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 اعلنت رابطة الدوري االســــباني عــــن اقامة موقعة  34 
«كالســــيكو» الدوري احمللي بني برشلونة حامل اللقب 
وغرميه ريال مدريد يوم االثنني في ٢٩ اجلاري بســــبب 
االنتخابات االقليمية التي تشهدها مقاطعة كاتالونيا في ٢٨ 
منه. وقالت الرابطة في بيان اصدرته امس «قررت رابطة 
كرة القدم حتديد االثنني في ٢٩ اجلاري في الساعة ١١ مساء 
بتوقيت الكويت القامة مباراة برشلونة مع ريال مدريد 

بسبب تزامنها مع انتخابات برملان كاتالونيا واملشاكل 
االمنية التي ميكن ان تنتج عن اقامة احلدثني معا». ولم 
يكن من املمكن اقامة املباراة يوم السبت عوضا عن االحد 
بسبب انشغال الفريقني مبباراتيهما خالل منتصف االسبوع 
في مسابقة دوري ابطال اوروبا. واشار خاومي روريس، 
مالك «ميديابرو» التي متلــــك حقوق النقل التلفزيوني 

للدوري االسباني مشاركة مع «بريزا».

 الـ «كالسيكو» اإلثنين بسبب انتخابات كاتالونيا

 ريال مدريد وبرشلونة يستعرضان في الكأس ودورتموند للفتك بهامبورغ 

 تشلسي الرابح األكبر من التعادل السلبي لـ «دربي» مانشستر 

 ابتعد تشلســـي ٤ نقاط عن 
منافسه املباشر مان يونايتد بفوز 
االول على فوالم ١ ـ ٠، وتعادل 
الثاني مـــع جاره مانشســـتر 
ســـيتي ٠ ـ ٠ في املرحلة الـ ١٣ 
من بطولة اجنلترا لكرة القدم. 
الى ٢٨  ورفع تشلسي رصيده 
نقطة مقابل ٢٤ ملانشستر و٢٣ 

الرسنال.
  علـــى ملعب ســـيتي اوف 
مانشستر، انتهى اللقاء املرتقب 
بني الغرميني اللدودين مانشستر 
سيتي ومانر يونايتد بالتعادل 

السلبي.
الرقم ١٥٧ بني    واللقاء هـــو 
الفريقني في مختلف املسابقات، 
بـ  ويتفوق مانشستر يونايتد 
٦٥ انتصـــارا مقابل ٤٢ هزمية 

و٥٠ تعادال.
  وعلى ملعب ستامفورد بريدج 
حقق تشلسي االهم بفوزه على 
جاره فوالم بهدف سجله العب 
وســـطه الغاني مايكل ايسيان 

بكرة رأسية (٣٠).
  وفي نهاية املباراة طرد احلكم 
ايسيان لنيله البطاقة الصفراء 

الثانية.
  وعلى ملعـــب مولينيو، قاد 

املهاجم املغربي مروان الشماخ 
فريقه ارســـنال الى الفوز على 
ولڤرهامبتون بتسجيله هدفي 
املباراة. واوقف ويغان صحوة 
ليڤربـــول وانتزع منه التعادل 
١ ـ ١. وحقق أســـتون ڤيال فوزا 
صعبا علـــى بالكبـــول ٣ ـ ٢. 
وسقط نيوكاســـل على ارضه 

امام بالكبيرن ١ ـ ٢.
  انقذ جيمس بيكفورد فريقه 
ايڤرتون من اخلســـارة عندما 
الثواني  فـــي  التعادل  أدرك له 
االخيرة، بعد ان منح الكرواتي 
ايفان كالسنيتش التدقم لبولتون 
(٧٩). علما بان العب ايڤرتون 
البلجيكي الدولي مروان الفاليني 

طرد في الدقيقة ٨٧.
  وانتهت مباراة وســـت هام 
ووست برميتش البيون بالتعادل 
٢ ـ ٢. ســـجل لالول النيجيري 
بيتر اودميوينجي (٣٨ من ركلة 
جزاء)، وايبانيز (٧١)، وللخاسر 
سكوت باكر (٤٣)، والفرنسي 

فريديريك بيكيون (٥٠).

