
الرياضية السبت
9  يناير 2010

أكد الدولي األملاني العب وسط تشلسي ميكايل 24
باالك أن التأثير الذي وضعه مدربه كارلو أنشلوتي 
في الفريق يعني أن النادي جاهز إلحراز األلقاب 
الكبرى مرة أخرى للبلوز. وقال باالك: »الفريق جاهز 
لربح األلقاب مرة أخرى، باعتقادي أنشلوتي سيجلب 
االستقرار الداخلي  للفريق، لقد تعاقب على تشلسي 
الكثير من املدربني أثناء وجودي في النادي وهذا 

ليس جيدا إذا كنت تريد النجاح«. وأضاف: »هناك 
شعور أن كارلو جاء إلى هنا ليستمر وهذا يجب 
أن يكون أمرا جيدا، هذا الفريق مرتبط بأنشلوتي 
وكل الالعبني يؤمنون أنه الرجل املناس���ب للعمل 
حتت قيادته وهذا يحس���ب له ألنه جاء إلى غرفة 
مالبس ممتلئة بالالعبني أصحاب اخلبرة الكبيرة 

والذين لهم آراؤهم اخلاصة حول الفريق«.

باالك: تشلسي جاهز للفوز بالبطوالت تحت قيادة أنشلوتي

مهمة سهلة إلنتر ميالن أمام سيينا.. ومواجهة قوية بين روما وكييڤو

تشلسي لمواصلة الصدارة.. و مان يونايتد يخشى مفاجآت برمنغهام

مهاجم مان يونايتد وين روني يتعرض لعرقلة من أحد العبي برمنغهام في مباراة سابقة مهاجم تشلسي نيكوالس انيكا يسعى لقيادة »البلوز« للفوز على هال سيتي وتعويض غياب دروغبا

عالميةمتفرقات

 رفض املدير الفني اإلس����باني خواندي رام����وس الذي كان قد أقيل 
سابقا من تدريب سسكا موس����كو الروسي عرضا جادا لتدريب املنتخب 
اإلسرائيلي األول ملساعدته للترشح لنهائيات كأس األمم األوروبية املقبلة 

2012 في أوكرانيا وپولندا.
 تأل��ق النجم اإليطالي دانيلو غاليناري ليقود فريقه نيويورك نيكس إلى 
الفوز على ضيفه تش��ارلوت بوبكاتس 97 � 93 مساء اول من امس في دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفني. وسجل جاليناري ثالثيتني متتاليتني قبل انتهاء 

املباراة بدقيقة واحدة و31 ثانية ليقود نيكس للفوز.
 ش����ق كوبي براين����ت وليبرون جيمس طريقهما ف����ي العام اجلديد 
مبواصلة حصد املزيد من األصوات. وحصل براينت، جنم لوس اجنيليس 
ليكرز، وجيمس جنم كليفالند كافاليرز، على أعلى األصوات في منافسات 
االحتاد الغربي والش����رقي على الترتيب بعد الكشف عن نتائج االقتراع 

ملباراة كل النجوم.
 واصل االس��باني رافايل نادال املصن��ف ثانيا زحفه وبلغ نصف نهائي 
دورة الدوح��ة الدولية في التنس البالغ مجم��وع جوائزها 1.024 مليون دوالر 
بتخطيه البلجيكي ستيف دارسيس على امللعب الرئيسي ملجمع خليفة الدولي. 
ورافق السويس��ري روجيه فيدرر االول نادال الى دور االربعة بصعوبة بالغة 

اثر فوزه على الالتفي املغمور ارنستس غولبيس.
 انحصر لقب بطلة دورة اوكالند النيوزيلندية الدولية للتنس البالغة 
جوائزه����ا 220 الف دوالر بني املصنفتني االول����ى االيطالية فالفيا بينيتا 
والثانية البلجيكية يانينا فيكماير. في نصف النهائي فازت بينيتا على 

مواطنتها فرانشيسكا سكيافوني كما فازت فيكماير على شاهار بير.
 حقق��ت بريطانيا فوزها الثالث على التوالي في مس��ابقة كأس هومبان 
في التنس للمنتخبات املختلطة على حساب روسيا 2 � 1 في بيرث في اجلولة 
الثالثة االخيرة من منافسات املجموعة الثانية. وتلتقي بريطانيا في النهائي مع 

