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أعترف البلجيكي دانيل ڤان بوينت مدافع نادي بايرن ميونيخ بأن الضغط اجلماهيري 54
وقيامه بارتداء قميص ناد من أكبر أندية أوروبا أكبر مشكلة واجهته في بداية مشواره 
مع الفريق الباڤاري.وأشار العب هامبورغ السابق وصاحب الـ 31 عاما إلى فضل مدربه 
الهولندي لويس ڤان غال عليه.وقال ڤان بوينت في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: 
»أشعر بإميان مدربي بقدراتي، لذلك دائما ما أسعى إلظهار أقصى ما لدي من قدرات«، 
وأشـــاد ڤان بوينت مبستوى فريقه عامة ومستواه بالتحديد خالل النصف األول من 

الدوري األملاني، مشيرا إلى أنه قضى أفضل نصف موسم له مع بايرن.

يعتقد مهاجم ليڤربول االجنليزي واملنتخب اإلسباني فرناندو توريس 
انه إذا استعاد معظم زمالئه احلماس سيرفعون ليڤربول للخروج من 
هذا الســــقوط، وقال توريس لصحيفة ذا صن البريطانية: »نحن نبذل 
قصارى جهدنا للخروج من هذه احلالة الصعبة، وسنواصل اللعب بقوة 
وشراسة وال يوجد حل أخر سوى الفوز بكل املباريات فال يوجد طريقة 
أخرى حلل هذه املشكلة«.واضاف: »لم اكن أتوقع أبدا أن يكون املوسم 
بهذا الشكل، كنا نظن أننا سننافس على كل شيء كما هو احلال دائما.

توريس: ليس أمامنا حل آخر سوى الفوز في كل المبارياتڤان بويتن: جماهير بايرن ميونيخ أكبر مشكلة واجهتني 

كاتالونيا تثور وتفوز على األرجنتين برباعية ثقيلة

فاز منتخب منطقة كاتالونيا االســـبانية على االرجنتني 2-4 
في مباراة كرة القدم الودية التي اقيمت اول من امس على ملعب 
»نو كامب« في برشلونة. وسجل سيرجيو غارسيا )44( وبويان 
كركيتش )55( وسيرجيو غونزاليز )70( من ركلة جزاء وهورتادو 
)76( اهداف كاتالونيا، وباستوري )65( ودي ماريا )75( هدفي 

االرجنتني. 
واســـتعاد مدرب كاتالونيا يوهان كرويف ذاكرة االنتصارات 
وتفوق على مدرب االرجنتني دييغو مارادونا الذي شاهد املباراة 
من املدرجات نظرا اليقافه بينما ســـجل العب برشـــلونة بويان 
كركيتـــش هدفا فـــي االرجنتني لليوم الثاني علـــى التوالي بعد 

تسجيله هدفا يوم االثنني املاضي امام كاظمة. 
وكان كرويف، الذي ابتعد عن عالم الساحرة املستديرة منذ عام 1996، 
عندما أقيل من تدريب برشلونة، وافق على تدريب منتخب »كاتالونيا« 
مجانا. ويخوض منتخب كاتالونيا مباراتني، أو ثالث مباريات ودية سنويا، 
ويتطلع الكثير من الكاتالونيني للمشاركة في الفريق الوطني، واللعب 
على الصعيد الدولي، وشهدت املباراة حضورا جماهيريا بلغ حوالي 25 

ألف مشجع، وهو أقل مما كان يتوقعه ويتمناه منظمو املباراة.
 وحظي كرويف باستقبال حافل من قبل اجلماهير التي أبدت املزيد 
من احلماس والهتافات لالعبي برشلونة الذين فازوا السبت املاضي بلقب 
كأس العالم لألندية واكملوا السداســــية التاريخية للفريق، بالتتويج 

بألقاب الدوري والكأس في أسبانيا وكأس السوبر احمللية ودوري أبطال 
أوروبا وكأس السوبر األوروبية وأخيرا كأس العالم لألندية.

