
الرياضية الجمعة
23  ابريل 2010

34

العبو بايرن ميونيخ يحيون جماهير الباڤاري بعد الفوز الصعب على ليون  )أ.پ(

 نفى االس���كوتلندي ديڤيد مويز مدرب ايفرتون االجنليزي 
ام���س التقارير التي تتحدث عن امكانية ان يكون خلفا ملواطنه 
اليكس فيرغسون في تدريب مان يونايتد بطل الدوري االجنليزي 
لكرة القدم. وذكرت بعض التقارير مؤخرا ان فيرغسون نصح 
مجلس ادارة م���ان يونايتد بان يكون مويز خلفا له في تدريب 
»الش���ياطني احلمر« في نهاية املوسم املقبل الذي سيكون على 
االرجح االخير للسير االسكوتلندي مع الفريق الذي اشرف عليه 

ملدة 25 عاما.  لكن مويز قلل من اهمية االخبار التي حتدثت عن 
خالفة فيرغسون في مان يونايتد قائال في حديث لصحيفة »دايلي 
ريكورد« احمللية: »لم متض فترة طويلة على ذكر اسماء مارك 
هيوز وس���تيف بروس وراين غيغز خلالفة فيرغسون، عندما 
يرتبط اس���م احد العبي فريقي بانتقال ما فهذا االمر يزعجني، 
وبالتالي ال اريد ان اكون جزءا من هذا االمر )التقارير(. بالنسبة 

الي هذا املوضوع برمته ال اساس له من الصحة«.

مويز ينفي تدريب مان يونايتد 

بايرن ميونيخ يحّلق على »جناح« روبن في أجواء مدريد

لعب اجلناح الهولن���دي اريني روبن مجددا 
دور »بط���ل« بايرن ميونيخ األملاني بعدما حلق 
به عاليا مقترب���ا من اجواء مدريد لبلوغ نهائي 
ابطال اوروبا في 22 ماي���و املقبل وقاده للفوز 
على ضيفه ليون الفرنسي 1-صفر على ملعب 
»اليانتس ارينا« في ذهاب الدور نصف النهائي 

من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وس���جل روبن الهدف الوحيد في الدقيق���ة 69، ليمنح النادي 
الباڤاري الساعي الى لقبه اخلامس بعد اعوام 1974 و1975 و1976 
و2001، افضلية »مقبولة« قبل مب���اراة االياب التي تقام الثالثاء 

املقبل على ملعب »غيرالن«.
وكان روبن لعب دور البطل ايضا في الدور الثاني امام فيورنتينا 
بتسجيله هدف التأهل لفريقه، ثم في ربع النهائي عندما كرر االمر 

ذاته امام مان يونايتد حامل اللقب.
وكان الفص���ل االول من مواجهة بايرن مع ليون الذي يخوض 
غمار دور االربعة للمرة االولى في تاريخه، مليئا باالحداث وابرزها 
طرد جنم النادي الباڤاري الفرنس���ي فرانك ريبيري في الشوط 

االول، ثم العب وس���ط ليون جيرميي توالالن 
في الشوط الثاني.

وبدأ بايرن ميونيخ املباراة ضاغطا سعيا 
خلف هدف التقدم وكان ان يحصل على مبتغاه 
عندما ارتقى باستيان شفاينشتايغر لعرضية 
روبن وحولها برأسه لكن محاولته مرت قريبة 
جدا من مرمى احلارس هوغو لوريس )13(، ثم 
حصل على فرصة اخرى هذه املرة بواس���طة 
ريبيري الذي تالعب باملدافع البرازيلي كريس 
قبل ان يسدد من خارج املنطقة كرة قوية مرت 

قريبة جدا من القائم االمين )18(.
وهدأت بعدها وتيرة الن���ادي الباڤاري ما 
سمح لليون بالتقاط انفاس���ه ثم ارتاح اكثر 

عندما تلقى مضيفه ضربة قاسية في الدقيقة 37 بعدما رفع احلكم 
االيطالي روبرتو روسيتي البطاقة احلمراء في وجه ريبيري بعد 
خطئه القاسي على االرجنتيني ليساندرو لوبيز، لتتفاقم مشاكل 
الدولي الفرنسي املتورط في فضيحة جنسية احتلت الصفحات 

االولى في الصحف الفرنسية واالوروبية وان 
لم توجه اليه اي تهمة رسمية حتى االن.

