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متوترة مع م���ان يونايتد خالل 
أكتوبر املاضي بشأن جتديد عقده 
وأكد الالعب بالفعل على رغبته في 
الرحيل من النادي قبل أن يتراجع 
ويوقع على عقد جديد مع الفريق 

ملدة خمس سنوات.
ومنذ ذلك احلني، اجتهد روني 
كثيرا من أجل إعادة بناء وتشكيل 
سمعته وهيبته في عالم الهدافني. 
ومتثل املباراة النهائية في وميبلي 
فرص���ة رائعة الس���تكمال هذه 

احملاولة بشكل جيد.

وس���جل روني 15 هدفا فقط 
في جميع املسابقات التي خاضها 
مع الفريق خالل املوسم املنقضي 
ليكون أقل رصيد له من األهداف 
في أي موسم منذ انتقاله الى مان 
يونايتد في عام 2004 قادما من 

إيڤرتون اإلجنليزي.
ورمبا تكون اإلصابة في كاحل 
القدم أحد األسباب التي أدت إلى 
تراجع رصيده من األهداف هذا 

املوسم.
كما دخل روني في مفاوضات 

»كان موس���ما رائعا.. واملباراة 
النهائي���ة على س���تاد وميبلي 
س���تكون تتويجا لهذا املوسم«، 
ولدى سؤاله عن روني، قال ميسي: 
»إنه مهاجم متميز بالفعل ويتسم 
بالطاقة والقوة وقدرته على إنهاء 
الهجمات بشكل جيد«، ولم يكن 
املوس���م املنقضي جيدا لروني 
مقارنة بإمكانياته العالية ولذلك 
فشل في احلصول على أي جوائز 
شخصية بعدما انهالت عليه في 

السنوات القليلة املاضية.

السبانيا، ويعتبر رونالدو وميسي 
وروني بشكل عام أفضل ثالثة 

العبني في العالم حاليا.
ورغم احتالله املركز الثاني في 
قائمة الهدافني بالدوري االسباني 
ف���ي املوس���م املنقض���ي بفارق 
تس���عة أهداف خلف رونالدو، 
يستحوذ ميسي على سجل رائع 
وإحصائيات قياسية في مسيرته 
الكروية رغم أنه مازال في الثالثة 

والعشرين من عمره.
وقال ميسي األسبوع املاضي: 

مدريد، اشتعل صراعه مع ميسي 
في الدوري االسباني ولكنه لن 
يكون طرفا في الصراع هذه املرة 
عندما يتقابل برشلونة مع مان 
يونايتد مجددا في نهائي دوري 
األبطال غدا على ستاد »وميبلي« 
البريطانية لندن،  العاصمة  في 
ويدور الصراع اخلاص في هذه 
املباراة بني ميسي وواين روني 
مهاجم مان يونايتد الذي أصبح 
النجم األول للش���ياطني احلمر 
في إجنلترا منذ انتقال رونالدو 

صفر في النهائي على حس���اب 
مان يونايتد ليتوج بطال لدوري 

األبطال.
وبع���د فترة قصيرة من هذه 
الهزمية، رحل رونالدو عن صفوف 
م���ان يونايتد إلى ري���ال مدريد 
االسباني من خالل صفقة قياسية 
بلغت قيمته���ا 96 مليون يورو 
)135.9 ملي���ون دوالر( ليصبح 
رونالدو أغل���ى العب في تاريخ 

كرة القدم حتى اآلن.
ومع انتق���ال رونالدو لريال 

عندما التقى برشلونة االسباني 
ومان يونايت���د اإلجنليزي قبل 
عام���ني فقط في نهائ���ي دوري 
أبطال أوروب���ا، وصف كثيرون 
هذه املباراة بأنها مواجهة من نوع 
خاص بني العمالقني األرجنتيني 
ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 

جنم مان يونايتد آنذاك.
املواجهة  وحسم ميسي هذه 
لصاحله حيث سجل الهدف الثاني 
لبرش���لونة وقاده إلى الفوز 2/ 