وغاب النجم األرجنتيني ليونيل ميســــي، الذي أحرز هدف احلسم 
لبرشــــلونة في نهائي كأس العالم لألندية، واملتوج بلقب أفضل العب 
في العالم، في اســــتفتاء االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، عن املباراة 

بسبب تعرضه اللتواء في الكاحل األمين.
كما غاب مارادونا بســــبب تعرضه لعقوبة اإليقاف ملدة شهرين من 
قبل فيفا عقب التصريحات، غير الالئقة، التي أصدرها عقب الفوز على 
أوروغــــواي في أكتوبر املاضي، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2010 
بجنــــوب أفريقيا، ولم يكن مبقدور مارادونا اجللوس على مقاعد بدالء 

األرجنتني، وبالتالي فقد تابع املباراة من مقاعد املتفرجني.
تقدم سيرجيو غارســــيا، العب ريال بيتيس، بهدف لكاتالونيا قبل 
دقيقة واحدة من نهاية الشــــوط األول، إثــــر متريرة من خوان فيردو، 
جناح فريق اسبانيول.وأضاف بويان كركيتش، جنم برشلونة، الهدف 
الثاني لكاتالونيا في الدقيقة 56 ، ثم رد خافيير باستوري العب باليرمو 
اإليطالي بهدف لألرجنتني في الدقيقة 63، وأعلنت الدقيقة 68 عن الهدف 
الثالث لكاتالونيا من ضربة جزاء نفذها سيرجيو غارسيا بعد تعرض 
فيران كوروميناس للدفع داخل منطقة اجلزاء.وسجل انخيل دي ماريا 
الهــــدف الثاني لألرجنتني في الدقيقة 72، وبعد أربع دقائق فقط اختتم 

هورتادو بيريز مويزيس أهداف كاتالونيا.

كرويف يتفوق على مارادونا.. وكركيتش يسجل هدفاً لليوم الثاني على التوالي

)رويترز( مدافع كاتالونيا بيرسيس يخطف الكرة قبل مهاجم االرجنتني هيغوين   )أ.پ( مهاجم كاتالونيا بويان كركيتش يعبر عن فرحته للجماهير بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى األرجنتني  

جنم لوس اجنيليس ليكرز كوبي براينت تألق أمام أوكالهوما وسجل 40 نقطة  )أ.پ(

»NBA« عودة قوية لبيرس و40 نقطة لبراينت في الـ
قلب بول بيرس بدايته البطيئة في الربع األول الى نهاية 
متفجرة في الربع األخير وقاد بوسطن سلتيكس حامل لقب 
2008 الى الفوز على انديانيا بيســـرز 103-94 اول من أمس 
ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني على ملعبه »تي 

دي غاردن« أمام 18.624 متفرجا. 
 وحقق لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب وصاحب افضل 
سجل في الدوري حتى االن فوزه الثالث والعشرين على حساب 
ضيفه أوكالهوما ثاندر 111-108 على ملعبه »ستيبلز سنتر«.
وقدم النجم كوبي براينت مباراة كبيرة مسجال 40 نقطة، 8 
متابعات و6 متريرات حاســـمة، وخرج منتصرا في مواجهة 
جنمي اوكالهوما كيفن دورانت )30 نقطة( واملوزع راســـل 
وستبروك )21 نقطة و13 متريرة حاسمة(، وهي املرة السادسة 

التي يسجل فيها كوبي 40 نقطة أو أكثر هذا املوسم.
 وعـــادل اتالنتا هوكس افضل بداية له في تاريخ الدوري 
عندما تغلب على مضيفه مينيسوتا متبروولفز 112-87 على 
ملعب »تارغت ســـنتر« في مينيابوليس أمام 11271 متفرجا.

وحقق هوكس فوزه العشرين من أصل 27 مباراة معادال رقم 
تشكيلة 1987/1986 التي ضمت انذاك النجم الكبير دومينيك 

ويلكنز.
 وفي باقي املباريات، فاز واشنطن ويزاردز على فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 105-98 وتشارلوت بوبكاتس على ديترويت 
بيستونز 88-76 ونيويورك نيكس على شيكاغو بولز 88-

81 وممفيس غريزليز على غولدن ســـتايت ووريرز 108-121 
وهيوسنت روكتس على لوس اجنيليس كليبرز 99-108.

