
الرياضية الثالثاء
20  ابريل 2010

يبتعد مهاجم ليڤربول االجنليزي واملنتخب االسباني لكرة 52
القدم فرناندو توريس عن املالعب حتى نهاية املوسم، حسب ما 
أعلن متحدث باسم النادي. ويتواجد توريس في اسبانيا، حيث 
خضع لعملية جراحية في ركبته ستبعد املهاجم البالغ من العمر 
26 عاما عن املالعب حوالي ستة اسابيع، ما يعني انه لن يكون 
أمامه الكثير من الوقت لكي يستعد بالشكل املناسب لنهائيات 

مونديال جنوب افريقيا التي تقام بني 11 يونيو و11يوليو.

قلل مدرب مان يونايتد االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
احلديث عن التكهن���ات املتعلقة بانتقال وين روني إلى 
ريال مدريد الصيف املقبل حس���ب ما قالته صحيفة »ذا 

صن« البريطانية.
وقال فيرغس���ون مازحا: »هذا املوسم سمعت الكثير 
من األخبار السخيفة، وهذه أمور اعتدنا عليها في نهاية 

كل موسم، وروني سيظل معنا العام املقبل«.

اإلصابة تبعد توريس حتى نهاية الموسم فيرغسون يستهزئ بانتقال روني إلى ريال مدريد

 مواجهة الرماد والثأر بين إنتر ميالن وبرشلونة 
 في قمة نارية ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ال افعل ذلك«.
وتاب���ع »نري���د ان نكتب 
التاري���خ واعتق���د ان انصار 
النادي يستحقون الفوز باللقب 
انتظار،  االوروبي بعد ط���ول 
اننا نواجه برشلونة  صحيح 
افضل فريق في أوروبا حاليا، 
لكننا نريد كتابة صفحة مجيدة 

في تاريخ النادي«.
وركزت الصحف االيطالية 
تحدي���دا عل���ى الخط���ة التي 
س���يضعها موريني���و لوقف 
خطورة ليونيل ميسي هداف 
المس�����ابقة برصيد 8 أهداف 
حتى اآلن، عل��ما انه توج بلقب 
الهداف الموسم الماضي أيضا 

برصيد 10 اهداف.

لصيام دام 45 عاما لم يتوج بها 
بلقب الم��سابقة وتحديدا منذ 
عام 1965 عندما قاده أشهر مدرب 
في تاريخه هيلينيو هيريرا الى 

اللقب المرموق.
ال��ع���ام بلغ  من���ذ ذل�����ك 
انترميالن النهائي مرتين عام 
1967 وخس���ر امام س���لتي�ك 
االسك��وتلندي 1-2، وعام 1973 
اياكس امستردام  امام  وخسر 

.2-0
ويعاني برشلونة من اصابة 
اندريس  المؤثر  العب وسطه 
الذي س���يغي�ب عن  انييستا 
المالعب ثالثة اسابيع اضافية 
إلصاب���ة بتم���زق عضلي، في 
ال���ى صفوفه  حي���ن يع���ود 

ول���ن يخوض برش���لونة 
المباراة في ظ�����روف مثالية 
ألنه توجب علي���ه ان يتوجه 
برا الى مدين��ة ميالنو لتوقف 
حركة النقل الجوي في معظم 
الدول االوروبية بس��بب بركان 
ايس���لندا، وبال�تالي اس���تقل 
العبوه باصي����ن توق��ف�ا في 
مدين���ة كان عل���ى الس���احل 
الفرنس���ي قبل ان  الج��نوبي 
الى مدينة  الط�ري���ق  يكم���ال 
ميالنو، عل�ما انهم سيقط�عون 

مس���افة ألف كلم.
وقل���ل م���درب برش���لونة 
جوسيب غوارديوال من أهمية 
السفر الطويل بالحافلة وقال »ال 
اعتقد ان هذا األمر سيرتد سلبا 

الس���ويدي زالتان  مهاجم���ه 
اي�براهيموڤيت���ش ليواج���ه 
فريقه الس�ابق انترميالن الذي 
تركه مطلع الموسم الحالي في 
صفقة شملت انتقال الكاميروني 
ف���ي االتجاه  ايتو  صاموي���ل 

المعاكس.
ويقول ايتو »يجب ان نلعب 
بأعصاب هادئ���ة في مواجهة 
فريق مثل برش����لونة، علينا 
ان نكون أقوي���اء من الناحية 
الذهنية ألن مباراة بهذه الحجم 
ال تتقرر نتيجته���ا من خالل 

االقدام فقط«.
وأضاف »سأحتفل اذا سجلت 
هدفا في س���ان سيرو، لكن اذا 
سجلت على ملعب نوكامب فقد 

على الالعبين، على العكس من 
ذلك اعتقد ان االجواء ستكون 
جيدة، كما ان جميعهم يتطلعون 

