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الرياضة الدولية

موقف حرج ( 3ــ )1
دوري األبطال :إنتر يضع برشلونة في
ٍ
وضع إنتر ميالنو ضيفه برشلونة
موقف حرج عندما أسقطه  1-3على
في
ٍ
ملعب «سان سيرو» ،في ذهاب الدور
نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال
اوروبا لكرة القدم ،بينما سيكون ملعب
«أليانز أرينا» مسرحًا للمواجهة الثانية
التي ستجمع بايرن ميونيخ وضيفه ليون
الليلة الساعة  21.45بتوقيت بيروت
ّ
رد إن�ت��ر م�ي�لان��و ب�ط��ل إي�ط��ال�ي��ا على
خسارته امام برشلونة بطل اسبانيا
بهدفني نظيفني في دور املجموعات
فهزمه  ،1-3وبات على بعد  90دقيقة
من تجريده من لقبه.
وبدا الفريق الكاتالوني مرهقًا وغير
قادر على ًمجاراة اصحاب االرض رغم
ّ
تقدمه ّأوال ،وق��د ت��أث��ر كثيرًا بغياب
خ�ط��ورة نجمه االرجنتيني ليونيل
م �ي �س��ي ،ال � ��ذي اق �ت �ص��رت محاوالته
ع�ل��ى ت�س��دي��دت�ين ف��ي ال �ش��وط الثاني
احداهما من ركلة حرة مباشرة.
وكانت اولى الفرص الخطرة في اللقاء
م��ن ج��ان��ب إن �ت��ر ،اال ان االرجنتيني
دييغو ميليتو اه��در ال�ك��رة بطريقة
غ��ري�ب��ة ام ��ام م��رم��ى ف�ي�ك�ت��ور فالديز
(.)16
وج��اء ال��رد اقسى م��ن برشلونة بعد
ث�لاث دقائق فقط ،اذ انطلق الظهير
األي � �س ��ر ال� �س ��اب ��ق إلن� �ت ��ر البرازيلي
ماكسويل واخ�ت��رق املنطقة ث��م لعب
ك��رة خلفية رائ�ع��ة ال��ى ب��درو املندفع
ف�س��دده��ا االخ �ي��ر ب�ي�س��راه ال��ى يسار

بايرن ميونيخ  -ليون

ّ ً
املهاجم االرجنتيني دييغو ميليتو مسجال برأسه الهدف الثالث إلنتر في مرمى حارس برشلونة فيكتور فالديز (أليساندرو غاروفالو  -رويترز)
الحارس البرازيلي جوليو سيزار.
وك��اد ميليتو يعادل النتيجة ،اال ان
الكرة التي سددها وهو شبه منفرد
م� ّ�رت قريبة من القائم االيسر ملرمى
االرجنتيني
فالديز ( .)28لكن الهداف
ّ
ع� � � ّ�وض س��ري �ع��ًا ب �ع��دم��ا ت �س��ل��م كرة
ع��رض�ي��ة م��ن ال�ك��ام�ي��رون��ي صامويل
إي�ت��و ف�ه� ّ�ي��أه��ا ب��ذك��اء ال��ى الهولندي
ويسلي س�ن��اي��در غير امل��راق��ب داخل
املنطقة وال ��ذي ل��م يجد صعوبة في

مالعب ألمانيا

ّ
أملانيا قد تخسر حارسها األول أدلر في املونديال
ت� �ع � ّ�رض ح � ��ارس م ��رم ��ى م �ن �ت �خ��ب أملانيا
ري �ن �ي��ه أدل� ��ر ل �ك �س� ٍ�ر ف��ي أح ��د أض�ل�اع ��ه ،ما
ّ
يهدد مشاركته في نهائيات ك��أس العالم
في جنوب أفريقيا املقررة بني  11حزيران
و 11تموز املقبلني.
ُ
وأص� �ي ��ب أدل� ��ر خ�ل�ال ت �م��اري �ن��ه م��ع فريقه
ب��اي��ر ل�ي�ف��رك��وزن ،وه��و ك��ان ال�خ�ي��ار األول
مل� ��درب امل�ن�ت�خ��ب ي��واك �ي��م ل� ��وف ،ل �ك��ن هذه
اإلص��اب��ة ق��د ت�ه��دد حظوظه ف��ي مشاركته
مع «املانشافت» ُفي املونديال.
وك��ان أدل��ر قد استدعي إلى املنتخب ألول
مرة في تشرين األول عام  ،2008وقد نجح
في فرض نفسه ضمن تشكيلة لوف الذي
ك��ان يعتزم اخ�ت�ي��اره لنهائيات املونديال
إلى جانب مانويل نوير وتيم فيزه حارسي
شالكه وف �ي��ردر بريمن على ال�ت��وال��ي ،من
دون أن ي�ح��دد ه��وي��ة ال�ح��ارس األول ،لكن
األفضلية كانت لحارس ليفركوزن ،الذي
أث �ب��ت ج ��دارت ��ه خ �ل�ال م� �ش ��وار أمل��ان �ي��ا في
التصفيات األوروبية.
وت� �ل� �ع ��ب أمل ��ان� �ي ��ا ف� ��ي ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ات ضمن
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة إل � � ��ى ج� ��ان� ��ب غانا
وأوستراليا وصربيا ،ومن املقرر أن تواجه
مالطا في  13الشهر املقبل واملجر في 29
م�ن��ه وال�ب��وس�ن��ة وال�ه��رس��ك ف��ي ال�ث��ال��ث من
حزيران املقبل ضمن استعداداتها للعرس
الكروي العاملي.

