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نجم بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك ريبيري الفضيحة 
شغلت باله وتفكيره                    )أ.ف.پ(

ذكر نادي بوروسيا دورمتوند االملاني لكرة القدم 
ان مهاجمه الدولي املصري محمد زيدان س����يغيب 
عن املالعب 6 أش����هر بعد اصابته بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة اليمنى في املباراة ضد هوفنهامي 
)1-1( ضمن الدوري االملاني. وقد خرج من امللعب 
على حمالة في الدقيقة 29 بعد ان تعرض لالصابة 

دون ان يحتك مع أي العب آخر.

إصابة زيدان بقطع في الرباط الصليبي
ذكر مدرب تشلس����ي متصدر 
القدم،  الدوري االجنليزي لكرة 
االيطالي كارلو انش����يلوتي، ان 
مهاجم الفريق واملنتخب العاجي 
ديدييه دروغبا الذي يعاني من آالم 
في احلالبني منذ أسابيع عدة، قد 
يخضع لعملية جراحية في نهاية 

املوسم. وسئل انشيلوتي عما اذا 
كانت العملية ستجرى لدروغبا 
قبل او بعد املونديال في جنوب 
افريقيا من 11 يونيو الى 11 يوليو، 
فأجاب »ال اعرف بالضبط فالقرار 
قراره. املشكلة ليست كبيرة وامنا 

املهم هو مراقبة الوضع«.

دروغبا قد يخضع لعملية جراحية 

)أ.پ(العبو ليون الفرنسي في مواجهة املبدع الهولندي في بايرن ميونيخ آريني روبن 

الباڤاري مرشح فوق العادة بمواجهة  »أسد فرنسا«

طال����ب رئيس نادي باي����رن ميونيخ االملاني 
كارل هاينتس رومينيغه العبي فريقه بوجوب 
احترام ليون الفرنسي عندما يلتقي الفريقان وجها 
لوجه في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم على ملعب 

»اليانتس ارينا«.
وكان الفري����ق الباڤاري أزاح مان يونايتد االجنليزي الذي بلغ 
نهائي املسابقة في العامني املاضيني، وأحلق خسارة كاسحة بهانوڤر 
بسباعية نظيفة في الدوري احمللي السبت املاضي، وهو أكبر فوز 

له منذ 22 عاما ويدخل مواجهته مع ليون مبعنويات مرتفعة.
وقال رومينيغه »يجب عدم االس����تخفاف بقدرات ليون، فهذا 
الفريق اخ����رج ليڤربول في دور املجموعات ث����م ريال مدريد في 

االدوار االقصائية وبالتالي يستحق كل احترام منا«.
وكان لسان حال مهاجم بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك ريبيري 
الذي يأمل مدربه الهولندي لويس ڤان غال اشراكه بعد تعافيه من 
اصابة، يقول »املباراة ضد ليون لن تكون نزهة ألنه ميلك فريقها 

جيدا، يجب أال نفكر باملباراة النهائية قبل األوان«.

أما ڤان غال فقال »لي����ون فريق منظم جدا 
ويتمتع العبوه بقوة جس����دية ويقاتلون في 
امللع����ب، كما ميلك العبني يجي����دون الهجمات 
املرتدة السريعة ويتمتعون مبهارات عالية في 
املراوغة، ودائما ما يكون صعبا مواجهة فرق 

تنتهج هذا األسلوب«.
وسيخوض الفريق الباڤاري املباراة في غياب 
قائده والعب الوسط الهولندي مارك ڤان بومل 
حلصوله على البطاقة الصفراء الثانية، واالمر 
ذاته ينطبق على الظهير االيسر هولغر بادشتوبر 
الذي تألق بشكل الفت هذا املوسم وبات يقرع 

باب املنتخب االملاني.
ويعتب����ر بايرن الفريق األكثر ألقابا من بني 
الفرق املتبقية في نصف النهائي برصيد 4 ألقاب 

مقابل ثالثة لبرش����لونة، واثنني النتر ميالن آخرها عام 1965، في 
حني يبلغ ليون هذا الدور للمرة االولى في تاريخه.