الى خوض المباراة«.
أما مايس���ترو خط الوسط 
تشافي هرنانديز فقال »يتوجب 
علينا ان نضع مس���ألة السفر 
المباراة،  خلفنا ونركز عل���ى 
يتعي���ن علين���ا ان نذهب الى 
ميالن���و ونلع���ب بأس���لوبنا 
ونسجل أهدافا ونخرج فائزين 
لتعزيز آمالنا في بلوغ النهائي 
أمامنا  الفرصة متاحة  مجددا، 

ويجب ان نستغلها«.
الى  ويس���عى برش���لونة 
النهائية للمرة  المباراة  بلوغ 
التوالي والثالثة  الثانية على 

في السنوات االربع االخيرة بعد 
ان فاز على االرسنال االنجليزي 
2-1 ع���ام 2006، وعل���ى مان 
يونايتد االنجليزي ايضا في 

التشكيلتان المحتملتان
برش�لونة: ڤيكتور ڤالديس � دانيال الڤيش وجيرار بيكيه 
وكارليس بويول واريك ابيدال � تشاڤي وسيرجيو بوسكيتس 
وس���يدو كيتا وبدرو � زالت���ان ايبراهيموڤيتش وليونيل 

ميسي.
انترميالن: جوليو سيزار � مايكون ووالتر صامويل ولوسيو 
وخافيير زانيتي � ثياغو موتا وايسيتبان كامبياسو وديان 
ستانكوڤيتش وويسلي س���نايدر � صامويل ايتو ودييغو 

ميليتو.

نهائي العام الماضي 0-2.
في المقابل يريد انترميالن 
بقيادة مدربه الق��دير البرتغالي 
جوزيه موريني���و وضع حد 

س���تك���ون 
ال��م�واج��ه���ة 
ثأرية بين انتر 
ميالن االيطالي 
نة  ش���لو بر و
االس�باني عندما 
اليوم  يلتقيان 
على ملعب س���ان س���يرو في 
ذهاب الدور نصف النهائي من 
مس��ابقة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
الفريق���ان ضمن  والتق���ى 
دور المجم��وعات هذا الموسم 
الك��اتالوني  الفري���ق  وانتزع 
التعادل الس���لبي في عقر دار 
انتر ميالن، قبل ان يت��غلب عليه 

2-0 على ملعب نو كامب.

ريكساتش: ميسي يستوعب اللعب 
الجماعي أفضل من مارادونا 

أكد كارليس ريكساتش املدير الفني الذي دفع بليونيل 
ميس����ي للمرة األولى في دوري الدرجة األولى االسباني 
مع برش����لونة ان األس����طورة دييغو مارادونا نفسه لم 
يكن يس����توعب اللعب اجلماعي كما يفعل أفضل العبي 

العالم حاليا.
وفي مقابلة نشرها املوقع اإللكتروني لصحيفة »أوليه« 
الرياضية األرجنتينية أكد ريكساتش كذلك أن برشلونة 

»سيكون ممال« دون أفضل العبي العالم.
ومنح ريكساتش، الذي ش����ارك في كأس العالم عام 
1978 ف����ي األرجنتني وتوج مع برش����لونة بلقب الدوري 
موسم 1973 1974 واملبتعد حاليا عن النادي الكاتالوني، 
مليس����ي دقائقه العشر األولى في مباراة فاز فيها الفريق 
على إسبانيول 1-0، عندما دفع به بديال للبرتغالي ديكو 

في 16 أكتوبر عام 2004.
ويقول ريكس����اتش »أتذكر أن بعضهم كان يقول لي 
حينها: إن مس����توى هذا الطفل لي����س لهذه الدرجة، إنه 
صغير للغاية. وكن����ت أرد عليهم قائال: أحضروا لي كل 
األطفال الصغار الذين لديكم ش����ريطة أن يكونوا مثله. 
ميسي رائع، حتى لو كنت ال تهوى الكرة، فإنه قادر على 
ج����ذب انتباهك«.وأضاف »هناك العب����ون البد أن تقتنع 
كي تتعاقد معهم. مع ميسي األمر مختلف. فحتى األكفاء 
ميكنهم رؤية ميسي«، وأكد ريكساتش أنه »مبجرد وصوله 
إلى برشلونة، كان ليونيل العبا رائعا بالفعل، نعم لكن 
فقط مع الكرة. خالل األعوام األخيرة، وذلك كان حتميا، 
استوعب ما تعنيه الكرة اجلماعية«، قبل أن يتطرق إلى 
مدى تطور مس����توى جنم الن����ادي الكاتالوني ويقارنه 

مبارادونا.
وتابع: »ميس����ي كان يلعب وحده متام����ا، أنظر إليه 
اآلن: خمس كرات ميررها من ملسة واحدة، وبعدها يقوم 
مبحاولة واحدة فردية، وهكذا. بل إن برش����لونة احلالي 