نيوزيلندا تواجه المكسيك ودياً استعداداً للمونديال

اليسون يشتري بطولة »إنديان ويلز« للتنس

بـــات من املقـــرر أن يلتقي املنتخـــب النيوزيلندي 
نظيره املكســـيكي وديا في الثالث من مارس املقبل في 
لوس اجنيليس فـــي مباراة إعدادية لكأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا.وأعلن االحتاد النيوزيلندي لكرة القدم 
عن إقامة مباراة ودية أمام املكسيك، لتكون األولى للفريق 
النيوزيلندي من أصل ست مباريات مقررة على طريق 
االستعداد لكأس العالم.ويحتل منتخب نيوزيلندا املركز 
82 في فيفا، وهو يشارك للمرة الثانية فقط في النهائيات 
العاملية، حيث أوقعته قرعة البطولة في املجموعة اخلامسة 
مع سلوڤاكيا وپاراغواي وإيطاليا، بطلة العالم.ويحتل 

املنتخب املكســـيكي املركز 17 في تصنيف فيفا، وتأهل 
الفريق إلى نهائيات كأس العالم 14 مرة.وتغلب املنتخب 
النيوزيلندي بأربعة أهداف نظيفة في املواجهة الوحيدة 
التي جمعته باملنتخب املكسيكي في اوكالند عام 1980.

واســـتهل مدرب نيوزيلندا، ريكي هيربرت، مســـيرته 
الدولية وهو في احلادية والعشرين من عمره مبواجهة 
املكسيك.وقال هيربرت »أعتقد أنه مع وجود پاراغواي 
في املجموعة، تعد مباراة املكسيك مثالية بالنسبة لنا..
مباراة كبيرة..فريق قوي للغاية.. ولكنها فرصة طيبة 

لتجميع العبينا مجددا في الطريق إلى كأس العالم«.

اجته امللياردير األميركي الري اليسون، عمالق 
سباقات اليخوت، إلى عالم التنس بعدما أعلن مساء 
أمس الثالثاء عن شرائه حقوق بطولة إنديان ويلز 
لألساتذة، رجال وسيدات، للموسم املقبل، بجانب 
امللعب املســـتضيف للبطولة.ويخوض اليسون، 
املثير للجدل، مشاكل قانونية امام فريق الينغي 
السويسري بشأن موقع، وشكل بطولة كأس أميركا 
املقبلة لسباق الزوارق الشراعية الكبرى.بيد أنه 
من املتوقع أن تصبح بطولة إنديان ويلز أقل جدال 

عندما تقام للمرة األولى حتت إدارة جديدة في الفترة 
من الثامن إلى 21 مارس املقبل في كاليفورنيا.وقام 
اليســـون بشراء بطولة إنديان ويلز ومالعبها في 
رانكو ميراج، 160 كيلومترا شرق لوس اجنيليس، 
من مالكي البطولة ومؤسسيها، شارلي باساريل 
وراميوند مور.وقال اليسون »أشعر بالسعادة، ألنني 
صرت املالك اجلديد، أي شـــخص يعرفني، يدرك 
أنني أعشـــق لعبة التنس، ألعبها بشكل اعتيادي 

وأشاهدها دائما«.

إسبانيا تخطط لخوض 3 مباريات ودية

إشبيلية يفقد فابيانو أمام برشلونة

بوتراغينيو: برشلونة قدم موسمًا سحريًا

أودينيزي يقيل مارينو ويعّين دي بيازي

قـــال االحتاد االســـباني لكرة القدم ان اســـبانيا بطلة اوروبا تخطط 
خلوض ثالث مباريات ودية في االسابيع التي ستسبق انطالق نهائيات 
كأس العالم في العام املقبل من بينها مباراتان على ارضها والثالثة خارج 
ارضها.واضاف االحتاد االسباني على موقعه على االنترنت ان املباراتني 
اللتني ستقامان في اسبانيا تقرر اقامتهما يومي 29 مايو والثامن من يونيو 
املقبلني، ومن املقرر اقامة املباراة اخلارجية في اخلامس من يونيو عقب 
معسكر تدريبي يستمر اربعة ايام في مكان لم يتم حتديده بعد. وستتوجه 

تشكيلة اسبانيا الى جنوب افريقيا في العاشر من يونيو.
من جانب اخر جدد االحتاد االسباني عقد املدرب ڤسنتي دل بوسكي 

حتى عام 2012.