  إسبانيا

  بلغ ريال مدريد وبرشلونة 
الدور ثمن النهائي من مسابقة 

كأس اسبانيا بفوز االول على 
ضيفه مورسيا من الدرجة الثالثة 
٥ـ  ١ والثاني على سبتة بالنتيجة 

ذاتها في اياب دور الـ ١٦.
  وكان ريال مدريد الذي يتصدر 
الدوري احمللي والفائز باللقب 
فــــي ١٧ مناســــبة آخرها يعود 
الى عام ١٩٩٣، اكتفى بالتعادل 
السلبي في مباراة الذهاب التي 
أقيمت على ارض مضيفه، إال انه 
جنح على «سانتياغو برنابيو» 
في الوصول الى الشباك مرارا 
وتكرارا وافتتح له اســــتيبان 
غرانيرو التسجيل بهدف رائع 
في الدقيقــــة الرابعة من خارج 

منطقة اجلزاء.
  وجنح النــــادي امللكي الذي 
البرتغالي جوزيه  طرد مدربه 
مورينيو العتراضه على احلكم، 
فــــي تعزيز تقدمــــه بهدف ثان 
مشكوك بصحته لألرجنتيني 
غونزالو هيغواين في الدقيقة ٤٤ 
بتسديدة من داخل املنطقة وقد 
احتسبه احلكم رغم ان سيرخيو 
راموس كان في وضع متسلل 
ومشــــترك باللعبــــة النه اقفل 

الطريق على احلارس.
البرتغالــــي    ثــــم أضــــاف 

كريستيانو رونالدو الذي دخل 
في الشوط الثاني الهدف الثالث 
في الدقيقة ٧٥، قبل ان يقلص 
بدرو الفارق في الدقيقة ٨٢ من 

ركلة جزاء.
  وتعرض ريال بعدها لضربة 
اربيلــــوا (٨٣)  الفــــارو  بطرد 
حلصوله على إنذار ثان، إال ان 
ذلك لم مينعه من إضافة هدفني 
آخريــــن عبر الفرنســــي كرمي 
مــــن ركلة جزاء)  بنزمية (٨٥ 
الذي لعب أساســــيا، وتشابي 

الونسو (٨٩).
  وسجل لبرشلونة نوليتو 
(٢)، واألرجنتينــــي غابرييل 
ميليتو (٧)، وبدرو (٥٠)، وبويان 
كركيتش (٦٣)، واألرجنتيني 
ليونيل ميســــي (٦٨) ولسبتة 

غيلسون دي غوزمان (٣٤).
  واحتســــبت ركلــــة جــــزاء 
لبرشــــلونة طرد علــــى اثرها 
مدافع ســــبتة فيكتور مورينو 
لكن كركيتش سددها في القائم 

.(٢٧)
  وعلى ملعب «رامون سانشيز 
بيزخوان»، جدد اشبيلية حامل 
اللقب فــــوزه على ضيفه ريال 
يونيــــون من الدرجــــة الثالثة 

واكتسحه ٦ـ  ١. وودع سرقسطة 
املسابقة بخسارته امام ضيفه 
بيتيس من الدرجة الثانية ١ـ  ٢. 
وتأهل ڤياريال بفوزه على ضيفه 
بولي ديبورتيڤو ايخيدو (ثالثة) 
٢ ـ ٠. كمــــا واصل ديبورتيڤو 
ال كورونا مشواره بفوزه على 

ضيفه اوساسونا ٢ ـ ١.
  وتأهــــل ايضــــا امليريا على 
حساب ريال سوسييداد بتجديد 

الفوز عليه بنتيجة ٢ ـ ١.
  وكرر اتلتيك بلباو فوزه على 
ألكوركون مــــن الدرجة الثالثة 

٢ ـ ٠.

