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 غاريث بايل ورقة توتنهام الرابحة

 ذكرت وسائل إعالم أملانية أن نادي ڤولفسبورغ األملاني لكرة القدم 
يسعى لضم العب خط وسط منتخب هولندا، مارك فان بوميل، من 
بطل أملانيا بايرن ميونيخ خالل موسم االنتقاالت الشتوية لالعبني 
الشهر املقبل، وأشارت صحيفتا «بيلد» و«ڤولفسبورغر أجلامينا» 
أن فان بوميل يســــتطيع تعزيز منطقة خط الوســــط املدافع لدى 
ڤولفســــبورغ، ميتد عقد فان بوميــــل (٣٣ عاما) مع بايرن ميونيخ 

حتى نهاية املوسم احلالي. 

 ذكرت الشـــرطة الكرواتية ان العديد من األشخاص أصيبوا في 
العاصمـــة الكرواتية زغرب اثر قيام مجموعة كبيرة من مشـــجعي 
كـــرة القدم الكروات برمي حجارة على حافلة حتمل مشـــجعي كرة 
قدم من نادي باوك اليوناني، وإشـــعال النار فيها.وقالت الشـــرطة 
إن مجموعـــة مكونة من ٣٠ فردا أغلبهم مشـــجعون لفريق دينامو 
زغرب رموا احلافلة باحلجارة وقذفوها بقنبلة حارقة (مولوتوف) 

لتشتعل فيها النيران. 

 إشعال نار في حافلة تحمل مشجعين في كرواتيا ڤولفسبورغ يسعى لضم ڤان بوميل

 رئيس نادي برشلونة سعيد باالتفاق ويؤكد أن الـ ١٦٥ مليون يورو لسداد الديون وعالج الثغرات. . وكرويف ينتقد الصفقة

 روسيل: التعاقد مع شركة «قطر فوندايشن» يمنحنا القوة والتحدي

 زيدان يستعيد بريقه في مباراة ضد الفقر باريرا يرغب في المصالحة مع دومينيك
 انضم النجمان رونالدو وزين 
الدين زيدان إلى فريق من النجوم 
في مباراة كرة قدم خيرية مساء 
اول من امس بالعاصمة اليونانية 
أثينا انتهت بالتعادل ٢/٢ أمام فريق 
اليوناني.أقيمت  أوليمبياكــــوس 
املباراة بهــــدف إلقاء الضوء على 
الصراع العاملي ضد الفقر.حشــــد 
ســــفيرا النوايا احلسنة لبرنامج 
األمم املتحــــدة االمنائي، رونالدو 
وزيدان، فريقهما من مختلف أنحاء 
أوروبا ملواجهة فريق مكتظ بنجوم 
أوملبياكوس في النسخة الثامنة من 

املباراة اخليرية ضد الفقر.
  وظهر زيزو الذي جتاوز عمره الـ 
٣٨ عاما وكأنه في الـ ٢٥ من عمره، 
فقد لعب مبــــاراة كبيرة، بركضه 
دون كــــرة ومراوغتــــه اخلصوم 
بحرفية عالية، وغيرها من قدرات 
مدهشــــة لالعب اعتزل كرة القدم 
منذ عام ٢٠٠٦ بعد طرده الشهير 
في نهائي كأس العالم أمام إيطاليا. 
وحضر املباراة، التي أقيمت بستاد 
كارايسكاكيس في بيريه، أكثر من 
٣٠ ألف متفــــرج وتولى رادومير 
أنتيتش وهوجو سانشيز تدريب 

فريق رونالدو وزيــــدان. وتقدم 
ريكاردو سابينتو لفريق رونالدو 
وزيدان في الدقيقة التاســــعة من 
املباراة، وأضاف الالعب نفسه هدف 
الفريق الثاني في الدقيقة ١٩ من 
متريرة لنونو جوميز.وعلى اجلانب 

اآلخر، ســــجل املهاجــــم اليوناني 
كوستاس ميتروجلو الهدف األول 
ألوملبياكــــوس في الدقيقة ٢٧ من 
الشوط األول وتعادل الالعب بعدها 
للفريق اليوناني بعد دقائق قليلة 
من انطالق شوط املباراة الثاني من 

هدف رائع متكن خالله من مراوغة 
احلارس أنطونيس نيكوبوليديس 
قبل أن يســــدد الكــــرة في املرمى 

