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أكد وين روني مهاجم مان يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم امس أنه سيكون 50
جاهزا للمشاركة مع منتخب إجنلترا في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا وذلك بعد حصوله على جائزة احتاد العبي كرة القدم في إجنلترا 
كأفضل العب في البالد لهذا العام. وتفوق روني )24 عاما( على منافسيه 
سيسك فابريغاس وكارلوس تيڤيز وديدييه دروغبا ليحرز اجلائزة التي 
يتحدد الفائز بها عن طريق تصويت الالعبني اآلخرين. وقال روني: »ستكون 

فخذي بخير قبل كأس العالم، وال داعي للقلق حول هذا األمر.

روني جاهز للمونديال
عاد البرازيلي كاكا بقوة إلى املالعب بعد غياب دام نحو س����تة أسابيع 
بسبب اإلصابة وهو ما منح دفعة حلظوظ ريال مدريد في إحراز لقب دوري 
الدرجة األولى االسباني بعد تسجيله هدف الفوز على سرقسطة 2-1، وأنعش 
آمال منتخب البرازيل في املنافس����ة عل����ى لقب كأس العالم.وكتب توماس 
جواش في عموده بصحيفة »اس« االس����بانية »عاد كاكا لتألقه بهدف رمبا 
يس����اوي الفوز بلقب الدوري«. وقال كاكا للصحافيني »احلقيقة انها كانت 

ليلة استثنائية للغاية بالنسبة لي بعد الكثير من االنتقادات«.

كاكا: أسوأ شيء أن يشكك الناس في إصابتي

»الباڤاري« يعاني من اإلصابات في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حلم بايرن ميونيخ  في »برنابيو« يمرّ من »جيرالن«

بايرن ميونيخ مطالب بحسم التأهل وتخطي ليون في موقعة ال مجال فيها لألخطاء لبلوغ النهائي

س���تكون س���معة 
بايرن ميونيخ االملاني 
عل���ى احمل���ك عندما 
يحل ضيفا على ليون 
الفرنس���ي اليوم على 
ملعب »جيرالن« في 
ليون ف���ي اياب الدور نصف النهائي 
ملس���ابقة دوري ابط���ال اوروبا لكرة 

القدم.
وكان الفريق الباڤاري الساعي الى 
لقبه اخلامس بعد اعوام 1974 و1975 
و1976 و2001، حسم مباراة الذهاب في 
صاحله بصعوبة بهدف وحيد سجله 
جنمه الهولندي اريني روبن، وسيكون 
الباڤاري مطالبا بنس���يان  الفري���ق 
تعثره السبت املاضي امام بوروسيا 
مونشنغالدباخ 1-1 ما سمح ملطارده 
املباشر شالكه باللحاق به الى صدارة 
البوندسليغا، عندما يحل ضيفا على 
ليون وذلك ملواصلة مشواره الرائع 

في املس���ابقة في سعيه الى الثالثية 
التاريخية )الدوري والكأس احملليني 

واملسابقة االوروبية(.
ويعول بايرن ميونيخ كثيرا على 
روبن الذي يدين ل���ه كثيرا ببلوغه 
دور االربعة من خالل اهدافه احلاسمة 
التي سجلها والتي اطاح باندية عريقة 
ابرزها  العجوز  في املسابقة والقارة 
يوڤنتوس االيطالي ومواطنه فيورنتينا 
ومان يونايتد االجنليزي بطل 2008 

ووصيف بطل 2009.
املباراة  ويخوض بايرن ميونيخ 
ف���ي غياب جنم���ه الفرنس���ي فرانك 
ريبيري لطرده ذهابا والكرواتي دانيال 
برانييتش بسبب االيقاف واالوكراني 
اناتولي تيموتشوك بسبب االصابة، 
فيم���ا يحوم الش���ك حول مش���اركة 
االرجنتين���ي مارت���ن دمييكيلي���س 
والبلجيكي دانيال فان بوينت بسبب 

االصابة.