ميسي.. »على كل شفة ولسان« 
يسعى لدخول باب »األسطورة« 

ليونيل ميسي على كل شفة ولسان، خبر ليس بجديد في 
عال����م الصحافة عموما والرياضة خصوصا، مادامت اجنازاته 
تتكدس وهو مي����ارس هوايته في »خردق����ة« خطوط الدفاع 
وهز الش����باك، وابهار اجلميع، ويقف ميسي على عتبة دخول 
االس����طورة اذ يس����عى الى احراز دوري ابطال اوروبا للمرة 
الثالثة في السنوات اخلمس االخيرة عندما يلتقي مان يونايتد.  
صحيح ان »االسطورة اجلديدة« اليزال في بداية الطريق قياسا 
الى س����نوات عمره )23 سنة(، لكن كثيرين يعتبرون انه يبز 
مواطنه »املله����م« دييغو مارادونا مه����ارة وموهبة، حتى ان 
االخير اعترف بأن ليو »كامل اكثر«. ويذهب آخرون في معرض 
تفضيلهم مليس����ي باعتباره جنم جنوم ك����رة القدم على غرار 
مواطنه كارلوس كارديل في رقص التانغو. لكن خلف شخصية 
حامل »الكرة الذهبية« عامي 2009 و2010، تختبئ طباع شاب 
خجول يتصرف على طبيعته اذا صادفه معجبون في الشارع 
قرب دارته املطلة على الشاطئ في كاستيل دي فيلز )ضواحي 
برش����لونة(، التي اختارها ليكون جارا للبرازيلي رونالدينيو 
زميله السابق في النادي الكاتالوني، بعدما وجد فيه شقيقا اكبر 
ومثال يحتذى في بداية طريقه نحو الشهرة. غير ان ميسي لم 
يتشبه مبلهمه ولم يحط منزله باسطول من سيارات ليموزين 
أو يقتني مروحية تهبط في باحة الدارة الفخمة، وباملقارنة مع 
فيا رونالدينيو، تعتبر دارة ميسي املؤلفة من طابقني عادية، 
حتت����وي على اربع غرف منامة وحديقة وحوض للس����باحة، 
وال تتضمن ديس����كوتيك تبث املوس����يقى الصاخبة.  فالنجم 
االرجنتيني يفضل العيش بهدوء، بعيدا عن اضواء الليل وعلب 
س����هره، وقد لعب الوالد خورخي واالخ االكبر رودريغو دورا 
مؤثرا في بلورة شخصية ليو وابعادها عن »موبقات« مرحلة 
املراهقة. الوالد خورخي الذي عمل سنوات في شركة لصناعة 
قطع الغيار في روزاريو )االجنتني(، يدير حاليا اعمال جنله، 
وقد حماه من السقوط في تبعات الشهرة وتأثيراتها السلبية 
على غير الناضجني، وحذره باكرا حني كان في السابعة عشرة 
من عمره من اهدار التضحيات والتشتت بني االرجنتني واسبانيا 
التي حتملتها العائلة كرمى لب����روز ليو وجناحه، وافهمه ان 
مسيرة أي رياضي هشة دائما اذا لم حتصن بالشكل املناسب، 
وطبعا استوعب ميسي املوقف وفهم الدرس والدليل املسيرة 
املتألقة التي يسلكها. يبلغ راتب ميسي 11 مليون يورو سنويا 
فضال عن موارد من العقود االعالنية تقدر ب� 25 مليون يورو. 
وتصب هذه املداخيل في صندوق »مؤسس����ة ليو ميسي«. في 
املقابل، يعيش »النجم الفتى« حياة عادية خارج اطار التدريب 
واملباريات وتصوير بعض االفالم االعالنية في ضوء العقود 
املرتبط بها. ان����ه باختصار »بيتوتي« ميض����ي اوقات فراغه 
مسترخيا في منزله يزاول العاب الڤيديو ويشاهد االفالم. وفي 
غالب االوقات يتناول طعام غدائه في »سانت خوان ديبسي« 
مركز التدريب في بارس����ا.  في يناير املاضي، سأل الصحافي 
االيطالي لوكا تشايولي املقيم في اسبانيا، الذي وضع كتابا عن 
حياة النجم االرجنتيني، ميسي عن »املايستروز« او امللهمني 
في حياته، فعدد افرادا في عائلته وفي مقدمهم والده وشقيقه 
فقد عبر االول به الى الضفة االخرى من احمليط االطلسي بحثا 
عن عالج حلالته الصحية اذ كان يعاني من ضعف في هرمونات 
النمو. وتعتبر والدته سيليا كامتة اسراره، والشقيق رودريغو 
»احلارس االمني« لتنفيذ وصاي����ا الوالد ونصائحه خصوصا 