اخلالي.
  ويذهب نصف عائدات املباراة، 
التــــي أقيمت بدعم مــــن االحتاد 

االوروبــــي لكرة القدم، إلى جهود 
برنامــــج االمم املتحــــدة االمنائي 
املستمرة ملساعدة ٢٥ مليون شخص 
في هاييتي على التعافي من آثار 
الزلزال املدمر الذي ضرب البالد في 
وقت سابق العام احلالي، وايضا 
ملساعدة ضحايا الفيضانات األخيرة 

في باكستان.
  وقــــال زيدان، ســــفير النوايا 
احلسنة لبرنامج املنظمة الدولية: 
أريد أن أشكر كل من جاء ملشاهدة 
هذه املباراة، أعرف أن األمر ليس 
ســــهال نظرا ملرور اليونان بأزمة 
اقتصادية» مضيفا ان الهدف من 
وراء هذه املباراة هو «أن نحاول، 
كفريق واحــــد، ان نكافح للقضاء 
على الفقر في العالم». أما رونالدو، 
العب كورينثيانز البرازيلي، الذي 
لم يلعب املباراة بسبب اإلصابة، 
فأضــــاف: «إنني ســــعيد للغاية 
بتواجدي هنا حلضور هذه املباراة 
اخلاصة، حتى لــــو لم أمتكن من 
املشــــاركة فيها. أوجه شكري إلى 
فريق أوملبياكوس وجلميع الالعبني 
الذين استجابوا لدعوتنا وللجماهير 

التي جاءت ملشاهدة املباراة».

 كريسبو يقود بارما إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

 أعرب املدرب البرازيلي الشهير كارلوس ألبرتو 
باريرا عن رغبته في املصاحلة مع املدرب الفرنسي 
رميون دومينيك ودعوته لزيارة البرازيل خالل الفترة 
املقبلة.وقال باريرا، املدير الفني السابق لكل من منتخبي 
البرازيل وجنوب أفريقيا: «أرغب في ذلك بال سبب، 
تصرف دومينيك كان سخيفا ولكنني لست متشددا»، 

في إشارة إلى تصرف دومينيك، املدير الفني السابق 
للمنتخب الفرنسي، بعد مباراة منتخبي فرنسا وجنوب 
أفريقيــــا في الدور األول لبطولــــة كأس العالم ٢٠١٠ 
بجنوب أفريقيا، وانتهت املباراة بفوز منتخب جنوب 
أفريقيا ٢-١ على نظيره الفرنسي ثم رفض دومينيك 

مد يده ملصافحة باريرا عقب انتهاء املباراة.

 بات بارمــــا أول املتأهلني الى الدور ربع النهائي 
ملسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم بعدما قلب تأخره 
أمام ضيفه فيورنتينا الى فوز ثمني ٢-١ بعد التمديد 

في افتتاح الدور ثمن النهائي.
  وسجل املخضرم االرجنتيني هرنان كريسبو (١١٦ 
و١١٨) هدفي بارما، واالرجنتيني اآلخر ماريو سانتانا 
(١١٤) هدف فيورنتينا.وبعد انتهاء الوقت االصلي 
بالتعادل السلبي على ملعب «أينيو تارديني» أمام 
٣٥٦٧ متفرجا، تقدم الضيــــوف عبر البديل ماريو 
ســــانتانا قبل ٦ دقائق على انتهاء الوقت االضافي 
واالحتكام الــــى ركالت الترجيح، لكن البديل اآلخر 
كريسبو أحد أبرز جنوم املالعب االيطالية سابقا، هزم 
احلارس الصربي فالدا أفراموف مرتني في دقيقتني 

ليقود فريقه الى ربع النهائي.

   ويلعــــب بارما في ربع النهائي مــــع الفائز من 
مباراة باليرمو وكييڤو التي ستقام االربعاء ١٢ يناير 
املقبل.وفي باقي مباريات الدور ثمن النهائي، يلتقي 
انتر ميالن مع جنوى، وباليرمو مع كييڤو االربعاء 
١٢ يناير املقبل، ويوڤنتــــوس مع كاتانيا اخلميس 
١٣ يناير، ونابولي مع بولونيــــا الثالثاء ١٨ يناير، 
وروما مع التسيو في دربي العاصمة، وسمبدوريا 
مع اودينيــــزي االربعاء ١٩ يناير، وميالن مع باري 

اخلميس ٢٠ يناير.
  يذكر ان االندية صاحبة املراكز الثمانية االولى في 
الدوري املوسم املاضي (انتر ميالن صاحب الثالثية 
التاريخيــــة وروما وميالن وســــمبدوريا وباليرمو 
ونابولي ويوڤنتوس وبارما) تأهلت مباشــــرة الى 

الدور ثمن النهائي. 