رمبا كان ممال من دون ليونيل«.
وقال »عندما تشاهد برشلونة تبدو كرته سهلة، لكن 
الفارق يحدث عندما ميلك ميسي الكرة. دون العب مثله، 
رمبا لم يكن برشلونة ليحقق كل هذه االنتصارات. ولكي 
أوضح ذلك فإنني أعتقد أنه حتى مارادونا لم يكن يستوعب 

اللعب اجلماعي بنفس صورة ميسي«.
وقال املدرب: »دييغو كان يعتمد أكثر على حاس����ته، 
إلهام كامل، بينما تعل����م ليونيل   رمبا ألنه حلق بعصر 
كروي أش����به باملاكينة   البحث عن اللحظة املناس����بة«، 
وأبدى اعتقاده بأنه حتى النجمني البرازيليني رونالدينيو 
ورونالدو لم يتمكنا من اللعب جيدا في برشلونة »فترة 
طويل����ة كهذه«، ألن ذلك »يحتاج إلى الهدوء الذي يتمتع 

به ليو«.

 »يويفا«: »أبطال أوروبا«
لن يتأثر بالغبار

أدى حظ���ر الطي���ران فوق 
أجزاء كبيرة من أوروبا بسبب 
سحب الغبار املنبعث من بركان 
آيسلندا إلى حدوث فوضى على 

الساحة الرياضية.
وق���د تأث���رت العدي���د من 
املس���ابقات الرياضي���ة حيث 
الس���بل مبش���جعني  تقطعت 
ومس���ؤولني ورياضي���ني في 
مطارات ومدن في جميع أنحاء 

العالم.
وأعلن منظمون إلغاء سباق 
للدراج���ات النارية كان مقررا 
إقامته مطلع االس���بوع املقبل 
على حلبة موتيجى في اليابان 
بس���بب عدم ضمانهم وصول 
الس���ائقني والفرق والدراجات 
النارية إلى الشرق األقصى في 

الوقت املناسب.
لكن االحتاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا( أعلن ان مباريات 
الدور قب���ل النهائي في دوري 
أبطال أوروبا ستمضي قدما كما 

هو مخطط لها.

غوتي يشجع إنتر
لوجود إيتو وسنايدر

قال العب ريال مدريد غوتي 
»نعلم ان علين���ا الفوز في كل 
املباريات املتبقي���ة ان أردنا ان 
نكون أبط���اال. إن كنا في املركز 
الثاني ب� 98 نقطة فهذا سيكون 
جيدا. يجب االستمرار في الفوز 
من أج���ل وضع البرش���ا حتت 

الضغط«.
وح���ول مب���اراة انتر ميالن 
وبرش���لونة قال بوضوح أيضا 
»كمشجع ملدريد فأنا أقولها دائما، 
ال أريده���م أن يف���وزوا. إضافة 
له���ذا فلدي صديق���ان حميمان 
هناك، صامويل إيتو وويسلس 

سنايدر«.

بدرو نجم جديد من أكاديمية البرشا 
برتغالي يدير المباراة

 كرويف: تمنيت فوز »الملكي«
بلقب األبطال لو تأهل

 بيريز: إذا وصل برشلونة
للنهائي نشجعه

يدي���ر املباراة احلك���م البرتغال���ي أوليغاريو 
بينكيرينسا )41 سنة( ويعمل في مجال األمن إلى 

جانب مهنة التحكيم.
بينكيرينسا واحد من احلكام الذين مت اختيارهم 
لقيادة مونديال جنوب افريقيا 2010 بعد مستواه 

في دوري األبطال وفي املباريات الدولية.
هذا املوس���م قاد مباريات، فيورنتينا وليون، 
ميالن ومان يونايتد، بوردو وأوملبياكوس بدوري 

األبطال.

أكد الرئيس الفخري لبرشلونة الهولندي يوهان 
كرويف خالل احلفل الذي أقيم مبدريد الستقبال 
كأس دوري األبطال، انه كان س���يتمنى فوز ريال 
مدريد باللقب األوروبي الغالي لو كان النادي امللكي 

مايزال ينافس في هذه املسابقة.
وأض���اف كرويف في تصري���ح لوكالة األنباء 
اإلسبانية قائال »املنافسة تكون على أرض امللعب، 
لكن قب���ل وبعد املب���اراة األمور تك���ون مختلفة 

متاما.
ولهذا، لو كان املدريدي���ون هم من تأهلوا إلى 
نصف النهائي وبرشلونة أقصي من املنافسة، لكنت 

متنيت فوز الريال بدوري األبطال«.

