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غوارديوال: كيف ال يكون »الملكي« بالصدارة بعد إنفاقه 270 مليون يورو؟!

برشلونة يترّبص بريال مدريد في »الكالسيكو« الناري
تتجه أنظار املاليني من عشاق 
كرة القدم في كل أنحاء العالم 
غدا صوب س���تاد »نو كامب« 
في مدينة برشلونة االسبانية 
ملتابعة لقاء السحاب بالدوري 
االسباني بني فريقي برشلونة 
وريال مدريد »الكالسيكو« في 
املرحلة الثانية عشرة من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
ويترقب برشلونة بشغف 
شديد املوقف النهائي لكل من 
جنم���ي هجوم���ه األرجنتيني 
ليونيل ميسي والسويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش بعد أن عانى كل 
منهما م���ن اإلصابة في الفترة 

املاضية.
ويعتمد برش���لونة حامل 
لقب الدوري االس���باني بشكل 
كبي���ر عل���ى جهود ميس���ي 
وإبراهيموڤيت���ش في مواجهة 
منافسه العنيد ريال مدريد الذي 
يتصدر جدول املسابقة حاليا 
برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة 
أمام برش���لونة بعد 11 مباراة 

خاضها كل منهما.
وغاب ميسي وإبراهيموڤيتش 
عن مباراة الفريق الصعبة التي 
حقق فيها الفوز على ضيفه انتر 
ميالن اإليطالي 2-0 يوم الثالثاء 
املاضي في دوري أبطال أوروبا 

بسبب شد في عضلة الفخذ.
ولذلك يأمل برشلونة في أن 
الالعبان مستواهما  يس����تعيد 
البدنية قبل  العالي ولياقتهما 
خوض مباراة الكالسيكو التي 
يسعى من خاللها برشلونة إلى 
إسقاط منافسه العنيد واستعادة 

قمته.
افتقاد برشلونة  ولم يظهر 
كثيرا لالعبني خالل مباراته أمام 
انتر في ظل تألق كل من الفرنسي 
تييري هنري وبدرو رودريغيز 
وأندريس إنييس����تا وإرهاقهم 

لدفاع انتر طوال املباراة.
ولذلك يدور اجلدل حاليا في 
برشلونة حول إمكانية استعادة 
الالعبني ميسي وإبراهيموڤيتش 
للياقتهما قبل مباراة الكالسيكو 
ومدى إقبال املدرب جوس����يب 
غوارديوال املدير الفني للفريق 
عل����ى املجازفة والدفع بهما في 
املباراة رغم أنه حقق الفوز على 
انتر بدونهما. وقال غوارديوال 
»كما هو احلال دائما، سأختار 
الالعب����ني الذين أعتقد أنهم في 
أفضل حال للمشاركة في هذه 

املباراة«.
ولدى سؤاله عن مدى قلقه 
من خوض هذه املباراة وفريقه 
في املركز الثاني بفارق نقطة 
واحدة خلف ريال مدريد، أجاب 
غوارديوال »إنه )ريال مدريد( 

املتص���در حاليا بالطبع ولكن 
كيف ال يكون في الصدارة بعد أن 
أنفق 270 مليون يورو )لتدعيم 

الفريق(؟!«.
وأنف���ق ري���ال مدريد نحو 
270 مليون يورو )403 ماليني 
و660 أل���ف دوالر( ف���ي فترة 
االنتقاالت الصيفية قبل بداية 
املوس���م احلالي ليدعم فريقه 

الالعبني  أب���رز  مبجموعة من 
الرقم  العالم ليحطم بذلك  في 
القياسي ألكبر مبلغ ينفقه أي 
فري���ق لتدعيم صفوفه في أي 

فترة انتقاالت.
وكان البرتغالي كريستيانو 
رونال���دو هو األغل���ى من بني 
الالعب���ني الذي���ن تعاقد معهم 
ريال مدريد. وقد يكون رونالدو 

ضمن التشكيل األساسي الذي 
س���يدفع به املدرب التش���يلي 
مانويل بيلليغريني في مباراة 
»الكالسيكو« لتكون أول مشاركة 
له مع الفريق منذ شهرين بعد 
أن عانى في الفترة املاضية من 

اإلصابة.
وأوضحت بعض وس���ائل 
اإلعالم االسبانية أن بيلليغريني 

تلقى تعليمات من كبار مسؤولي 
النادي بضرورة الدفع برونالدو 
ضمن التشكيل األساسي للفريق 

