آس« االسبانية، أكد 
ميخوت���و غونزاليس احلكم 
اإلسباني الدولي أن »الليغا« لم 
ولن حتسم أبدا بقرار حتكيمي 
خاطئ مشيرا إلى أن هناك عددا 
من املباريات، وقرار حتكيمي ال 
ميكن بأي حال أن يكون مؤثرا 

لهذه الدرجة.
وردا على س���ؤال حول ما 
يحتاجه احلكم إلدارة لقاء كبير 
كالكالسيكو قال »التوفيق شيء 
مهم، والقدرة على عدم الدخول 
في مواقف معقدة ألنه في بعض 
األوقات ال يعجب القرار الكل. 
البد م���ن أن تكون هناك قدرة 
على التعامل مع املواقف وإظهار 

االحترام لكل الالعبني«.

ألفونسو بيريز: على مدريد 
الحذر  من ميسي

رئيس حكومة كاتالونيا: 
برشلونة سيفوز )0-2(

هل يفتقد »الملكي« شنايدر وروبن؟

راموس: ميسي مزعج

أوضح الالعب السابق لريال مدريد وبرشلونة ألفونسو 
بيري����ز أن املباراة غير واضحة املعالم مؤكدا أن ترش����يح 
فريق على حس����اب اآلخ����ر أمر صعب فيما ح����ذر الفريق 
 امللك����ي من خطورة البرش����ا ومراوغات ليونيل ميس����ي.
وقال ألفونسو في مؤمتر صحافي عقده امس: »ليس هناك 
مرش����ح في هذا الكالس����يكو وعلى ريال مدريد األخذ بعني 
االعتبار بأن برش����لونة ليس ميسي وحسب، هذا الالعب 
كبير وفي أفضل حاالته ولكن هناك العبني جيدين جدا وهم 
يساهمون في تطوير كرة القدم بشكل جميل، فكرة املدرب 

بيب هي تقدمي مباراة جيدة والظهور بوجه مناسب«. 

أعرب رئيس حكومة كاتالونيا خوسيه مونتيال عن اقتناعه التام بأن 
برشلونة سيتمكن من الفوز على ريال مدريد )2-0( مؤكدا أن البرشا 
 غير مرهق على اإلطالق من مواجهة ارسنال في دوري أبطال أوروبا.

وقال مونتيال عقب احملاضرة التي ألقاها في منتدى اي بي سي: »برشلونة 
سيفوز بهدفني نظيفني، فريق املدرب جوسيب غوارديوال غير مرهق 

على اإلطالق من مباراة ارسنال وهو مستعد متاما للكالسيكو«.

تشهد مالعب أوروبا تألقا الفتا لكل من ويسلي شنايدر في إنتر ميالن 
االيطالي وآريني روبن في بايرن ميونيخ االملاني، وكال الالعبني ميتلكان 
 فرصة لعب املباراة النهائية على أرض ريال مدريد في دوري األبطال،
النجمان الهولنديان رحال عن الريال مقابل ما مجموعه 40 مليون 
يورو أي أقل بثالثني مليون يورو تقريبا من س���عر كاكا وحده، 
ولكنهما يعدان اآلن دون منازع من أفضل عش���رة العبني في خط 
الوس���ط في أوروبا ملا أضافاه لفريقيهما وقيادته إلى البعيد في 

أوروبا.
س���ؤال تقوله جماهير ريال مدريد قبل أن أقوله أنا، أليس لو 
بقي شنايدر وروبن أفضل من شراء كاكا؟ وسؤال آخر متأكد من 
وجوده في كل قلب مدريدي ملاذا لم نر هذا احلس���م املميز من كال 
الالعبني عندما تواجدا في امللكي األبيض؟ اجلواب عن السؤال األول 
نتركه للمستقبل لنرى ماذا ميكن أن يقدم كاكا بعد االنسجام أكثر 

وأكثر، أما السؤال الثاني فجوابه كلمة واحدة هي »الثقة«.

وصف مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس املباراة  
باملصيرية والتي ستحس���م الصراع على اللقب فيما 

حذر من خطر ميسي.
وقال املدافع األندلسي: »الكالسيكو ضد برشلونة 
سيكون له دور رئيسي في امكانية الفوز باللقب ولكن 
الالعب ليو ميس���ي يبقى من أكث���ر الالعبني ازعاجا 
للخصم نظرا ملواصلته على اإليقاع نفسه خالل الفترة 

املاضية وهو يقدم حاليا مستوى رفيعا«.
وأضاف: »نحن نواجه حاليا موقفا صعبا للغاية 
في هذا املوسم حيث نتساوى من حيث عدد النقاط مع 
برشلونة وأي خطأ ميكن أن يكلفنا خسارة الدوري، 

دعونا نعيش الكالسيكو مع البهجة العظيمة«.