  إيطاليا

  اســــتفاد ميالن من سقوط 
التسيو وتربع على الصدارة بعد 
فوز االول على ضيفه باليرمو ٣ 
ـ ١ وخسارة الثاني امام مضيفه 
تشيزينا ٠ـ  ١ في املرحلة احلادية 
عشرة من الدوري االيطالي التي 
شهدت نتيجة متواضعة جديدة 

النتر ميالن حامل اللقب.
  ولم يكــــن وضع يوڤنتوس 
أفضل من انتر ميالن إذ اكتفى 
بنقطة من مباراته مع مضيفه 
بريشــــيا بالتعادل معه بهدف 

لفابيو كوالياريال (٧١)، مقابل 
هدف الليساندرو ديامانتي (٧٣)، 
ليتراجع فريق «السيدة العجوز» 
من املركــــز الرابع الى اخلامس 
برصيد ١٩ نقطة وبفارق ٤ نقاط 

عن ميالن املتصدر.
  وعلى امللعــــب االوملبي في 
العاصمة، واصل روما وصيف 
بطل املوســــم املاضي صحوته 
بعد بدايته الكارثية وحقق فوزه 
الثالث على التوالي والرابع في 
مبارياته اخلمس االخيرة بتغلبه 

على ضيفه فيورنتينا ٣ ـ ٢.
  ورفع روما الذي يتواجه مع 
يوڤنتوس في املرحلة املقبلة، 
رصيده الى ١٨ نقطة في املركز 

السادس.
  وتعادل كييڤو مع باري متذيل 
الترتيب ٠ـ  ٠، فيما تغلب جنوى 
على بولونيا ١ـ  ٠. وكاتانيا على 

اودينيزي ١ ـ ٠.

  ألمانيا

  يأمل بوروســــيا دورمتوند 
ان يضيف هامبورغ الى الئحة 
ضحاياه عندما يستضيفه اليوم 
ايدونا  على ملعب «ســــيغنال 
بارك» في افتتاح املرحلة الـ ١٢ 

من الدوري االملاني في الساعة الـ 
١٠:٣٠ مساء بتوقيت الكويت على 
قناة دبي الرياضية. ولن تكون 
مهمة فريق املدرب يورغن كلوب 
سهلة في مواجهة هامبورغ الن 
البحث يسعى الى البقاء قريبا 
من فرق الطليعة كونه يتخلف 
حاليا بفارق ١٠ نقاط عن مضيفه 
الذي يأمل في اســــتعادة اللقب 
الغائب عن خزائنه منذ ٢٠٠٢ 
ورفــــع رصيده الى ٧ ألقاب في 

الدوري.
  ويحقق بوروسيا دورمتوند 
نتائج رائعة في الدوري وذلك 
خالفا ملعاناته في مسابقة يوروبا 
ليغ حيث تعادل مع باريس سان 
جرمان الفرنسي ٠ـ  ٠ و١ـ  ١ في 
اجلولتني األخيرتني، وخرج من 
مسابقة الكأس احمللية على يد 
كيكرز اوفينباخ بركالت الترجيح 

من الدور الثاني.
  ولم يذق فريق شمال الراين 
الذي أصبح صاحب أفضل بداية 
في الدوري منــــذ تعديل نظام 
النقاط (من نقطتني الى ٣)، طعم 
الهزمية سوى في مناسبة واحدة 
هذا املوسم وتعود الى املرحلة 
االفتتاحية أمام باير ليڤركوزن 

(٠ ـ ٢) الــــذي يعتبر من أبرز 
منافسيه على الصدارة الى جانب 
ماينتس النه يتخلف عنه بفارق 

٧ نقاط.
  وقد دفع تألــــق دورمتوند 
واملفاجأة غيــــر املتوقعة التي 
حققها ماينتس في بداية املوسم 
الى قيام مدرب املنتخب األملاني 
يواكيم لوف باستدعاء ٦ العبني 
واعدين حتت ٢٢ عاما من صفوف 
الفريقني الى املبــــاراة الدولية 
الودية أمام الســــويد األربعاء 

املقبل في غوتيبورغ.