في هذه املباراة.
ويب���دو أن رونالدو تعافى 
متاما من اإلصابة التي تعرض 
لها في كاحل القدم اليمنى خالل 
سبتمبر املاضي حيث شارك في 
الفترة األخيرة من مباراة الفريق 

والتي حقق فيها الفوز 1-0 على 
فريق زيوريخ السويسري في 

دوري أبطال أوروبا.
وقال رونالدو الذي أس���عد 
اجلماهير في ستاد »سانتياغو 
برنابي���و« بالعاصم���ة مدريد 
ملشاركته في هذه املباراة »أشعر 
باإلجهاد، ألنني لم أستعد كامل 
لياقتي. إنن���ي أبدأ بالفعل من 

نقطة الصفر ولكنني أثق في 
أنني س���أعود كم���ا كنت قبل 
اإلصابة متاما ألسجل األهداف 
وأف���وز باملباريات وأس���اعد 

الفريق«.
وأضاف »أريد املشاركة في 
مباراة الكالس���يكو إذا شعرت 
بأنني على ما ي���رام رغم أنها 

مسؤولية املدرب«.

ويسعى ريال مدريد جاهدا 
إلى الثأر لهزميته الثقيلة 2-6 
عل���ى ملعبه ف���ي مدريد أمام 
برشلونة في مايو املاضي وذلك 
في ال���دور الثاني من الدوري 
االسباني املوسم املاضي وهي 
الهزمية التي اعتبرها مشجعو 
ريال مدريد أكثر الهزائم قسوة 

وأملا في تاريخ الفريق.

ڤيرون »األكثر قيمة« في »ليبرتادوريس« ڤان غال: طوني مطالب بالرحيل

حصل الالعب األرجنتيني خوان سيباستيان 
ڤيرون على جائ���زة وكأس الالعب األكثر قيمة 
في »كوبا ليبرتادوريس« لعام 2009، وذلك بعد 
العروض املميزة واملستوى اجليد الذي قدمه مع 
البطولة  فريقه األرجنتيني استوديانتيس في 

ذاتها.
وتسلم ڤيرون الكأس التذكارية في حفل أقيم 
في مقر احتاد ك���رة القدم ألميركا اجلنوبية في 
اسونيون باألورغواي بحضور عدد من املسؤولني 
في االحتاد األميركي اجلنوبي وممثلني في نادي 
استوديانتيس األرجنتيني الذي يلعب لصفوفه 

ڤيرون.

ويعتبر ڤيرون من الالعبني اصحاب اخلبرة، 
حيث سبق له ان شارك مع املنتخب األرجنتيني 
في التصفيات املؤهلة الى مونديال 2010  بطلب من 
املدرب األرجنتيني دييغو مارادونا لشعوره بأهمية 
الالعب السيما في ظل الصراع القائم بني العب 
الوسط املتألق لبوكا جونيورز خوان ريكيلمي 
الذي رفض اللعب في صفوف »التانغو« بسبب 

خالفه في وجهات النظر بينه وبني مارادونا.
وتأل���ق ف���ي بع���ض املباري���ات وأخفق في 
مثلها، لكنه يقدم املس���توى املطمئن مع ناديه 
األرجنتيني ف���ي بطولة أندية أميركا اجلنوبية 

»ليبرتادوريس«.

أكد الهولندي لويس ڤان غال مدرب بايرن ميونيخ 
األملاني لكرة القدم ان مهاجم الفريق الباڤاري الدولي 
االيطالي لوكا طوني ال����ذي أوقفه عن اللعب حتى 
اش����عار آخر، مطالب بالبحث عن ناد جديد، وذلك 

بعد تفاقم العالقة بينهما.
وقال ڤ����ان غال: »ان الالعب صرح بنفس����ه انه 
يريد الرحيل، ففي هذه احلالة، أعتقد انه يجب عليه 

ايجاد ناد آخر«.
وبحسب ڤان غال فان مستقبل طوني الذي انضم 
الى باي����رن ميونيخ عام 2007 والذي برز جيدا في 

صفوفه في موسمه االول معه، هو في ايدي املسؤولني 
في النادي الباڤاري ولكن »بالطبع انا املك التأثير على 

ذلك، اال ان االدارة هي التي ستقرر في النهاية«.
واستبعد ڤان غال الذي جتاهل طوني منذ تسلم 
االول مهامه الصيف اي »مجال للمصاحلة«، معتبرا 
»ان جمي����ع الالعبني يتمتع����ون بفرصهم لكن على 
اجلميع ايضا االستجابة ملا هو مطلوب منهم خصوصا 
عندما يكونون محترفني في ناد مثل بايرن ميونيخ، 
فهذا ما يجب عليه ان يفعله اوال ومن ثم ميكننا ان 

نبحث في االمر«. 