 اعرب رئيس نادي برشــــلونة 
االســــباني ســــاندرو روسيل عن 
سعادته باالتفاق الذي توصل اليه 
مع شركة (قطر فوندايشن) والذي 
يقتضي وضع شــــعار املؤسسة 
القطرية على قميص الفريق ملدة 
خمســــة اعوام مقابل ١٦٥ مليون 
يورو. وأضاف روسيل في مؤمتر 
صحافــــي نقلته وســــائل االعالم 
االسبانية امس ان «االموال سوف 
تستخدم لســــد الثغراث وتسديد 
ديون النادي الكاتالوني االمر الذي 
سيجعل النادي أكثر قوة وحتديا 
في املستقبل» موضحا انه اليزال 
ينتظر موافقة مجلس ادارة النادي 
الكاتالوني على التعاقد لتفعيله. 
واوضح في اعقــــاب عقد االتفاق 
التــــي مت توقيعه في برشــــلونة 
الليلة املاضية بحضور عدد كبير 
من الشــــخصيات املهمة في عالم 
الرياضة ملشاهدة اللحظة التاريخية 
التي يتم فيها االتفاق بني الكاتالوني 
واملؤسسة القطرية «انه ما لم يكن 
النادي في حاجة مادية ماســــة ملا 

جلأ الى هذا القرار». 
  من جانب آخر انتقد العب كرة 

الهولندي الســــابق يوهان  القدم 
كرويف بشــــدة االتفــــاق الذي مت 
اليه معلنــــا عن رفضه  التوصل 
ملبدأ وضع شعارات واعالنات على 
قميص الفريق النها تفقده متيزه 
وتفرده. واضــــاف كرويف الذي 
استقال من منصبه كرئيس شرفي 
لبرشلونة منذ ستة أشهر في مقال 
صحافي «انه لو كان رئيسا للنادي 
اللتزم بخطوات الرؤساء السابقني 

رافضا االمتثال لوضع أي شعارات 
على قميص الفريق على الرغم من 
كون ذلك أسهل الطرق الى حتسني 

الوضع املالي للنادي». 
  وكان نادي برشلونة وقع الليلة 
قبــــل املاضية على اتفــــاق رعاية 
مع «مؤسســــة قطر» ملدة خمسة 
النادي  أعوام سيحصل مبوجبها 
الكاتالوني على ١٦٥ مليون يورو 
وسيحمل قميص النادي مبوجبه 

شعار املؤسسة القطرية الى جانب 
شعار منظمة األمم املتحدة للطفولة 
(يونيسيف). من جهة اخرى منح 
روسيل أولوية قصوى هذا املوسم 
لتمديد عقد املدير الفني للفريق بيب 
غوارديوال والذي ينتهي في يونيو 
املقبل. وذكــــرت صحيفة «ماركا» 
اإلسبانية أن روسيل يعتزم إغراء 
غوارديوال بـ «شيك على بياض» 
الفريق  حتى يقرر االستمرار مع 
الذي اعتاد منذ توليه مسؤوليته 
في ٢٠٠٨ االرتباط بعقود محددة 
املدة ال يتجاوز طول الواحد منها 
عاما. وتشير الصحيفة الى أن عرض 
روسيل يترك لغوارديوال حتديد مدة 
العقد اجلديد بجانب الراتب الذي 
يرغب في تقاضيه، وهو ما يتفق 
مع ما صرح به رئيس برشــــلونة 
فور توليه منصبه الصيف املاضي 
حني أكد رغبته في استمرار الطاقم 
الفني طيلة املواسم الستة التي هي 
فترة واليته. يذكر أن برشــــلونة 
يتصدر حاليا الدوري اإلســــباني 
برصيد ٤٠ نقطة مقابل ٣٨ ملالحقه 
ريال مدريد بعد انقضاء ١٥ أسبوعا 

من املسابقة. 