  فرنسا

الدور نصف    سحبت قرعة 
النهائي من مسابقة كأس رابطة 
االندية الفرنسية احملترفة بعد 
انتهاء مباراة مرسيليا وموناكو 

في الدور ربع النهائي.
  وأوقعت القرعة أوكسير في 
اللقب  مواجهة مرسيليا حامل 
ومونبيلييه في مواجهة باريس 
سان جرمان املتوج بلقب هذه 
املســــابقة ٣ مــــرات آخرها عام 
٢٠٠٨، في الدور نصف النهائي 
الذي ســــيقام في ١٨ و١٩ يناير 

 .٢٠١١

(أ.پ) مهاجم مان يونايتد املكسيكي خافيير هرنانديز مير من نايغل دي يونغ  (أ.پ)  جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو يتخطى إيڤان آمايا  

(أ.پ)   جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي يحول كرة فوق حارس املرمى ياڤاريس  

  ميسي لعب ألجل الجماهير 

 هولواي لالستقالة من بالكبول 

 غوميز: كونك مثليا لم يعد من المحرمات

  كرة وزنها ٣٠ كلغم وتضم ٥٥٢ 
صفحة وسعرها ٢٩٩٩ يورو

  

  أعلن نادي بايرن ميونيخ االملاني أن يومياته املقرر نشرها 
بالتزامن مع نهاية املوسم الكروي، من املتوقع أن تكون أضخم 

كتاب نشر عن كرة القدم على اإلطالق.
  وســــيبلغ طول الكتاب الذي يحمل عنــــوان «٤ جنوم ـ ١١١ 
عاما» سبعني ســــنتيمترا، ويبلغ عرضه ٥٠ سنتيمترا ويزن 
ثالثني كيلوغراما ويبلغ ســــعر النســــخة الواحدة منه ٢٩٩٩ 

يورو (٤١٦٤ دوالرا).
  وقال النادي إنه سيصدر ٤١١١ نسخة فقط من سجل يومياته، 
حيث يرمز رقم اربعة للنجوم األربعة التي ترصع قميص بايرن 
الشهير بعدد األلقاب األملانية التي فاز بها النادي، بينما ميثل 
الرقم ١١١ مرور ١١١ عاما على إنشــــاء النادي وهي الذكرى التي 

سيحتفل بها العام املقبل.
  من جانب آخر، تخلى ماريو غوميز مهاجم بايرن ميونيخ 
حامــــل لقب الدوري عن صمته وأعرب عن وجهة نظره في أن 
الالعبني املثليني ال يجب أن يخافوا من إعالن ميولهم اجلنسية، 
وأن هذه املسألة لم تعد من احملرمات في أملانيا. وقال غوميز 
ملجلة «بونتي» األملانية فــــي أعقاب إعالن العديد من اخلبراء 
عن وجهــــة نظرهم في أن العبي الكرة ينبغي عليهم االمتناع 

عن «الكشف عن هويتهم» خوفا من رد الفعل.
  من جهته، شارك املهاجم الفرنسي فرانك ريبيري في التدريبات 
بعد تعافيه من اصابة في كاحله ابعدته عن املالعب في الشهرين 
االخيرين وحتديدا منذ ٢١ ســــبتمبر املاضــــي، وقال ريبيري 
«بالطبع اريد اللعب، لكن االهم بالنســــبة لي هو التدريب في 
الوقت احلالي، لســــت جاهزا خلوض املباريات لكني عاودت 
التمارين». لكن ريبيري قد يتواجد في التشــــكيلة املرشــــحة 
خلوض املبــــاراة ضد نورمبرغ االحد ضمــــن املرحلة الثانية 

عشرة من الدوري احمللي. 

 بييلسا يرفض خالفة كابا 
املدرب األرجنتيني   رفض 
مارسيلو بييلسا، املدير الفني 
ملنتخب تشيلي، عرضا لتدريب 
فريق ريڤر بليت األرجنتيني 
خلفا للمدرب آنخل كابا الذي 

أقيل من تدريب الفريق.
  وقال عمر سوالسي، نائب 

رئيـــس نـــادي ريڤـــر بليت 
«حتدثنـــا إلى بييلســـا بعد 
التفكير في إسناد املهمة إليه 
لكنه أبلغنا أنه مازال مرتبطا 
بعقد وال يســـتطيع أن يفعل 
شيئا قبل االنتهاء من تنفيذ 

هذا العقد». 