هودجسون يمدد عقده مع فوالم

»NBA« أول خسارة ألتالنتا في الـ

كشف املدرب روي هودجسون انه قرر متديد عقده مع فوالم 
عاشر الدوري االجنليزي لكرة القدم، واضعا حدا للتقارير التي 
حتدثت عن انه يعتزم البحث عن حتد جديد عندما ينتهي عقده 

احلالي الصيف املقبل.
وجنح مدرب بالكبيرن وانتر ميالن واودينيزي االيطاليني سابقا 
في االرتقاء بفوالم من فريق مهدد دائما بالهبوط الى الدرجة االولى، 
الى فريق ينافس على مراكز متقدمة نس���بيا وذلك منذ ان تسلم 

مهامه مع النادي اللندني في 2007 خلفا لالوري سانشيز.
وفضل فوالم حينها هودجس���ون الذي قاد منتخب فنلندا في 
تصفي���ات كأس اوروبا 2008، على الهولندي مارتن يول وجون 

كولينز.
يذكر ان هودجس���ون اشرف ايضا على املنتخب السويسري 
)1992-1995( وق���اده في تصفيات مونديال 1994 وكأس أوروبا 
1996، واملنتخب االماراتي )2002-2004(، اضافة الى العديد من 
الفرق مثل ماملو الس���ويدي )1985-1990( الذي توج معه بطال 
للدوري احمللي عام 1986، ونيوشاتل السويسري )1995-1992( 
وغراسهوبرز السويسري )1999-2000( وكوبنهاغن الدمناركي 
)2000-2001(، وذلك اضافة الى انتر ميالن )1995 حتى 1997 ثم 

1999( وبالكبيرن )1997-1998( واودينيزي )2001(.

أحلق أورالندو ماجيك اخلس���ارة األولى بأتالنتا هوكس على 
أرضه هذا املوس���م عندما تغلب عليه بس���هولة 93-76 في قمة 
مجموعة اجلنوب الش���رقي، ضمن دوري كرة الس���لة األميركي 

.)MBA( للمحترفني
وقاد العمالق دوايت هاورد ماجيك لفوزه الثاني عش���ر هذا 
املوسم مسجال 22 نقطة و17 متابعة و4 صدات، وأضاف له النجم 
فنس كارتر 21 نقطة و9 متابعات ليحرز ماجيك س���ادس فوز له 

في آخر سبع مباريات.
وفي الطرف اخلاسر كان جو جونسون أفضل مسجل مع 22 
نقطة وأضاف جو س���ميث 13 نقط���ة و13 متابعة، فعجز اتالنتا 
عن اللحاق بفينيكس متصدر أندية املنطقة الشرقية، كما عجز 
عن حتقيق ثمانية انتصارات متتالية على أرضه ألول مرة منذ 

موسم 1994-1993.
وتقدم اتالنتا في أول ربعني ورفع الفارق الى 14 نقطة، لكنه 
انهار في الربعني االخيرين )54-25(، وتعرض خلسارته الثانية 

على التوالي في الدوري.
وقال مدرب اورالندو س���تان فان غان���دي بعد املباراة: »قلت 
لالعبني بني الش���وطني: »هل يريد أحدكم اللعب؟ أعتقد اننا كنا 
متعبني، ومن السهل اختالق االعذار، لكن في النهاية اما ان تفوز 

أو ان تخسر«.
وعلى ملعب »اينيرجي سولوش���ونز أرينا« في سولت اليك 
سيتي، فاز يوتاجاز بسهولة على ضيفه شيكاغو بلوز 86-105 

أمام 18.045 متفرجا.

جنم »امللكي« البرتغالي كريستيانو رونالدو مطالب بعدم إدارة ظهره لغوارديوال وفريقه في موقعة »الكالسيكو«          )رويترز(مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال يسعى الصطياد رونالدو وريال مدريد          )رويترز(

األرجنتيني خوان سيباستيان ڤيرون حامال كأس األفضل           )رويترز(

مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال أكد رحيل لوكا طوني          )رويترز(