ريبيري ضالع في الفضيحة الجنسية!
ث �ب��ت ض� �ل ��وع ال �ن �ج��م ال� ��دول� ��ي الفرنسي
ميونيخ
فرانك ريبيري العب وسط بايرن
ّ
األملاني في الفضيحة الجنسية التي هزت
الكرة الفرنسية في األيام األخيرة.
وأقر ريبيري املتأهل واألب لطفلتني بأنه
أقام عالقة مع فتاة هوى ،لكنه لم يعلم أنها
ق��اص��رة ،ب�ح�س��ب م��ا ق ��ال م �ص��در قضائي
فرنسي ،استجوب ثالثة العبني فرنسيني
بشأن ممارسة الجنس م��ع إح��دى فتيات
الهوى القاصرات،
وب �ح �س��ب ص�ح�ي�ف��ة «م� ��ارك� ��ا» اإلسبانية

ال � � �ص � ��ادرة أم � � ��س ،ف � ��إن ري � � ��ال م� ��دري� ��د قد
يتراجع ع��ن ض� ّ�م ال�لاع��ب إل��ى صفوفه إثر
هذه الفضيحة ،بعدما كان يسعى جاهدًا
إل ��ى ال �ح �ص��ول ع�ل��ى خ��دم��ات��ه م��ن الفريق
البافاري.
وق � ��د ي� ��واج� ��ه ري� �ب� �ي ��ري الع � ��ب مرسيليا
ال�ف��رن�س��ي س��اب�ق��ًا ،ع�ق��وب��ة ال�س�ج��ن لثالثة
أعوام وغرامة تبلغ  45ألف يورو.
وإذا ق ��رر ري �ب �ي��ري أن ي�ن�ه��ي ارت �ب��اط��ه مع
بايرن في حزيران املقبل ،فسيحصل النادي
البافاري على مبلغ مهم ،وخصوصًا أنه
ث� ّ�م��ن نجمه ال�ف��رن�س��ي ب� �ـ 80م�ل�ي��ون يورو،
لكن إذا قرر االحتفاظ به حتى نهاية عقده
في  2011من دون أن يتوصل الطرفان إلى
ات �ف��اق ع �ل��ى ال �ت �م��دي��د ،ف�س�ي�ك��ون ريبيري
ال ��راب ��ح األك �ب��ر ألن ��ه س �ي �ن��ال م�ب�ل��غ صفقة
االنتقال بأكمله ألنه سيصبح العبًا ّ
حرًا.

ّ
فولسبورغ يخطب ود أوييه

أش��ارت الصحف األمل��ان�ي��ة ال �ص��ادرة أمس
إلى أن املدرب الفرنسي جيرار أوييه يقترب
من اإلش��راف على نادي فولسبورغ حامل
لقب الدوري األملاني في املوسم املاضي.
وذك ��رت صحيفتا «ك�ي�ك��ر» و«فولسبرغر
أل �غ �ي �م��اي��ن ت �س��اي �ت��ون��غ» أن ب �ط��ل أملانيا
توصل إلى اتفاق مع مدرب ليون وليفربول
اإلنكليزي ومنتخب فرنسا سابقًا.
وأض ��اف ��ت ال�ص�ح�ي�ف�ت��ان أن ق� ��دوم أوييه،
ال��ذي يشغل حاليًا منصب امل��دي��ر التقني
في االتحاد الفرنسي لكرة القدم ،سيتأكد
ف��ي األي ��ام القليلة املقبلة ،وق��د ي�ك��ون إلى
جانبه املدرب األملاني ماركوس بابل .ولم
يعط أوييه ( 62عامًا) أي تفاصيل عن هذا
ِ
ال �ن �ب��أ ،إذ ق ��ال« :ال ت�ع�ل�ي��ق ع�ل��ى موضوع
فولسبورغ».
وبعد إح��رازه لقب املوسم املاضي ،يعاني
فولسبورغ في «البوندسليغه» إذ يحتل
امل��رك��ز ال �س��اب��ع ب�ع��د ان �ق �ض��اء  31مرحلة،
وي � �ش� ��رف ع� �ل ��ى ت ��دري� �ب ��ه ل� ��ورن� ��ز غونتر
كوستنر.