تأكد غياب البرازيلي لويس فابيانو مهاجم اشبيلية عن مواجهة 
فريقه أمام برشـــلونة في ذهاب دور الـ 16 من كأس إســـبانيا في 
اخلامس من يناير املقبل.ويغيب فابيانو حتى منتصف يناير املقبل 
على أقل تقدير، وكان مـــن املفترض أن يعود املهاجم الدولي إلى 
املالعب أول يناير املقبل ولكنه فشل في الشفاء من اإلصابة التي 
تعرض لها في الوقت احملدد.وقال طبيب اشبيلية خوان ريباس: 
»ال يســـتطيع فابيانو العودة اآلن للمالعب، وإن واصل برنامجه 

العالجي كما وضعناه له فسيعود في منتصف أو أخر يناير«.

يبدو أن املوســــم التاريخي الذي حققه برشــــلونة سواء باأللقاب 
الفردية أو اجلماعية قد دفع مدير العالقات املؤسسية في نادي ريال 
مدريد االسباني أميليو بوتراغينيو لالعتراف أن »البارسا« قدم موسما 
ال يوصف. وحقق برشــــلونة في العام احلالي »سداسية« تاريخية، 
وهو األمر الذي جعل بوتراغينيو يعترف بقوة املنافس األبدي. وقال 
بوتراغينيو خالل حفل التوقيع على اتفاق بني ريال مدريد وجلنة مكافحة 
املنشطات: »برشلونة قد فاز بكل شيء، وأعتقد أن ما قدمه كان شيئا 
سحريا، كما أن ميسي كانت له مشاركة فعالة في املباريات الكبيرة، 

الالعبون الكبار يظهرون دائما في هذه املناسبات الكبيرة«.

اعلن نادي اودينيزي االيطالي لكرة القدم انه اقال املدرب باسكوالي 
مارينــــو بعد النتائج املتواضعة للفريق وعني جاني دي بيازي خلفا 
له، ويبدأ دي بيازي )53 عاما( االشــــراف على اودينيزي الذي يحتل 
املركز الرابع عشــــر، بعد عام من اقالته مــــن منصبه كمدرب لفريق 
تورينو.وكانت بداية اودينيزي متعثرة هذا املوسم، ولم يحقق منذ 

مطلع اكتوبر سوى انتصارين مقابل 7 هزائم.

أعلن فريق مرسيدس جي 
بي انه تعاقد مع السائق االملاني 
ميكايل شوماخر ليشارك معه 
في بطولـــة العالم للفورموال 
واحـــد موســـم 2010، وأكـــد 
شوماخر اخلبر بتصريحه بعد 
توقيع العقد: »بعد توقف ملدة 3 
أعوام، أملك اآلن كل الطاقة التي 
افتقدتها سابقا. عنقي ال يؤملني 

وبت جاهزا للعودة«.
 وكانـــت صحيفة »بيلد« 
االملانية ذكرت ان شـــوماخر 
بطل العالم السابق واملعتزل 
منذ 2006 قد وقع عقدا لسنة 
واحدة مع فريق مرسيدس جي 
بي )براون سابقا(.وبحسب 
املوقع األكثر شعبية في أملانيا، 
أشارت بيلد ان مرسيدس دفعت 
مبلغ ســـبعة ماليـــني يورو 
)9.9ماليـــني دوالر( كراتـــب 
سنوي لشـــوماخر، وأضافت 
الصحيفة ان شـــوماخر الذي 
سيبلغ احلادية واالربعني من 
عمره في الثالث من يناير املقبل 
وقع عقده اول من أمس في مقر 
مرسيدس في براكلي، اجنلترا، 
وسيقود شوماخر الى جانب 
مواطنه نيكـــو روزبرغ )24 
عاما( الذي وقع الشهر املاضي، 
حتت اشراف البريطاني روس 
براون املشرف على مرسيدس 
جي بي الذي لعب دورا اساسيا 