وحاول فريق املدرب كلود بوييل ان يستغل 
التفوق العددي وتس���جيل ه���دف التقدم قبل 
نهاي���ة الش���وط االول وكاد ان يحص���ل على 
مبتغاه بتسديدة صاروخية بعيدة للسويدي 
كيم كالشتروم لكن احلارس هانز يورغ بوت 
تعملق وحرم الضيوف من افتتاح التس���جيل 

.)43(
وفي الشوط الثاني، زج مدرب بايرن الهولندي 
لويس فان غال باالوكراني اناتولي تيموتشوك 
بدال من الكرواتي ايڤيكا اوليتش من اجل تعويض 

ريبيري في وسط امللعب.
ورغم النقص العددي واصل بايرن اندفاعه نحو مرمى لوريس 
وحصل على فرصة ذهبية لتوماس مولر بعد عرضية من فيليب 
الم لكن املهاجم الشاب فقد توازنه عندما كان يحاول وضع الكرة 

في الشباك )53(.

وبعد دقيقة فقط، فرض التعادل العددي نفس���ه مجددا عندما 
رفع احلكم روس���يتي البطاقة الصف���راء الثانية في وجه العب 
وسط ليون جيرميي توالالن بعد خطأ على شفاينشتايغر )54(، 
ليعود بايرن ويتسيد اللقاء مجددا وهو كان قريبا مرة اخرى من 
هز ش���باك لوريس عبر رأسية البديل ماريو غوميز لكن محاولة 
االخير كانت ضعيفة رغم وج���وده وحيدا في مواجهة احلارس 

الفرنسي )69(.
لكن فريق املدرب الهولندي لويس فان غال لم ينتظر س���وى 
دقيقة واحدة ليضع الكرة داخل الشباك الفرنسية عبر املتألق روبن 
الذي اطلق كرة صاروخية من خارج املنطقة غيرت مسارها قليال 

بعدما حتولت من مولر وسكنت شباك لوريس )69(.
ثم ترك النجم الهولندي ارضية امللعب بعد هذه الفرصة تاركا 
مكان���ه للتركي حميد التينتوب وهو غير راض عن قرار مواطنه 

فان غال.
وكان على البديل س���يدني غوفو ان يدرك التعادل لليون في 
الدقيقة 89 بتسديدة من خارج املنطقة لكن محاولته مرت قريبة 

من املرمى.

سجل هدفًا حاسمًا جديدًا في ليون بذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

ليونبايرن ميونيخ
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فان بويتن: شيء مؤسف
 ما حدث لريبيري

بويل: هدف روبن عكر مزاجي

قال مدافع بايرن ميونيخ البلجيكي دانيال فان بوينت 
لقناة اجلزيرة الرياضية عقب انتهاء املباراة: »إنه لشيء 

مؤسف تعرض ريبيري للطرد في هذه املباراة«.
واضاف: »املباراة كانت قوية ومليئة بالضغط والقوة، 
ومن اجليد لنا إحراز هذا الهدف بواسطة روبني واحملافظة 
على شباكنا نظيفة، وهذه هي اخلطوة األولى نحو الترشح 
لنهائي البطولة، وس���نحاول اللعب بنفس الطريقة في 
املباراة املقبلة على ملعب ليون رغم أننا سنفتقد ريبيري 

وبرانيتش«.
وتابع: »نحن درسنا تكتيك ليون جيدا وهذا ما أحدث 
الفارق في اللقاء األول، نحن س���يطرنا على امللعب وهم 
لعب���وا على الكرات املضادة لكنه���م لم ينفذوها بطريقة 
سليمة وهذا جعلنا نكس���ب الكرة منهم مبكرا، على أي 