خالل فترة املراهقة واعجاب ليو برونالدينيو. 

استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لريال مدريد 
االسباني العودة لتدريب ناديه القدمي تشلسي اإلجنليزي.

وأكدت صحيفة »صن« البريطانية أن مورينيو خذل الروسي 
رومان أبراموفيتش صاحب تشلسي بإخباره أنه ليس مهتما 
بتولي املنصب التدريبي الشاغر بالفريق خلفا لإليطالي كارلو 
أنشيلوتي، ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من مورينيو 
قوله: »ال يخفي جوزيه أن تشلس���ي يتمتع مبكانة خاصة 
في قلبه وأنه يتمنى العودة إليه في يوم ما.. ولكن املشكلة 
هي أنه لم يتغير ش���يء في تشلسي منذ أن رحل مورينيو 

عنه، فمازال النادي يرتكب األخطاء نفسها«.

ذكرت صحيفة »صن« البريطانية امس أن أليكس فيرغسون 
املدير الفني ملان يونايتد قرر الدفع بتشكيل الفريق نفسه الذي 
لعب به أمام شالكه األملاني في غلسينكيرشن. وأكدت الصحيفة 
البريطانية أن فيرغس����ون فضل أن يدفع بالفريق الذي فاز به 
2 - 0 على مضيفه األملاني شالكه في ذهاب الدور قبل النهائي 
من دوري األبطال، مما يعني أن هداف الدوري اإلجنليزي لهذا 
املوسم البلغاري دمييتار برباتوف وناني، الذي اختير كأفضل 
العب هذا العام، سيبدآن املباراة على مقاعد البدالء. وسيلعب 
أنطونيو فالينسيا على الطرف األمين لوسط امللعب فيما سيلعب 
مايكل كاريك في قلب خط الوسط أمام بول سكولز وأندرسون 
أو دارين فيلتشر الذي تعافى من االصابة. ورغم املشاكل التي 
يعاني منها الالعب الويزلي املخضرم ريان غيغز خارج امللعب 
اال انه يبدو أنه سيحتفظ مبكانه في قلب خط الوسط.وسيلعب 
الكوري اجلنوبي جي-سونغ بارك على اجلانب األيسر للملعب 

فيما سيقود واين روني وخافيير هرنانديز الهجوم.

اعترف مايكل أوين مهاجم مان يونايتد بأنه يحلم بالتسجيل 
في شباك برشلونة وقال أوين للموقع الرسمي ملان يونايتد 
»لدينا مجموعة رائعة من الالعبني وبالتالي علينا أن ننتظر 
خوض املباراة، ولكن إذا شاركت من على مقاعد البدالء فإنني 
أود التسجيل«، وأوضح أوين »إذا نظرت إلى الكرة األوروبية 
فإنك ستدرك إنه النهائي النموذجي، أعتقد أن اجلميع يتفق 
على أن برش���لونة ومان يونايتد أفضل فريقني في العالم، 

إنه نهائي استثنائي«.

أكد جوسيب غوارديوال، املدير الفني لبرشلونة أن أليكس 
فيرغسون، املدير الفني ملان يونايتد أحد أساطير كرة القدم، 

ولكنه يود أن يتعرف عليه عن قرب مرة أخرى.
وأوضح غوارديوال للموقع الرسمي لالحتاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا(: »لس���وء احلظ ال أعرف السير أليكس جيدا 
على املستوى الشخصي، ولكننا التقينا بضع مرات، مازلت 
بعيدا عن مقارنتي بفيرغس���ون، ولكن من املمكن أن تقارن 

بني فلسفة السير أليكس وفلسفة يوهان كرويف«.