 بيد ان مدرب���ه الهولندي لويس 
ڤان غ���ال ميل���ك االس���لحة الالزمة 
لتحقيق نتيجة ايجابية وبلوغ املباراة 
النهائية للم���رة الثامنة في تاريخه، 
في مقدمته���ا القوة الضاربة في خط 
الهج���وم الكرواتي ايفي���كا اوليتش 
وتوماس مولر وميروس���الف كلوزه 
الذي فك نحس التهديف امام بوروسيا 

مونشنغالدباخ بتسجيله هدفه الثالث 
هذا املوس���م واالول منذ 15 يناير في 
مرمى هوفنهامي، وماريو غوميز، الى 
جانب عودة القائد الدولي الهولندي 
مارك فان بوم���ل الغائب عن مباراة 

الذهاب بسبب االيقاف.
واعرب ڤان غال عن ثقته الكبيرة 
في العبيه لبلوغ النهائي، وقال »لم 

يس���بق لي ان عملت مع فريق كهذا. 
لدينا انطباع باننا نس���تطيع الفوز 

بكل شيء«.
واضاف »برشلونة )االسباني( حقق 
الثالثية )عام 2009(، االن دورنا، وانا 
اعتقد باننا نس���تطيع ان نكسب كل 
شيء، في البداية، لم تكن لدينا هذه 
القناعة، لكن اليوم اجلميع يعتقدون 

بذلك النه من الناحية الذهنية نحن 
االن في اعلى مستوى«.

 لكن مهمة بايرن ميونيخ لن تكون 
سهلة في مواجهة ليون الباحث عن 
الى ان  املجد االوروب���ي والس���اعي 
يصبح خام���س ناد فرنس���ي يبلغ 
نهائي دوري ابطال اوروبا بعد رميس 
في اخلمس���ينيات وسانت اتيان في 
السبعينيات ومرسيليا في التسعينيات 
وموناكو عام 2004، علما بان مرسيليا 
وحده جنح في احراز اللقب لفرنسا 
وكان ذلك عام 1993 على حساب ميالن 

االيطالي.

طموح ليون 

ويطمح ليون الى استغالل عاملي 
االرض واجلمه���ور وتك���رار اجنازه 
ف���ي دور الثمن عندما اط���اح بريال 
البرتغالي  مدريد االسباني وجنومه 
كريس���تيانو رونال���دو والبرازيلي 

ريكاردو كاكا والفرنسي كرمي بنزمية 
وتشابي اولونسو، لكنه يفتقد خدمات 
العب وسطه الدولي جيرميي توالالن 

لطرده ذهابا.
ويعقد ليون اماال كبيرة على مهاجمه 
االرجنتيني ليساندرو لوبيز والعبي 
الوس���ط البوسني ميرالني بيانيتش 
واالرجنتيني سيزار دلغادو والسويدي 

كيم كالستروم.
وقال لوبيز »لقد فعلناها امام ريال 
مدريد ومنلك الفرصة لتكرار ذلك، منلك 
فريقا قويا وعازما على دخول التاريخ من 
الباب الواسع ببلوغ املباراة النهائية«، 
مضيفا »مباراة الغد تختلف كثيرا عن 
مباراة الذهاب عندما لعبنا بخطة دفاعية، 
س����نلعب مهاجمني وسنسعى الى هز 
الشباك الننا مطالبون بذلك، لكن علينا 
احلذر من بايرن ميونيخ النه فريق كبير 
وابان عن ذلك في مبارياته خارج قواعده 

حيث يسجل اهدافا كثيرة وحاسمة«.

البورتا: ستكون العودة
 األفضل بالتاريخ

مورينيو: ال أريد مواجهة 
»الباڤاري« في النهائي

توريه: األهم في حياتي
 هنري: التأهل ليس فخرًا

قال رئيس نادي برشلونة خوان البورتا »اآلن لدينا روح العودة 
بالنتيجة، الفريق يتمتع بهذه الروح والجمهور يعلم ذلك، المباراة 

أمام انتر ميالن غدا مهمة للغاية«.
وتذكر البورتا العديد من المواقف األخرى التي تمكن بها الفريق 
من العودة بالنتيجة بالسابق قائال: »في العديد من المناسبات أمام 
إبسويتش، أندرلخت، فينورد، جتنبرج، ديناموكييڤ، وتشلسي 
لك��ن ربم��ا ه��ذه المرة يوم غد هي األهم واألفضل في التاريخ ألنها 

ستمك��ن الف��ريق م��ن الوصول إلى نهائي دوري األبطال«.
وقال انه ومن خالل عمله كرئيس لنادي برشلونة احرز ثالثة 
ألقاب أوروبية وسيكون أمرا جيدا لو نجح الفريق في إضافة لقب 
رابع في برنابيو«. وال يش���ك بأنه لو تأهل برشلونة إلى النهائي 
فإن الفريق س���يحظى بالدعم من جانب مدري���د، وقال: »تم تأكيد 
ذل���ك من جانبهم عندما قمت بتس���ليم كأس البطولة قبل أيام في 

العاصمة«.