ويعتمد الفريق الباڤاري بشكل شبه كلي على جناحه الهولندي 

الطائر اريني روبن الذي يدين له بالتواجد في 
هذا الدور بعد ان س����جل الهدفني اللذين رجحا 
كفته امام فيورنتينا االيطالي في الدور الثاني، 

وضد مان يونايتد في ربع النهائي.
في املقابل، وكما كانت احلال بالنس����بة الى 
برشلونة الذي استقل باصا لنقل العبيه الى مدينة 
ميالنو حيث سيقابل فريق املدينة انترميالن 
حذا ليون حذوه وقطع مس����افة مقدارها 750 
كلم للوصول الى ميونيخ لتأثر املالحة اجلوية 

بسبب الرماد البركاني في ايسلندا.
وقال قائد ليون املدافع البرازيلي كريس مازحا 
»رحلة الباص ذكرتني بش����بابي في البرازيل، 
كان االمر صعبا على اجلميع لكي يتعني علينا 
ان نقبل بهذا االمر. نشعر بأننا في حالة جيدة 
ونحن س����نخوض اول مباراة نصف نهائية لنا ونتطلع الى هذا 

االمر«.
ويخوض س����بعة العبني من ليون املباراة ضد بايرن ميونيخ 

وهم يواجهون خطر الغياب عن مباراة االياب في حال حصولهم 
على بطاقة صفراء ثانية.

ويريد ليون ان يصبح خامس ناد فرنس����ي يبلغ نهائي دوري 
ابط����ال اوروبا بعد رميس في اخلمس����ينيات وس����انت اتيان في 
السبعينيات، ومرسيليا في التسعينيات وموناكو عام 2004، علما 
بان مرسيليا وحده جنح في إحراز اللقب لفرنسا، وكان ذلك عام 

1993 على حساب ميالن االيطالي.

التشكيلتان المحتملتان

بايرن ميونيخ: هانس يورغ بوت � فيليب الم ومارتن دمييكيليس 
ودانيال ڤان بوينت ودانيال برانيتش � باس����تيان شفاينشتايغر 
وفرانك ريبيري واريني روبن وتوماس مولر � ايفيتش����ا اوليتش 

وماريو غوميز.
 ليون: هوغو لوريس � انطوني ريفيير وكريس وجيرميي توالالن 
والي سيس����وكو � ميراليم بيانيتش وادرس����ون وكيم كالشتروم 
وماكسيم غونالون وميشال باستوس � سيزار دلغادو وليساندرو 

لوبيز.

في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

 نصف نهائي
»يوروبا ليغ« في موعده 

بكنباور يدافع
عن ريبيري

اعلن ناديا فوالم وليڤربول 
االجنليزي��ان ان مباراتي ذهاب 
الدور نصف النهائي من مسابقة 
يوروبا ليغ )الدوري االوروبي( 
لكرة القدم ستقامان في موعدهما 
غدا اخلمي��س رغم االضطراب 
الكبير في حركة الطيران بسبب 
الرماد الذي خلفه بركان ايسلندا. 
ويحل فوالم ضيفا على هامبورغ 
االملاني، فيما يلعب ليڤربول في 
ضيافة اتلتيكو مدريد االسباني، 
واكد االحتاد االوروبي املسؤول 
عن تنظيم املباراتني بدوره اقامتهما 
كم��ا هو مقرر س��ابقا. واعرب 
مدرب فوالم روي هودجسون 
عن قلقه م��ن الرحلة »املعقدة« 
بالنس��بة الى فريقه الى شمال 
املانيا، م��ن جانبه، ينوي فريق 
ليڤربول الس��فر برا الى مدريد 
)2000 كلم( او االنتقال مبركب 
الى دبلن على ان يطير منها الى 
العاصمة االسبانية في حال فتح 

املجال اجلوي االيرلندي.