شدد الصربي نيمانيا فيديتش، مدافع مان يونايتد، على 
أنه من اخلطأ اختصار برش���لونة في مهاجمه األرجنتيني 
ليونيل ميسي. وقال ڤيديتش للموقع الرسمي ملان يونايتد: 
»أفكر في برش���لونة كفريق، ال خالف على أن ميسي العب 
مذهل، ومن الصعب جدا إيقافه داخل امللعب، ولكنني ال أقلل 

من الالعبني اآلخرين، خاصة تشافي وأندريس إنيستا«.

مورينيو يرفض تدريب تشلسي 

 »صن«: تشكيلة املان أمام شالكه 

أوين يحلم بالتسجيل 

لينيكر يرشح برشلونة للفوز 
يرى املهاجم اإلجنليزي الدولي السابق غاري لينيكر أن 
برشلونة هو األقرب إلحراز لقب دوري أبطال أوروبا، مثلما 
فعل الفريق في 2009. ويعتقد لينيكر أن حنكة وموهبة العبي 
برشلونة ستتفوق على عامل جماهير مانشستر في ملعب 
وميبلي، وأكد: »حقيق���ة أن املباراة تقام في إجنلترا تعطي 
األفضلية لبرشلونة..بصراحة إذا التقى الفريقان عشر مرات 
فسيفوز مان يونايتد مرة أو مرتني، ورمبا يتعادل الفريقان 

مرتني ويفوز برشلونة بباقي املواجهات«.

غوارديوال: ال أعرف »السير«

ڤيديتش يرفض اختزال برشلونة 

املجري كاساي يقود نهائي أبطال أوروبا غداً 

»بيكيه برشلونة« بروح جديدة تختلف عن »بيكيه مان يونايتد«

من برشلونة فذهبت اليه وقلت 
له انه من دواعي سروري ان العب 
هنا لكني ارغب في الرحيل، قلت 
له اني اريد العودة الى موطني، 
حاول اقناعي بالعدول عن قراري 

لكنه تفهم موقفي«.
ورغم اش���ادته بفيرغسون، 
فان تطور مستوى بيكيه حتقق 
باشراف مدرب برشلونة جوسيب 
العكس، وقد  غوارديوال وليس 
حتدث املداف���ع الدولي عن هذه 
املس���ألة قائال »االثنان محفزان 
كبيران، جميع املدربني يعرفون 
كرة القدم، بعضهم بش���كل اكبر 
وبعضهم بشكل اقل، لكن كل شيء 
يتعلق بكيفية حتفيز الالعب، كل 
شيء يتعلق بكيفية استخراج ما 
تريده من الالعبني، اذا قارنتهما 
)فيرغسون وغوارديوال( ببعضهما 
انهما ميلكان  البعض فس���تجد 

الكثير من االمور املشتركة«.

قلب���ي دف���اع رائع���ني هما ريو 
)فرديناند( و)نيمانيا( فيديتش، 
بالتالي، كان م���ن الصعب علي 
احلصول على فرصة اللعب لكنها 
كانت جتربة رائعة ان اتواجد الى 
جانب العبني مثل كريس���تيانو 
رونالدو و)واين( روني و)رود( 

ڤان نيستلروي.
ذهبت الى هناك عندما كنت في 
السابعة عشرة من عمري وعدت 
الى هنا عندم���ا بلغت احلادية 
والعشرين، ان جيرار الذي ذهب 
الى هناك كان مختلفا عن الذي 
عاد )الى برشلونة(«، وتابع »اما 
فيما يخص فيرغسون، فيمكنني 
القول، ورغم اني لم العب كثيرا، 
فربطتني ب���ه عالقة جيدة، كان 

صريحا دائما معي.
حديثي مع السير اليكس كان 
دائما صريحا، ولم اواجه معه اي 
مشكلة، ثم حصلت على عرض 