 الفرنسي زين الدين زيدان يقدم فاصال من املراوغة وسط ٣ العبني من اوملبياكوس 

 روسيل والسليطي خالل املؤمتر الصحافي  (رويترز) 

 يوڤنتوس للفوز على مانشستر سيتي لحفظ ماء الوجه نوير: ٢٠١٠ كان عامًا مثمرًا لي

 أتلتيكو مدريد على أبواب الخروج من «يوروبا ليغ»

 رئيس توتنهام: بايل ليس للبيع
 طمـــأن رئيـــس توتنهـــام 
ادارة  االجنليزي دانيـــال ليفي 
النادي ان جنم الفريق الويلزي 
غاريث بايل ليس معروضا للبيع 
الشـــتوية  في فترة االنتقاالت 

املقبلة. 
  وقـــال ليفي خـــالل اجتماع 
االدارة السنوي: «لم يسبق لنا 
كفريق القيام ببيع العبينا، هذا 
اذا نظرمت الى الصفقات الكبرى 
التي حصلت منذ ان تســـلمت 
رئاســـة النادي». وأصبح بايل 
هدفا ألبرز األندية العاملية بعد 
املستوى الرائع الذي قدمه منذ 
بداية املوسم محليا وفي دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. وتابع 
ليفـــي: «كان لدمييتار برباتوڤ 
ومايكل كاريك عامان على انتهاء 
الرحيل  أراد  عقديهما، وكالهما 
ولهذا السبب مت بيعهما. لكن في 
حالة غاريث فهو ميلك عقدا طويال 

وأؤكد لكم اننا لن نبيعه».
الفريق هاري    وقال مـــدرب 
ريدناب سابقا عن بايل الذي انضم 
الى توتنهام عام ٢٠٠٧ قادما من 
ســـاوثمبتون: «ال يوجد ظهير 
أيسر في العالم أفضل منه». وكان 
بايل تعهد منذ شهرين بالبقاء مع 
توتنهام وذلك رغم خطفه أنظار 

كبار أندية القارة األوروبية.

 سيكون أتلتيكو مدريد االسباني 
حامل اللقب مهددا باخلروج من الدور 
االول ملســــابقة الــــدوري االوروبي 
(يوروبا ليغ) في كرة القدم، عندما 
يحل على بايــــر ليڤركوزن االملاني 
اليوم في اجلولة السادسة االخيرة 
لدور املجموعــــات. وميلك أتلتيكو 
٧ نقاط من ٥ مباريات بالتســــاوي 
مع أريس سالونيكي اليوناني الذي 
يستقبل روزنبورغ النروجي متذيل 
الترتيب (٣ نقاط)، في حني ضمن 
ليڤركوزن (١١ نقطة) صدارة املجموعة 
سابقا، لذلك عليه ان يفوز على ارض 
ليڤركوزن وينتظر تعثر اريس على 
ملعبه، نظرا لتفوق الفريق اليوناني 
عليه في املواجهتني املباشرتني. ويبدو 
ليل متصدر الدوري الفرنســــي في 

وضع صعب عندما يستقبل الغنتواز 
البلجيكي ضمن املجموعة الثالثة 
التي تشهد مواجهة ليفسكي صوفيا 
البلغاري مع ضيفه ســــبورتينغ 
لشبونة البرتغالي.وضمن سبورتينغ 
صدارة املجموعــــة (١٢ نقطة)، في 
حني ميلك ليل ٥ نقــــاط في املركز 
الثالث بفارق نقطتني عن الغنتواز 
الثاني.وبدال من ان تكون مواجهة 
يوڤنتوس االيطالي ومانشســــتر 
ســــيتي االجنليزي تتويجا للدور 
االول، ســــيخوضها فريق «السيدة 
العجوز» بعد اقصائه عن املنافسة 
اثر تعادله خمس مرات، ما فتح الباب 
ملانشستر سيتي ان يتأهل الى الدور 
الثاني برفقة بوزنان عن املجموعة 

األولى.