أكد أس��طورة ك��رة القدم 
بايرن ميونيخ  األملانية ونادي 
فرانت��س بكنب��اور ام��س ان 
التحقيق الفرنسي اجلاري حاليا 
حول شبكة دعارة لن يؤثر على 
النجم فران��ك ريبيري، عندما 

ميثل بايرن في مباراة اليوم.
وف��ي حف��ل دعائ��ي علق 
بايرن  بكنباور قائ��د ورئيس 
ميوني��خ الس��ابق عل��ى جنم 
الفري��ق احلالي ريبيري قائال: 
»مت اس��تدعاؤه كشاهد لذلك ال 
ميكن أن يكون ريبيري مستاء 

من ذلك«.
وأضاف: »إن فرانك واحد من 
الالعبني الذين ال يرون س��وى 
الكرة مبجرد نزولهم امللعب«.

فضيحة جنسية تهدد انتقال ريبيري إلى ريال مدريد 
تضاءلت فرص انتقال النجم الدولي الفرنسي 
فران���ك ريبيري العب وس���ط بايرن ميونيخ 
االملاني الى نادي ريال مدريد االس���باني، بعد 
ضلوعه في فضيحة جنسية بحسب ما ذكرت 

صحيفة »ماركا« االسبانية امس.
وذك���رت الصحيفة من دون ذكر مصدرها، 
ان ريبيري الذي ينتهي عقده في يونيو 2011 
مع الفريق الباڤاري، قض���ى بفضيحته على 

احتماالت انتقاله الى ريال مدريد.
وكان ثالثة العبني فرنس���يني قد خضعوا 
لالستجواب بشأن ممارسة اجلنس مع إحدى 
فتيات الهوى القاصرات، وأقر ريبيري املتأهل 
واألب لطفلتني أنه أقام عالقة مع الفتاة لكنه لم 
يعلم أنها قاصر، بحسب ما قال مصدر قضائي 

رسمي لوكالة فرانس برس.
وقد يواجه ريبيري العب مرسيليا الفرنسي 
سابقا، عقوبة الس���جن لثالثة أعوام وغرامة 

تبلغ 45 ألف يورو.
وفي حال قرر ريبي���ري ان ينهي ارتباطه 
مع بايرن في يونيو املقبل فسيحصل النادي 
الباڤاري على مبلغ »محترم« للغاية خصوصا 
انه ثمن جنمه الفرنس���ي ب� 80 مليون يورو، 
لكن في حال قرر االحتفاظ به حتى نهاية عقده 
ف���ي 2011 دون ان يتوصل الطرفان الى اتفاق 
حول التمديد، فسيكون ريبيري الرابح االكبر 
النه س���ينال مبلغ صفقة االنتقال بأكمله النه 
س���يصبح العبا حرا. وعقوبة ممارسة البغاء 
املأج���ور مع القاصرات في فرنس���ا تصل إلى 
الس���جن ملدة 3 أعوام مع غرامة تصل إلى 45 
ألف يورو، ويقال حسب ما اتفقت كل الصحف 
الفرنسية ان هناك العبا من أصل ثالثة العبني 
ف���ي املنتخب ارتكب هذه اجلرمية لكن لم يتم 

حتديد شخصيته.
الي���وم فجرت صحف إجنليزي���ة واملانية 
املفاجأة األولى بأن واحدا من زوار ذلك املكان 

كان فرانك ريبيري.
موقع بوينت الفرنس���ي واص���ل املفاجآت 
والصدم���ات، فق���د أكد أن الالعب���ني اآلخرين 
املتورطني في القضية هم كرمي بن زمية جنم 
نادي ريال مدريد وحامت بن عرفة العب مرسيليا..

ليرتفع عدد الالعبني املتهمني بهذه القضية إلى 
4 في حال أضفنا س���يدني غوفو العب نادي 
ليون الذي يعد الش���خصية األولى املعروفة 

في هذه القضية.

تورط بنزيمة وحاتم بن عرفة وغوڤو 

ليونبايرن ميونيخ
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