 رش���ح االخطبوط االسباني 
ف���وز م���ان يونايتد على  ايكر 
برشلونة في نهائي دوري ابطال 
أوروبا غدا، بع���د اختبار جرى 
في مدينة ملقا االس���بانية. الى 
ذلك يقود احلكم املجري ڤيكتور 
كاساي )35 عاما( نهائي دوري 
ابطال اوروبا لك���رة القدم الذي 
يجمع برشلونة االسباني مبان 
يونايتد االجنليزي غدا على ملعب 

»وميبلي« في لندن.
وس���يقود كاس���اي مباراته 
السادسة في املسابقة االوروبية 
العريقة هذا املوسم، بينها ذهاب 
الدور ثمن النهائي بني انتر ميالن 
االيطالي بطل املوس���م املاضي 
وبايرن ميونيخ االملاني وصيفه 
)0-1(، اضافة ال���ى مباراة مان 
يونايتد مع ڤالنس���يا االسباني 

)1-0( في دور املجموعات.
وسيتولى مهام حكمي الراية 
املجريان االخران غابور ايروس 
وجيورجي رينغ، فيما سيكون 
احلكم���ان املس���اعدان واحلكم 
الس���ادس من املجر ايضا وهم 
ميخالي فابيان وتاماس بوغنار 

وايستفان فاد.
م���ن جه���ة اخرى، ل���م يعد 
الدولي االسباني جيرار  املدافع 
بيكيه الالعب ذاته الذي لعب في 
صفوف مان يونايتد عندما كان 
في السابعة عشرة من عمره، النه 
جنح منذ عودته الى برشلونة عام 
2008 في فرض نفسه من الركائز 
الكاتالوني  االساس���ية للنادي 
واملنتخب االس���باني الذي توج 
الصيف بلقبه املونديالي االول.

ولم يخض بيكيه س���وى 12 
ال���دوري االجنليزي  مباراة في 
املمت���از خالل اربع���ة اعوام مع 
»الش���ياطني احلم���ر«، ما دفعه 
للعودة الى الفريق الذي تأسس 
فيه وقد اصاب متاما في خياره 
التام  اذ تكللت عودته بالنجاح 
حيث توج بلقب الدوري االسباني 
ثالث مرات وبكأس العالم لالندية 
عام 2010 وبدوري ابطال اوروبا 
2009 على حساب مان يونايتد 

.)0-2(
ويتحضر بيكي���ه البالغ من 
العمر 24 عام���ا ملواجهة فريقه 
الس���ابق مجددا عندم���ا يلتقي 
الطرفان غدا على ملعب »وميبلي« 
في نهائي املس���ابقة االوروبية 
االم، وهو حتدث عن جتربته مع 
»الشياطني احلمر« في مقابلة مع 
موقع االحتاد االوروبي، قائال ان 
جتربته في »اولد ترافورد« تركت 

اثرها االيجابي عليه.
واضاف بيكيه: »كانت فترة 
صعبة خصوصا عندما ال تفهم 
الس���بب الذي يق���ف خلف عدم 
مشاركتك، لكنهم كانوا ميلكون 

)أ.ف.پ( االخطبوط ايكر يعلن فوز مان يونايتد على برشلونة  

االخطبوط ايكر أعلن 
من ملقا عن فوز مان 

يونايتد بلقب نهائي 
أبطال أوروبا

 ريال مدريد يقيل ڤالدانو
اعلن رئيس ريال مدريد االسباني فلورنتينو بيريز انه الغى منصب املدير الرياضي في النادي 
الذي يشغله االرجنتيني خورخي ڤالدانو لكي مينح املدرب احلالي البرتغالي جوزيه مورينيو حربة 
اكبر، وقال بيريز »اريد االشارة الى مدى االلم الذي ينتابني من رحيل خورخي ڤالدانو، لقد اجتزنا 
مسافة كبيرة معا«. من جانب آخر اعلن مدربا اشبيلية وريال سوسييداد غريغوريو ماتزانو ومارتن 
الساراتي التنحي عن منصبهما بسبب النتائج املخيبة التي حققها الفريقان خالل املوسم املنتهي من 
الدوري االسباني لكرة القدم.
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