قال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز 
الذي كان يحلم بفوز فريق���ه باللقب على ملعبه 
قال كما نقل���ت صحيفة اآلس: »ف���ي حال وصل 
برشلونة النهائي فسوف نبذل كل جهدنا ليكون 

هذا ملعبه«.
وأضاف »هو شرف لنا في مدريد أن نستضيف 
نهائي هذه البطولة، فلقد كان سانتياغو برنابيو 
واحدا من مؤسسي هذه املسابقة لذلك فهي متثل 

الكثير لنا«.

قبل س���نتني فقط كان ب���درو يلعب في صفوف 
برش���لونة الرديف ف���ي دوري الدرجة الثالثة، لكن 
صعوده الصاروخي اهله ان يفرض نفسه اساسيا 
في تش���يكلة الفريق الكاتالوني ملواجهة انترميالن 
الي���وم. ولم يكتف بدرو بخطف االضواء منذ مطلع 

املوسم احلالي، بل انه اصبح اول العب في 
تاريخ برشلونة يسجل في ست مسابقات 

مختلف���ة ليزيح املهاجم الفرنس���ي 
املخضرم تييري هنري من التشكيلة 
االساسية حيث خاض مباراتي الدور 
ربع النهائي ضد ارسنال على حساب 
االخير، وشارك في الكالسيكو ضد ريال 
مدريد في 10 ابريل اجلاري وسجل الهدف 

الثاني بطريقة رائعة ليضمن فوز فريقه 
2-صفر، قبل ان يضيف هدفا رائعا بعد 

اربعة ايام في مرمى ديبورتيڤو ال 
كورونيا عندما استغل خروج 

املرمى بعيدا عن  حارس 
عرينه واطلق الكرة من 

40 مترا في ش���باكه 
الى  رافعا رصي���ده 
تس���عة اهداف في 
الدوري احمللي هذا 

املوسم.
واش���اد مدرب 
برشلونة جوسيب 

ببدرو  غوارديوال 
بقوله »رأيت عن 
كثب ماذا كان يقدم 

في دوري الدرجة الثالثة، 
لكن صعوده الصاروخي 
فاجأ اجلميع«، وتابع 
»لم يك���ن احد يتوقع 
ان يسجل 19 هدفا هذا 
املوس���م ف���ي مختلف 

املسابقات لكنني سعيد 
جدا من اجله، يستطيع ان 
يطور مستواه كثيرا في 
املقبلة ليصبح  السنوات 
جنما مطلقا«. وبدرو هو 
اكادميية برشلونة  خريج 
»ال ماسيا« التي اجنبت الى 
العالم العبني كبار امثال 

ليونيل ميسي وتش���افي هرنانديز وجيرار بيكيه 
وسيسك فابريغاس وغيرهم، وكان غوارديوال اكتشف 
بدرو عندما كان مدربا للفريق الرديف موسم 2007-
2008، ولفت نظره كونه يس���جل بقدميه اليسرى 

واليمنى وميلك حاسة التهديف.
وخاض بدرو الذي يعتب���ر النجم البرازيلي 
ريفالدو مثله االعلى، اول مباراة رسمية له في 
12 يناي���ر عام 2008، لكنه لفت االنظار خالل 
مباراة الكأس السوبر االوروبية ضد شاختار 
دانتسك االوكراني عندما دخل في الدقيقة 81 

قبل ان يسجل هدف الفوز.
وف���ي موس���م 2008-2009 دخل بدرو 
تاريخ نادي برش���لونة من بابه العريض 
عندما س���جل في ست مسابقات مختلفة في 
موسم واحد وهي: بطولة العالم 
لالندية، دوري ابطال اوروبا، 
كأس اسبانيا وبطولة اسبانيا، 
والكأس السوبر االسبانية، 
والكأس السوبر االوروبية 
والتي انتهت جميعها بفوز 
الفريق الكاتالوني في اجناز 

غير مسبوق.
ب���درو »كنت  ويق���ول 
مسرورا جدا عندما منحني 
غواردي���وال الفرص���ة لكي 
الع���ب نهائي دوري ابطال 
اوروبا املوسم املاضي ضد 

مانشستر يونايتد.
كانت حلظات رائعة 
بالنس���بة ال���ي واعتقد 
ان امل���درب كان يريد ان 
يش���كرني على اجلهود 
الكبيرة التي بذلتها طوال 
امل��اضي«، ال  املوس��م 
شك ان مسيرة بدرو 
مازالت في بداياتها 
ومجرد تسجيله 
في  هدفا   19
45 مب���اراة 
خاضها هذا 
املوسم حتى 
االن يؤك���د علو 

كعبه.

مواجهة مرتقبة بين نجمي 
 برشلونة األرجنتيني

 ليونيل ميسي وانتر ميالن
الكاميروني صامويل إيتو

بدرو طالب مجد في مدرسة برشلونة وجنم صاعد بقوة الصاروخ

برشلونة انترميالن

9:45
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