اسبانيا بطلة املجموعة االولى التي حققت 3 انتصارات ايضا.
 انحصر لقب بطلة دورة بريزباين االسترالية الدولية للتنس البالغة 
جوائزه����ا 220 الف دوالر بني البلجيكيتني كيم كليس����ترز املصنفة اولى 
وجوس����تني هينان العائدة الى املالعب بعد غياب طويل. في الدور نصف 
النهائي فازت كليس����ترز على االملانية اندري����ا بتكوفيتش، وهينان على 

الصربية آنا ايفانوفيتش.
 أحرز الفرنس��ي ستيفان بيترهانس��ل )بي ام دبليو( حامل اللقب املركز 
االول في املرحلة السادسة من رالي دكار التي أقيمت بني انتوفاغاستا وايكويكي 
في تش��يلي وامتدت ملس��افة 418 كلم. وتقدم بيترهانسل بفارق 47 ثانية على 
االس��باني كارلوس س��اينز )فولكس واغن( واالميركي م��ارك ميلر والقطري 

ناصر العطية.
 اس����تفادت بريطانيا من اعتراف العداء االميركي انتونيو بيتيغرو 
بتناوله منش����طات لترث ذهبية سباق 400 م تتابع التي نالتها الواليات 
املتحدة خالل بطولة العالم أللعاب القوى التي أقيمت في أثينا عام 1997، 

وذلك حسب ما أكد االحتاد الدولي أللعاب القوى.

كاسياس: يجب على إسبانيا أال تخشى
أي منافس في مونديال 2010

يعتقد حارس املرمى ايكر كاسياس أنه يجب على منتخب اسبانيا 
لكرة القدم بطل اوروبا أال يخشى منافسيه في نهائيات كأس العالم 
التي ستقام هذا العام في جنوب افريقيا. وقال احلارس االسباني في 
مقابلة نشرتها صحيفة ماركا امس »احلقيقة هي انني ال اشعر باخلوف 
من أي فريق«. واضاف كاسياس العب ريال مدريد قوله »لقد جنحنا 
بالفعل في الفوز على منتخبات مهمة مثل اجنلترا وايطاليا واملانيا 
واالرجنتني«. وتابع »لدينا مجموعة متكاملة من الالعبني وال يجب ان 
نخشى احدا«. وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم املنتخب االسباني 

في املجموعة الثامنة مع سويسرا وهندوراس وتشيلي.

وكاناڤارو يرشح إسبانيا للفوز بكأس العالم
أوض���ح مدافع املنتخب اإليطالي فابي���و كاناڤارو أن املنتخب 
اإلس���باني هو مرش���ح فوق العادة للظفر بهذا اللقب في جنوب 
إفريقي���ا يليه وبصفة أقل املنتخ���ب البرازيلي. وقال مدافع نادي 
يوڤنتوس لصحيفة اآلس اإلسبانية: »إسبانيا والبرازيل واصلتا 
تقدمهما على مدى السنوات الثالث املاضية، أعتقد أنه سيكون من 
الصعب تكرار ما فعله املنتخب االيطالي في نهائيات كأس العالم 
في عام 2006 ولكن كل ش���يء ممكن، مونديال جنوب افريقيا هو 

أول حدث رياضي كبير يحدث في القارة السمراء«.

سرقسطة يضم سوازو وبيريرا
ومينديز إلى أتلتيكو مدريد

أعلن نادي سرقسطة اإلس���باني لكرة القدم عن ضمه املهاجم 
الشيلي نيلسون س���وازو من نادي مونتيري املكسيكي. وذكرت 
تقارير أن النادي األس���باني املتعثر سيدفع نحو 10 ماليني يورو 
)14.37 مليون دوالر( للحصول على خدمات املهاجم الشيلي )28 
عاما( الفائز بلقب هداف تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة لكأس 
العالم 2010 برصيد 10 أهداف. في الوقت نفس���ه ضم سرقسطة، 
صاحب املركز الثاني من القاع بترتيب الدوري اإلس���باني حاليا، 
اجلناح األيس���ر إليسيو بيريرا على س���بيل اإلعارة من التسيو 
اإليطالي حتى نهاية املوسم. وفي صفقات انتقال أسبانية أخرى 
ضم نادي أتلتيكو مدريد العب خط الوسط البرتغالي تياغو مينديز 
من يوڤنتوس اإليطالي على سبيل اإلعارة.كما اقترب أتلتيكو من 

ضم اجلناح إدواردو سالفيو من نادي النوس األرجنتيني.