في حصول شوماخر على ألقابه 
السبعة )لقبان مع بينيتون 

وخمسة مع فيراري(.
 وفـــاز شـــوماخر في 91 
سباقا من أصل 250 مشاركة 
كما انطلق 68 مرة من املركز 
األول.وبحال تواجد شوماخر 
علـــى خـــط انطالق ســـباق 
جائزة البحريـــن االفتتاحية 
في 14 مارس 2010، سيسجل 
عودته بعـــد 1.239 يوما على 
الســـباق االخير في  خوضه 
جائـــزة البرازيل الكبرى في 
ساو باولو في اكتوبر 2006.

وكان من املفترض ان يسجل 
شـــوماخر الذي يشغل حاليا 
منصبا استشاريا في فيراري، 
عودته الى احللبات املوســـم 
املاضي ليســـد الفـــراغ الذي 
خلفه البرازيلي فيليبي ماسا 
في فيراري بعد تعرضه حلادث 
خطير خـــالل جتارب جائزة 
املجر الكبـــرى، لكن االوجاع 
التي عانى منها في عنقه دفعته 
الى الغاء هذا االمر.ولم يبتعد 
شوماخر عن احللبات بشكل 
كامل النه يشارك من حني الى 
آخر في ســـباقات الكارتينغ 

التسلية.وحصل  على سبيل 
البطل االملاني االسطوري على 
الضـــوء األخضر من فيراري 
لالنتقال الى مرسيدس جي.بي 
خلوض منافسات موسم 2010، 
في حال اراد ذلك، ومن جانبه 
اعتبر بطل العالم السابق في 
ســـباقات ســـيارات فورموال 
النمساوي نيكي الودا  واحد 
ان شوماخر قادر على احراز 
لقب بطولة العالم، وقال الودا: 
الفوز مجددا. ميلك  »بإمكانه 
مقومات أفضل من كل منافسيه 

الشبان«.

»مرسيدس« يعلن تعاقده مع شوماخر مقابل 7 ماليين يورو

أسطورة سباقات الفورموال واحد األملاني ميكايل شوماخر يعود للمشاركة في بطولة العالم مع فريق مرسيدس         )أ.ف.پ(

فوز قاتل للنس على سانت إتيان
حقق لنس فوزا صعبا على ضيفه سانت اتيان 1-0 في الدقيقة 
القاتلة في افتتاح املرحلة التاسعة عشرة االخيرة من دور الذهاب 
في الدوري الفرنسي لكرة القدم.وسجل البرازيلي ادواردو الهدف 
الوحيـــد من ركلة جزاء في الدقيقة االولى من الوقت بدل الضائع 
)90+1( ليرتفـــع رصيد لنس الى 26 نقطـــة وينتقل خطوة في 
الترتيـــب الى املركز الثالث عشـــر مقبل 16 نقطة لســـانت اتيان 

السابع عشر.

ڤينغر: غيغز األفضل في آخر 10 سنوات
رشح الفرنسي آرسني ڤينغر املدير الفني لنادي ارسنال اإلجنليزي 
العب وســــط مان يونايتد ريان غيغز للقب أفضل العب كرة قدم في 
آخر 10 ســــنوات منذ عام 1999 حتى 2009 أي في العقد األخير. وكان 
غيغز )36 عاما( قد مدد تعاقده مع مان يونايتد ملدة عام عقب تتويجه 
بلقب أفضل شــــخصية رياضية لعام 2009 من شــــبكة البي بي سي 
البريطانية، واليزال النجم الويلزي جاهزا للمواصلة والعطاء ألكثر 
من عام في املالعب اإلجنليزية من وجهة نظر العديد من الشخصيات 

الكروية والرياضية الكبرى في بريطانيا ومن ضمنهم ڤينغر.