ايداعها شباك فالديز (.)30
بضغط
�ه
وب � � ��اغ � � ��ت إن� � �ت � ��ر ض � �ي � �ف� �
ٍ
هجومي هائل في مستهل الشوط
ال �ث ��ان ��ي ،ف��اس �ت �غ��ل م �ي �ل �ي �ت��و هفوة
دفاعية وانطلق بالكرة ث��م ّ
مررها
م��ن داخ ��ل امل�ن�ط�ق��ة ال ��ى البرازيلي
م��اي�ك��ون ال��ذي ح� ّ�ول�ه��ا ال��ى الشباك
رغم مضايقة كارليس بويول الذي
ت�ل�ق��ى ب �ط��اق��ة ص �ف��راء ه��ي الثانية
ل��ه ف��ي امل �س��اب �ق��ة ،م��ا س�ي�ح��رم��ه من

املشاركة في مباراة االياب (.)48
وك � � � ��اد س� �ي ��رج� �ي ��و ي� � �ع � ��ادل االرقام
برأسية ،لكن جوليو سيزار تصدى
لكرته بأعجوبة (.)50
وأكد ميليتو انه نجم املباراة من دون
منازع ،اذ سجل الهدف الثالث برأسه
ملعوبة
م��ن م�س��اف��ة ق��ري�ب��ة ب�ع��د ك��رة ّ
من إيتو الى سنايدر ال��ذي حضرها
برأسه ايضًا الى األرجنتيني البعيد
عن الرقابة (.)61

يستضيف ب��اي��رن ميونيخ االملاني
ل �ي��ون ال �ف��رن �س��ي وع �ي �ن��ه ع �ل��ى بلوغ
امل �ب��اراة النهائية للمرة االول ��ى منذ
احرازه اللقب عام .2001
وسيخوض الفريق البافاري املباراة
ف ��ي غ �ي ��اب ق ��ائ ��ده ال �ه��ول �ن��دي مارك
ف ��ان ب��وم��ل ل�ح�ص��ول��ه ع �ل��ى البطاقة
ال � �ص � �ف� ��راء ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،واالم � � � ��ر عينه
ينطبق على الظهير االي�س��ر الشاب
هولغر بادشتوبر .وكما كانت الحال
بالنسبة ال��ى برشلونة ال��ذي استقل
باصًا لنقل العبيه الى مدينة ميالنو،
ح� � ��ذا ل � �ي� ��ون ح � � ��ذوه وق � �ط� ��ع مسافة
م� �ق ��داره ��ا ّ 750ك �ل ��م ل� �ل ��وص ��ول الى
ميونيخ بعد توقف املالحة الجوية
بسبب الرماد البركاني في ايسلندا.
وي� �خ ��وض س �ب �ع��ة الع �ب�ي�ن م ��ن ليون
امل � �ب� ��اراة ض ��د ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ وهم
ي��واج�ه��ون خ�ط��ر ال�غ�ي��اب ع��ن مباراة
االياب في حال حصولهم على بطاقة
صفراء ثانية.
التشكيلتان املحتملتان:
 بايرن ميونيخ :هانس يورغ بوت،ف �ي �ل �ي��ب الم وم� ��ارت� ��ن ديميكيليس
ودان � � � �ي � � � ��ال ف � � � ��ان ب � ��وي �ت��ن ودانيال
برانييتش ،باستيان شفاينشتايغر
وف� � ��ران� � ��ك ري � �ب � �ي� ��ري واري� � �ي � ��ن روبن
وت� ��وم� ��اس م ��ول ��ر ،إي �ف �ي �ك��ا أوليتش
وماريو غوميز.
 ل� �ي ��ون :ه ��وغ ��و ل� ��وري� ��س ،انطونيريفيير وك��ري��س وجيريمي توالالن
وعلي سيسوكو ،ميراليم بيانيتش
وإدرسون وكيم كالشتروم وماكسيم
غونالون وميشال باستوس ،سيزار
دلغادو وليساندرو لوبيز.