ڤان در ڤارت سيقاتل
من أجل مكانه في ريال مدريد

الدولي  االلع���اب  اكد صانع 
الهولندي رافايل ڤان در ڤارت 
انه ال يعتزم ترك ريال مدريد 
االسباني رغم انه يعاني لفرض 
نفسه ضمن التشكيلة االساسية 
للنادي امللكي. يأتي تأكيد ڤان در 
ڤارت وسط التقارير التي تتحدث 
عن ان ليڤربول االجنليزي 
يتناف���س م���ع مواطنيه 
ارسنال واستون ڤيال 
للحصول على خدمات 
هامبورغ  الع���ب 
س���ابقا.  االملاني 
ورشح الكثير من 
املراقبني ان يبحث 
ڤان در ڤارت عن فريق 
آخر يس���تطيع ان يلعب 
معه اساس���يا، خصوصا 
اذا ما كان يريد املشاركة 
مع منتخ���ب بالده في 
نهائي���ات موندي���ال 
جنوب افريقيا 2010، 
لكن النجم الهولندي 
اكد انه باق مع فريق 
العاصمة االسبانية 
وانه س���يقاتل من 
اجل اقن���اع املدرب 
التش���يلي مانويل 
انه  بيلليغرين���ي 
يس���تحق اللع���ب 

اساسيا.
وقال ڤ���ان در 
لرادي���و  ڤ���ارت 
»ماركا« االسباني 
م���ل���ك  »ا

املوهبة والنوعية من اجل اللعب 
مع ريال مدريد. بيلليغريني قال لي 
خالل التمارين التي سبقت انطالق 
املوسم اني العب جيد لكن ال يوجد 
هناك مكان لي ألنهم ميلكون كاكا 

وراوول وغيرهما«.
وتابع »قلت له حسنا، لكني لن 
اترك ري���ال مدريد، اريد ان اقاتل، 
وس���نرى ما س���يحصل. الدوري 
االس���باني مهم جدا لكن مسابقة 
دوري ابط���ال اوروبا مهمة ايضا. 
النهائي في مدريد. انه حلم للجميع 
ان نلعب النهائي هنا، لكننا نريد 
الفوز بلقب الدوري ايضا«. وختم 
»انا س���عيد جدا في هذا الفريق«. 
وكان ڤان در ڤارت رفض الصيف 
املاضي عرضا مغريا لالنتقال من 
ريال مدريد الى فنربغشه التركي 
الذي كان مس���تعدا لدفع 5 ماليني 
يورو سنويا للنجم الهولندي، ما 
كان سيجعله احد اكثر الالعبني دخال 
في العالم، لكن هذا االمر لم يغره. 
وكان ڤان در ڤ���ارت انضم لريال 
مدريد قبل موسمني من هامبورغ 
مقابل 13 مليون يورو، لكنه اصبح 
خارج حسابات بيلليغريني بعد 
تعاقد النادي امللكي مع العبني من 
طراز البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والبرازيلي كاكا وتشابي الونسو، 
اال ان هذا االمر لم يدفعه للس���ير 
على خطى مواطنيه الثالثة كالس 
يان هونتي���الر )انتقل الى ميالن 
االيطالي( وويسلي سنايدر )الى 
انتر ميالن االيطالي( واريني روبن 

)الى بايرن ميونيخ االملاني(.