حال التعامل معهم في اإلياب«.
»ريبيري لم يقصد إيذاء مهاجم ليون، حاول الدخول 
على الكرة لكنه أخطأ، إنه ال يريد الشر ألحد، ليساندرو 
لوبيز عاد للملعب وكأن ش���يئا لم يكن وهذا يوضح أن 
الضربة لم تكن قاس���ية لهذا احلد الذي تعامل به احلكم 
معه، كان بودن���ا رؤية ريبيري معنا حتى نهاية املباراة 
وفي لق���اء اإلياب، هذا ما حدث ويح���دث في كرة القدم، 
ونحن استطعنا في اللقاء األول القيام بردة فعل مناسبة 
وس���نكرر األمر في اإلياب بدون ريبي���ري، وهذا الهدف 

سيكون حاسما لنا«.

قال مدرب ليون كلود بويل لقناة اجلزيرة الرياضية 
»من الصعب أن أقول إنني مرتاح وأنا خاسر، هدف روبن 
أثر علينا، ونحن كان بإمكاننا إحراز هدف لكن لألس���ف 
لم نتمكن من فعل ذلك، ولو كنا س���جلنا لكان ذلك مهما 
لنا في لقاء اإلياب، ويعزز من فرصنا للترش���ح لنهائي 

البطولة ألول مرة لنا«.
واعترف بويل بأحقي�����ة بايرن في الفوز قائال: »بايرن 
اس���تحق االنتص����ار، وعرف كي����ف يحافظ على هدف 
روبن، رغم انهم في الش�������وط األول ل���م يتمكن��وا من 
السيطرة على اللعب ولكن الطرد الذي تعرض له توالالن 
اثر بالسلب علينا وتس���بب في منحهم السي��طرة على 
املل���عب في الش���وط الثاني ومنحهم فرصة إحراز هدف 

الفوز«.
واض�������اف: »ما حدث مجرد ش������وط واح����د فقط، 
والش���وط الثاني على ملعبنا الذي س���نعود إلي���ه اآلن 
بالطائ���رة عكس ما حدث لنا عندما جاءن���ا إلى أملاني���ا 

بالقطار«.

ڤان غال: طرد ريبيري مشكوك فيه
وروبن اعتذر بعد تبديله

ليون ليس مهتمًا بفري

تشلسي يطلب اغويرو وريبيري 

اعتبر مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال ان 
البطاقة احلمراء التي نالها ريبيري »مشكوك في صحتها«، 
في الوقت الذي رأى فيه الظهير املميز فيليب الم أنه »من 
الصعب ان تواس���ي فرانك بعد هذه البطاقة احلمراء، انه 

العب ممتاز ويريد الفوز دائما«.
 لكن رغبة الف���وز عند ريبيري ليست اكبر من رغب���ة 
الف�����وز عند روبن الذي ب���دا غاضبا جدا من قرار مدربه 
عن���دما أخرجه من امللعب في الدقائق االخيرة من املباراة 
لك��ن العب تشلسي الس����ابق اعتذر الحق��ا وق���ال »ما 
قمت به لم يكن محت���رف���ا، لكني ارغب دائما في اللعب 

والفوز«.
وخت���م روبن »نحن في وضع جيد، لكننا لم نفز بأي 

شيء حتى اآلن«.

نفى مارينو فاش���يولي مدير الكرة في ليون األخبار 
التي حتدثت عن اهتمام النادي بالتعاقد مع سيباستيان 
فري حارس مرمى فيورنتينا اإليطالي، مؤكدا أنها أخبار 

عارية متاما عن الصحة.
وكان���ت عدة تق��اري����ر إيطالي�������ة قد ادعت ق����رب 
عودة فري للدوري الفرنسي رغم ارتباطه بعقد ميتد حتى 
2013 مع الفي����وال، ولكن فاشيلو أكد عدم اهتم��ام ليون 
باحلارس املتمي���ز حني ق����ال ملوق�����ع فرين���زيفي����وال 
اإليط����ال����ي: »لس���ن����ا مهتم��ني بف����ري وال يوج����د 
أي صحة في تلك األخب���ار، لدينا هيوجو لوريس وهو 
حارس ش����اب ومتميز وم����ازال لدي���ه عامان في عقده 

معنا«.