عادة مدرب انتر ميالن البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي اعتاد على 
ال����كالم والتصريحات الغريبة لدرجة جعلت����ه يصرح إلحدى القنوات 
التلفزيونية بأنه يريد مقابلة ليون في النهائي وليس بايرن ميونيخ.

وجاء تصريح مورينيو أش����به بالصدمة ملش����جعي بايرن ميونيخ 
عندما قال: »إذا ما وصلن����ا للنهائي فامتنى أن نبتعد عن طريق بايرن 
ميونيخ، انهم ميلكون سحرة مثل ريبيري وروبن الذي أعتبره واحدا 
م����ن أفضل الالعبني عندي باإلضافة ألن ف����ان غال هو من يقودهم، إنه 

استاذي عندما كنت مساعدا له في برشلونة«.
ويعد مورينيو واحدا من األشخاص الذين يعرفون فان غال جيدا عندما 
كان مساعدا له في برشلونة عام 1996 كما أنه على علم أيضا بإمكانيات 
آريني روبني الرائعة حيث كان روبن واحدا من مفاتيح لعبه عندما كان 

مورينيو مدربا لتشلسي. وختم قائال: »أمتنى أن نواجه ليون«.

أعرب العب برشلونة العاجي يحيى توريه عن اقتناعه التام بأن 
برشلونة سيقدم مباراة »كبيرة« ضد إنترميالن للرد على الهزمية 
التي تعرض لها في سان سيرو ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.

وق���ال: »مواجهة يوم غد س���تكون األهم م���ن حياتي وفي حياة 
برشلونة، الفريق سوف يلعب 150% ألنه الشيء الوحيد الذي ميكننا 

القيام به وسنلعب من أجل الفوز، الفوز والفوز بها«.

قال املهاجم الفرنسي في صفوف برشلونة تييري هنري »نحن 
اآلن نفكر في هذه املواجهة ولكن أوال علينا اخلضوع للراحة، أعتقد 
أن العودة والتأهل على حساب انتر ليست مصدرا للفخر أو لالعتزاز، 
علينا أن نفعل كل ش���يء للحصول على الفوز واجلماهير يجب أن 

تكون بجانبنا مثل العام املاضي ضد تشلسي«.
جتدر اإلشارة إلى أن مستوى الفرنسي في هذا املوسم انخفض 
بش���كل كبير مقارنة مع املوس���م املاضي حيث لم يسجل خالل هذا 

املوسم مع برشلونة سوى أربعة أهداف فقط.

التشكيلتان المحتملتان
ليون: هوغو لوريس- انطوني ريفيير وجان االن 
ــــونغ والبــرازيلي كــريس )او ماكسيــم  بومس
ــيم غونالون )او  ــوكو- ماكس غونالون( وعلي سيس
ــــويدي كيــم  ــان ماكون( والس ــي جــ الكاميرون
كالستــروم والبرازيلي ايدرسون والبوسني ميرالين 
ــيزار دلغادو وليسارندو  بيانيتش- االرجنتيـنان س

لوبيز.
بايرن ميونيخ: هانز يورغ بوت- فيليب الم ومارتن 
ديميكيليس )او كريستيان ليل( وهولغر بادشتويبر 
ــارك ڤان بــومل  ــو- الهولندي مــ ودييغو كونتنت
وباستيان شفاينستايغر وتوماس مولر واريين روبن- 

الكرواتي ايڤيكا اوليتش وميروسالف كلوزه.