التي  الغد  تأتي نتيجة مباراة 
جتمع ميالن ويوڤنتوس، أقرب 
منافسيه على الصدارة، لصاحله 
كي يع�����زز موقعه في املركز 
األول. ومع انت����صاف املوسم، 
يتطلع إنتر م����يالن إلى توسيع 
فارق النقاط الذي يفصله عن 
مي�����الن في الصدارة والتقدم 
خ����ط���وة ج����ديدة للحفاظ 
على اللقب، ح����يث يحتل إنتر 
ميالن املركز األول برصيد 42 
نقطة بفارق ثماني نقاط أمام 
الذي تتبقى له مباراة  ميالن، 
مؤجلة واحدة، وتس���ع نقاط 
أمام يوڤنتوس صاحب املركز 

الثالث.
وق����ال نائب رئيس ن����ادي 
مي���الن أدريان���و غالياني إن 
امل����قررة في تورينو  املباراة 
أمام يوڤنتوس غدا »ستك����ون 
حاس���م����ة ألن إنتر مرش����ح 
للف���وز على س���يينا  بق���وة 
وسيتراجع اخلاسر )من مباراة 
يوڤنتوس وميالن(«. وتفتتح 
اليوم بلقاء  منافسات املرحلة 
روما صاح���ب املركز اخلامس 

مع كييڤو.

الفوز  خوان كوالنتيس هدف 
الصح���اب االرض في الدقيقة 
45. ولعب مايوركا الذي يحتل 
حاليا املركز الرابع في الدوري 
احمللي، بعش������رة العبني منذ 
الدقي�قة 35 بعد طرد البرازيلي 
ماتيون���ي في����ليبي.وف����ي 
ال���ثانية، س���جل كريستيان 
هيدالغو )17( وخوس���يبا دل 
اوملو )68( هدفي هيركوليس، 
وانوت خورخي غاالن )51( هدف 

اوساسونا. 
وف���از ملقة عل���ى خيتافي 
ابونو )10(  بهدفني النطونيو 
ادينيو  ارنولدو  والبرتغال���ي 
)45( مقابل هدف للصربي ميالن 
ستيبانوف )67 خطأ في مرمى 
فريقه(. وتقام مباريات االياب 

في 20 اجلاري.

إيطاليا

ال ينتظر فريق إنتر ميالن 
فقط حتقيق نتيجة جيدة أمام 
سيينا في املباراة التي جتمع 
الفريق���ني اليوم ف���ي املرحلة 
الدوري  التاسعة عش���رة من 
اإليطالي، وإمنا يأمل أيضا أن 

الش���ديد، إذ كان م���ن املق���رر 
أن يلتقي بيرنلي مع س���توك 
سيتي وفولهام مع بورتسموث 

وسندرالند مع بولتون.

إسبانيا

الس���ابعة  تنطلق املرحلة 
عش���رة من الدوري االسباني 
اليوم بلقاء إش���بيلية صاحب 
املركز اخلامس مع راس���ينغ 
سانتاندر وأتلتيكو مدريد مع 
الوليد على ملعب األخير  بلد 

وڤياريال مع امليريا.
ومن جانب آخ���ر، وف�����ي 
ذهاب الدور ث����من الن����هائي 
م���ن كأس اس���بانيا خس���ر 
م�����ايوركا واوساس���ونا امام 
الثانية رايو  الدرج���ة  ممثلي 
فاليكانو وهيركوليس خ�����ارج 
ق��واعدهما وبنتيجة واحدة 2-1 

اول من امس. 
املباراة االولى، سجلت  في 
الش���وط  الثالثة في  االهداف 
االول فافتتح فاليكانو التسجيل 
في الدقيقة 15 عبر ميكيل، ثم 
ادرك موسكويرا الفاريز التعادل 
في الدقيقة 20، قبل ان يسجل 

ميكنه اللعب في أي مركز بخط 
الوسط«. وأضاف فينغر: »انه 
العب قوي للغاي���ة في قراءة 
الكرة من  امللعب واس���تعادة 
املناف���س«. كما تقرر تأجيل 3 
مباريات بس���بب موجة البرد 

تعويض غياب سونغ في خط 
الوسط.