قالت مصادر موقع غول.كوم أن تشلس���ي االجنليزي 
حدد أهدافه للموس���م املقب����ل، من أجل إع���ادة ش���حن 
الفريق وتقوية صفوفه لتحقي��ق موسم أفضل في الع���ام 

املقبل.
وعلى رأس هذه األه���داف جاء مهاجم أتلتيكو مدريد 
سيرجيو أغويرو، وكذلك النجم الفرنسي فرانك ريبيري 
صانع العاب ن���ادي بايرن ميونيخ األملاني. وس���يكون 
تشيلسي مستعدا لدفع 70 مليون يورو تقريبا للحصول 

على النجمني.

روبن يسرق األضواء 
سرق اجلناح الهولندي اريني روبن االضواء من زميله الفرنسي 
فرانك ريبيري وفرض نفسه جنما مطلقا لبايرن ميونيخ بتسجيله 
الهدف الوحيد في مرمى ليون. »هل س���يبقى ريبيري مع بايرن او 
س���يرحل الى ريال مدريد؟ ما هو حجم املبلغ الذي سيدفعه الفريق 
االسباني؟ هل يصل الى 80 مليون يورو؟ ام سينجح اداريو بايرن في 
اقناعه بتمديد عقده؟!«، هذه هي االسئلة التي كانت تطرحها وسائل 
االعالم االملانية والفرنسية واالسبانية في االشهر االخيرة، لتجعل 
من ريبيري »النجم املنش���ود« الذي تس���عى جميع االندية الكبرى 
للتعاق���د معه لكن احدا ال ميلك االموال التي »تفي« هذا الالعب حقه 

باستثناء ريال مدريد، وبدرجة اقل تشلسي االجنليزي.
ال يوجد هناك ادنى ش���ك بشأن موهبة ريبيري وقدراته الفنية، 
لك���ن ماذا قدم للنادي الباف���اري او حتى ملنتخب بالده على صعيد 
االلقاب، اجلواب بسيط: »ال شيء يذكر حتى اآلن« بخالف مساهمته 
ف���ي حصد بطولة ال���دوري االملاني قبل عام���ني، بينما حمل روبن 

النادي االملاني الذي انضم اليه بداية املوسم على كتفيه في اللحظات 
احلاسمة وليس في املباريات التي تنتهي بفوز الفريق بفارق ثالثة 

او اربعة اهداف.
يريد ريبيري االنتقال الى فريق »كبير« بإمكانه ان يرفع الكأس 
االوروبية الغالية، وهو يرى ان ريال مدريد يستطيع ان يحقق حلمه 
ه���ذا، لكن املفارقة هي ان فريق باي���رن بأكمله قد يذهب الى مدريد 
كون ملعب الريال »س���انتياغو برنابيو« سيستضيف النهائي في 
22 الش���هر املقبل، ولكن على االرجح من دون النجم الفرنسي الذي 

يواجه عقوبة االيقاف ملباراتني بعد طرده ضد ليون.
وجد روبن طريقه الى الشباك في 20 مناسبة في جميع املسابقات 
منذ ان انضم الى بايرن قادما من ريال مدريد، لكن الهدف الذي سجله 
بتسديدة صاروخية يرتدي اهمية كبرى كونه وضع النادي البافاري 
على مشارف التأهل الى النهائي للمرة االولى منذ 2001 والثامنة في 

تاريخه املتوج بأربعة القاب )1974 و1975 و1976 و2001(.

احلكم اإليطالي روسيتي يطرد جنم بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك ريبيري