بايرن ميونيخليون
9:45
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أكد أن وضع االتحاد الدولي مريح من الناحية المادية 

بالتر: ليس هناك أي مقايضة مع بن همام 
ــاد الدولي لكرة القدم  نفى رئيس االحت
ــري جوزيف بالتر ان يكون ضد  السويس
ترشح رئيس االحتاد اآلسيوي للعبة القطري 
ــة »فيفا«  ــد بن همام النتخابات رئاس محم
املقررة في مايو عام 2011 او ان يكون هناك 

أي مقايضة معه.
وقال بالتر أمس خالل زيارته للمقر اجلديد 
ــاد اإلماراتي لكرة القدم في دبي على  لالحت
هامش حضوره انشطة مؤمتر سبورت اكورد 
ــحب بن  الدولي: »ال يوجد أي مقايضة بس
ــيحه من انتخابات رئاسة فيفا  همام لترش
مقابل قيامي بدعم ملف قطر لتنظيم مونديال 
2022«.وكان بالتر زار قطر وحضر املباراة 
ــي عهد قطر التي جمعت  النهائية لكأس ول
ــبت املاضي، مما زاد  ــة والعربي الس الغراف
من حدة التكهنات حول صفقة بني رئيسي 

االحتادين الدولي واآلسيوي.
ــت بن همام وقد  ــع بالتر »لقد قابل وتاب
ــى هامش نهائي كأس ولي العهد  حتدثنا عل
ــة في  ــدة 5 دقائق، كما كانت هناك جلس مل
ــه يوجد من يريد بناء  ــار، لكني أرى ان املط
قصة سلبية، أو ان هناك معلومات خاطئة، 
ــح بن  ــا لم اقل مرة واحدة اني ضد ترش أن

همام لرئاسة االحتاد الدولي أو انه ال يصلح 
لهذا املنصب، وعلى العموم لن أحتدث حاليا 
ــا، وال وقت لدي  ــة فيف عن انتخابات رئاس
للتفكير في هذا األمر، كل تركيزي ينصب 
حول نهائيات كأس العالم التي تستضيفها 

جنوب افريقيا في يونيو املقبل«.
وأكد بالتر »عندما أزور كل احتاد ودولة 
ــن الطبيعي ان  ــم كأس العالم م تريد تنظي
ــجع تلك الدولة ونحث مسؤوليها على  نش
القيام بهذه اخلطوة اجلبارة، لقد قامت قطر 
ــيوية عام 2006  بتنظيم دورة األلعاب اآلس
ــن ناجحة، وهذا يدل  وكانت بطولة أكثر م
على القدرات التي تتمتع بها وحسن التنظيم، 
ــن القول انني ادعم ملف قطر اكثر  وال ميك

من ملف آخر«.
ــؤال حول الوضع املالي لـ  وردا على س
»فيفا« في ظل األزمة املالية العاملية حاليا قال 
بالتر: »عندما تكون غنيا ال تتحدث عن ازمة 
مالية، ولو نظرنا الى اخللف كيف كان االحتاد 
الدولي سابقا، وما وصل اليه اليوم ميكن ان 
نعترف بصراحة اننا قطعنا خطوات جبارة 

وكبيرة جدا بني املاضي واحلاضر«.
وتابع بالتر »طورنا عمل االحتاد الدولي 

ــركاء، ومن خاللهم ميكن ان  من خالل الش
نساهم في تطوير الكرة في كل مكان، دون 
ان ننسى الدور األساسي لشبكات التلفزة 
التي كان لها الدور الكبير في تعزيز ميزانية 
االحتاد الدولي من خالل عقود شراء البطوالت 

التي ينظمها فيفا«.
ــن دخل االحتاد  ــد بالتر ان »70% م وأك
الدولي من عقود الرعاية التلفزيونية و25 من 
عقود الرعاية التجارية و5 من امور مختلفة«، 
ــا حاليا يبلغ 3.4  ــفا عن ان »دخل فيف كاش

مليارات دوالر«.
وقال بالتر »70% من الدخل يصرف على 
تطوير كرة القدم وعلى األمور االدارية وإقامة 
منافسات الفئات العمرية وبطوالت الصاالت 
والكرة الشاطئية، بينما لو نظرنا الى اوروبا 
جند ان 80% من دخل مسابقة دوري ابطال 
اوروبا تعود الى األندية الغنية، مما يساهم 

في إغناء األغنياء أكثر وأكثر«.
وكشف بالتر عن ان »فيفا سيقوم مبنح 
200 ألف دوالر لكل احتاد وطني، كما سنعمل 
ــروع  على تطوير االحتادات من خالل مش
الهدف، لذا ميكن ان أقول اننا مرتاحون وفي 

أمان لكننا لسنا أغنياء«.