 فيرغسون: التعادل عادل

 ڤان درسار: لعبنا للفوز 

 مورينيو يفتح النار على الحكم 

 اعترف جوسيب غوارديوال مدرب برشلونة بأنه 
اضطر إلشراك جنمه األرجنتيني ليونيل ميسي امام 
سبتة ١ـ٥ إلسعاد اجلماهير، وصرح غوارديوال ملوقع 
صحيفة «آس» االسبانية الرياضية على اإلنترنت 

عقب املباراة قائال: «كان يجب أن يلعب ميسي لثالثة 
أسباب، أولهم ألنه كان بحاجة للتدريب والثاني ألن 
ميســـي نفسه أراد أن يلعب، أما السبب الثالث فهو 

إلسعاد اجلماهير التي جاءت ملشاهدته».

 أكــــد يان هولــــواي، املدير الفنــــي لبالكبول، أنه 
سيســــتقيل من منصبه إذا تعــــرض للعقاب بعد أن 
أشرك مجموعة من الالعبني االحتياطيني خالل الهزمية 
على ملعب أستون ڤيال ٣-٢. وأجرى هولواي عشرة 

تغييرات على الفريق الذي تعادل مع إيڤرتون ٢-٢ يوم 
السبت املاضي، وقبل نهاية املباراة أمام أستون ڤيال 
بدقائق معدودة كان فريقه متعادال ٢-٢ ولكن جيمس 

كولينز خطف هدف الفوز في اللحظات األخيرة. 

 أكد السير فيرغسون، املدير الفني ملان يونايتد، 
أن مباراة الديربي كانت صعبة للغاية وأنها اتسمت 
بالتوتر من جانب الفريقني في ظل بحث كال الفريقني 
عن الفوز لتأكيد جدارته في الدوري، وقال «سيتي من 
الصعب للغاية هزميته على ملعبه، وبالتأكيد لعبوا 
بأقصى قوتهم، أعتقد أنه كان هناك جانب كبير من 
التوتر مما حرم اجلماهير من مشاهدة املباراة التي 

كانوا ينتظرونها، لقد كشروا عن أنيابهم في الشوط 
الثاني وصعبوا علينا األمور»، وأضاف: «إنها نتيجة 
الئقة، ولكننا لم نكن نضع التعادل خارج األرض كهدف 
لنا قبل املباراة، هدفنا هو الفوز باملباراة، وأعتقد أننا 
استحوذنا بشكل كاف لكي نحقق ذلك، بعض العبينا 
ظهروا بشــــكل جيد، لعبنا بشــــكل جيد، ولكننا كنا 

بحاجة إلى خلق مساحات للفوز باملباراة».

 أعرب الهولندي إدوين فان در سار حارس مرمى 
مان يونايتد عن شـــعوره بخيبة األمل بعد خروج 
فريقه بنقطة واحدة من مباراة دربي مدينة مانشستر. 
وأبدى فان در سار اعتقاده بأن سيتي كان يلعب من 

أجل التعادل فقط وهو ما حتقق له بانتهاء املباراة 
بالتعادل السلبي، وقال: كان من الواضح أنهم يسعون 
إلحراز نقطة واحدة بينما كنا نسعى لتحقيق الفوز، 

وهذا ما أثبتناه من خالل طريقة أدائنا. 

 افتتح املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير 
الفني لريال مدريد، سجل عقوباته في اسبانيا بعدما 
تلقى عقوبة الطرد األولى له منذ انتقاله هذا املوسم 
للعمل في اسبانيا. وتعرض مورينيو للطرد خالل 
مباراة فريقه أمام مورسيا حيث احتج بشدة على 
حكم املباراة.وقال مورينيو: «لم أقل إن احلكم جيد 
أو سيئ ألنني لست مسؤوال عن تقييم مستواه. 
جلنة احلكام هي املنوطة بذلك ولكنني أحلل األرقام 

وإحصائيات احلكام بشكل طبيعي».
  وأضاف مورينيو: «هذا احلكم أشهر ٢٥٠ بطاقة 
صفراء و١٤ بطاقة حمراء في أقل من ٥٠ مباراة أدارها 
في دوري الدرجة األولى باســـبانيا، وفي املوسم 
احلالي، وصل متوســـط البطاقات التي يشهرها 
في كل مباراة إلى أكثر من ســـت بطاقات للمباراة 
الواحدة. لم أقل إنه حكم سيئ ولكن عدد البطاقات 

ميثل مؤشرا على صفاته».