وقال فينغر: »دنيلس���ون 
خاض 150 مباراة في الدوري 
اإلجنليزي. الناس ال يشعرون 
مبدى أهميته بالنسبة لنا، فهو 

ضيفا على برمنغهام، الذي لم 
يتلق أي هزمية خالل 11 مباراة 
بال���دوري، في مب���اراة أخرى 

اليوم.
وق���ال الع���ب وس���ط مان 
يونايتد ماي���كل كاريك: »هذا 
املوسم كان غريبا، شهد بعض 
النتائج املفاجئة، ولكن هذا وقت 
حاسم، وقد أكد لنا املدرب ذلك«. 
وأضاف: »لقد أبلغنا )املدرب( 
أكثر  أن كل مب���اراة أصبحت 

أهمية«.
ويحتل أرسنال املركز الثالث 
بفارق نقطتني خلف مان يونايتد 
وأرب���ع نقاط خل���ف املتصدر 
تشلسي، ولكن تبقى له مباراة 
مؤجلة. ويلتقي أرسنال على 
أرض���ه فريقا جنح في تطوير 
مستواه في الفترة األخيرة وهو 

إيڤرتون.
ويف����تقد أرس�������نال في 
مب���اراة اليوم جه���ود أليكس 
سونغ الذي ينشغل مع املنتخب 
الكاميروني باالستعداد لكأس 
افريقيا. ولكن الفرنسي آرسني 
فينغر، املدير الفني ألرسنال، 
يعتق���د أن دنيلس���ون ميكنه 

يلعب خل���ف املهاجم العاجي، 
أثبت  أن  أنيلكا: »أري���د  وقال 
للجميع قدرتي على اللعب في 
هذا املرك���ز، وأمتنى أن أكون 
بناء في وسط امللعب حتى لو 
لم أمتكن من تس���جيل الكثير 
من األهداف«. وأضاف: »أعرف 
أنني ميكنني القيام بهذا الدور 
بشكل جيد. انني ال أشارك فقط 
لتسجيل األهداف، فأنا أشارك 
أوال م���ن أجل حتقي���ق الفوز 
وتقدمي أداء جي���د، وبعد ذلك 
تسجيل األهداف إن أمكن ذلك، 

وهذا أفضل«.
وأوض�������ح: »أح���ب هذا 
امل����ركز وأستمتع بكرة القدم 
ع����ندما ألعب فيه. هذا الدور 
رب����ما هو سبب زيادة متاسكي، 
رغ���م أننا لم نكن نحقق دائما 
نتائ���ج جي���دة في ديس���مبر 
املاضي«. وأهدر تشلسي تسع 
نقاط خالل ديس���مبر املاضي 
الذي يفصله  الفارق  ليتقلص 
في الصدارة عن مان يونايتد 

إلى نقطتني.
ويحل مان يونايتد، صاحب 
املركز الثاني برصيد 43 نقطة، 

ف��������ي ظل غي���اب أربعة 
العبني من ال��تشك��يل األساسي 
ب���سبب انشغالهم  لتشلسي، 
باملش���اركة م���ع منتخ����بات 
اف����ريقيا  بالدهم في ك����أس 
2010 بأنغ�������وال، ين����تظ���ر 
النادي عودة املهاجم الفرنسي 
نيكوالس أنيل���كا بعد تعافيه 
من اإلصابة حيث تنتظره مهام 
اليوم  صعبة اعتبارا من لقاء 
أمام هال س���يتي في املرحلة 
احلادية والعش���رين بالدوري 
اإلجنليزي لكرة القدم، ويفتقد 
تشلس���ي جه���ود العبي خط 
الوسط مايكل إيسيان وجون 
أوبي ميكيل، ولكن ما ضاعف 
أزمة تشلس���ي هو غياب  من 
العاجي���ني ديديه  املهاجم���ني 

دروغبا وساملون كالو.
ووجد تشلسي بعض العزاء 
في عودة أنيل���كا بعد تعافيه 
من اإلصابة في أوتار الس���اق 
وإمكانية مشاركته في مباراة 
اليوم أمام مضيفه هال سيتي. 
وسيكون ألنيلكا دور هجومي 
أكثر أهمية من الذي يؤديه في 
ظل وج���ود دروغبا حيث كان 

العب وسط ريال 
مدريد رافائيل ڤان در 

ڤارت يسعى للمشاركة 
مع التشكيلة األساسية 

للنادي الملكي

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
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