إبراهيموڤيتش جاهز وكاكا ينتظر

 ألونسو: أنا سعيد ألني سألعب  »الكالسيكو«

مدرب خيتافي: غوارديوال منعني من الحديث

املهاج���م  أن  ذك���رت صحيف���ة »س���بورت« 
السويدي زالتان إبراهيموڤيتش تسلم تصريحه 
الطبي الذي يس���مح ل���ه باملش���اركة، وبالتالي 
 فهو سيس���افر م���ع بعث���ة الفريق إل���ى مدريد.
ولكن وعلى الرغم من ذلك، إال أن مدرب البرش���ا 
جوس���يب غوارديوال قد ال يش���ركه كأساس���ي 
في املب���اراة، كم���ا حدث ف���ي كالس���يكو الدور 
األول، حي���ث أدخل���ه غواردي���وال ف���ي الدقيقة 
ال� 51 م���ن أحداث املباراة، قبل أن يس���جل هدف 

 الف���وز الوحيد للفريق بع���د 5 دقائق من نزوله.
من جانب آخر، قد ال يكون النجم البرازيلي ريكاردو 
كاكا متاحا للمدير الفني مانويل بلليغريني مدرب 

ريال مدريد، للمشاركة في املباراة.
كاكا ل���م يتس���لم تصريح���ه الطب���ي ال���ذي 
يس���مح له باملش���اركة حت���ى اآلن، حي���ث انه 
 عانى من االنكم���اش واليزال يح���اول التعافي.

ولكن ال ميكن التأكيد على غيابه حتى اآلن، رغم أن 
 الالعب قال في تصريحه: »أنا مازلت أعاني من اآلالم«.

أعرب العب ريال مدريد تشابي 
الونس����و عن س����عادته خلوض 
الكالسيكو »لقد رأيت العديد من 
مباريات ريال مدريد وبرشلونة 

على شاشة التلفزيون وأنا على 
استعداد أن أعيش مثل هذه املباراة 
على ملعب س����نتياغو برنابيو، 
هي واحدة من أكثر املباريات في 

العالم جاذبي����ة ودائما ما تكون 
املتعة موجودة في اللقاء ولكن هذا 
املوسم ستكون اإلثارة أكبر ألن كال 

الفريقني قريبان من بعضهما«.

علق مدرب خيتافي االس����باني خوس����يه ميغل 
غونزاليس »ميتشيل« على الطريقة التي فرضها مدرب 
برشلونة جوسيب غوارديوال على العبيه حيث حرمهم 

 من اإلدالء بأي بيانات بش����أن مواجهة الكالسيكو.
وقال خوسيه ساخرا: غوارديوال ال يسمح لي باحلديث 

عن لقاء القمة، ماذا عساي أن أقول..؟

 رونالدو: أنا أكبر وأضخم من ميسي وريال مدريد ليس فريقًا كبيرًا
اعتبر النجم البرتغالي كريس����تيانو رونالدو ان 
ريال مدريد ليس »فريقا كبي����را« في الوقت احلالي، 
وقال رونالدو في مؤمتر صحافي »لسنا حاليا فريقا 
كبيرا، نحن فريق جيد لكن ليس كبيرا«، مؤكدا رغم 
ذلك ان فريقه سيحس����م املواجهة مع برش����لونة في 

»سانتياغو برنابيو«.
وأش����ار رونالدو الى انه يفضل خس����ارة املباراة 

والف����وز بلقب الدوري، مضيفا »س����أوقع تعهدا باني 
أفضل خسارة املباراة والفوز بلقب الدوري. ما أريده 

هو الفوز باللقب«.
وفي معرض رده على سؤال حول اذا كان هو أفضل 
من ميسي، قال رونالدو مازحا »أنا األكبر واألضخم«، 
معترفا بان النجم األرجنتيني يقدم موسما استثنائيا 
للغاية. وأشار جنم مان يونايتد السابق الى انه ليس 

مجبرا على اثبات اي شيء في املباراة ألنه اظهر قيمته 
احلقيقية في املباريات السابقة التي خاضها مع النادي 
امللكي، مضيفا »الذين وقعوا معي )إدارة ريال( يعلمون 
انه����م كانوا محقني متاما« في اش����ارة منه الى صفقة 
انتقاله القياسية التي كلفت فريق العاصمة 94 مليون 
يورو، إضافة الى راتبه الس����نوي ال����ذي يتجاوز 10 

ماليني يورو.

برشلونة ريال مدريد
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