 االتحاد الدولي للتنس يختار 
  نادال وفوزنياكي العبي العام

 

 دورتموند يرفض التفريط في باريوس

 كوتبوس وبوخوم ينفيان التالعب بالنتائج

 أكــــد حارس املرمى األملاني الدولي مانويل نوير ان ٢٠١٠ كان عاما 
مثمرا بالنســــبة له رغم املشــــاكل التي يعاني منها فريقه شالكه في 
الدوري األملاني لكرة القدم (بوندســــليغا) هذا املوسم. وأوضح نوير 
فــــي مقابلة خاصة مع موقع االحتاد الدولــــي لكرة القدم (فيفا) على 
االنترنت «ألعب مع شالكه في دوري أبطال أوروبا، وأنا حارس املرمى 
األساسي للمنتخب األملاني، ولعبت في كأس العالم ألول مرة في حياتي. 

واستطعت أن أثبت قدمي كحارس ملرمى املنتخب».
  ورغم ذلك أعرب نوير عن قلقه إزاء مســــيرة ناديه املضطربة في 
النصف األول من املوســــم احلالي ألن شالكه بالنسبة له ليس مجرد 
النادي الذي يلعب له بل هو حب وانتماء وشغف وحماس، وقال نوير 
«كنت أشجع شــــالكه حتى قبل أن أنضم إليه ثم جنحت في حتقيق 

حلمي واالحتراف كحارس ملرماه».

 اختار االحتاد الدولي للتنس االســــباني رافايل نادال والدمناركية 
كارولــــني فوزنياكي افضل العبني في ٢٠١٠، وهــــي املرة الثانية التي 
يحصل فيها نادال املصنف اول في العالم على هذه اجلائزة التي منحها 
االحتاد الدولي للمرة االولى لفوزنياكي صاحبة املركز االول ايضا في 
تصنيف الالعبات احملترفات، واختار االحتاد الدولي التوأمني االميركيني 
بوب ومايك براين افضل العبني لفئة زوجي الرجال للمرة الســــابعة 
على التوالي وهو رقم قياسي، بينما نالت االرجنتينية جيزيال دولكو 

وااليطالية فالفيا بينيتا جائزة زوجي السيدات. 

 أكد الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورمتوند األملاني هانز يواخيم 
فاتزكه أن دورمتوند ال يفكر في االستغناء عن مهاجمه لوكاس باريوس 
حتــــى إذا بلغ املقابل املادي املعروض للتعاقــــد معه ٢٠ مليون يورو. 
وصرح فاتزكه إلى وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) قائال «لم نحدد سعرا 
لبيع الالعب. ال نريد بيع أي من العبينا. سنحت أمامنا الفرصة لبيع 
بعض الالعبني في املوسم املاضي عندما كنا منر بوضع أسوأ كثيرا من 
وضعنا احلالي». وذكرت صحيفة «ماركا» االسبانية الرياضية أن لوكاس 
باريوس مهاجم دورمتونــــد ومنتخب پاراغواي أصبح الهدف اجلديد 
لنادي ريال مدريد االسباني وأن ريال سيتقدم بعرض إلى دورمتوند 

للتعاقد مع باريوس في فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة. 

 اتخذ ناديا إنيرجي كوتبوس وبوخــــوم األملانيان لكرة القدم رد 
فعل حذرا جتاه التقرير الوارد من إيطاليا عن أنهما تالعبا في نتيجة 
مباراة لهما بالدوري األملاني خالل فبراير ٢٠٠٩. ونقلت صحيفة «ال 
غازيتا ديللو ســــبورت» اإليطالية عن العب سابق بأحد الفريقني في 
األســــبوع املاضي أنه كان يعرف مسبقا نتيجة املباراة قبل انتهائها. 
وأشارت الصحيفة اإليطالية إلى أن ما نشرته من تصريحات ورد في 
وثائق تخص حتقيقات رسمية ضد اجلرمية املنظمة في البالد. وكان 
بوخوم أنهى هذه املباراة ملصلحته ٢ - ٣ بفضل ضربة جزاء مشكوك 
فــــي صحتها قبل ١١ دقيقة على نهاية اللقاء، وهبط كوتبوس لدوري 
الدرجة الثانية األملاني في نهاية ذلك املوسم بينما متكن بوخوم من 

البقاء بدوري األضواء بفارق نقطتني فقط عن منطقة الهبوط. 

 عالمية متفرقات 

 رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل يهنئ نائب رئيس الشركة القطرية لالستثمار احمد السليطي بالتعاقد في حضور املدير التنفيذي سيف علي احلجيري   (أ.ف.پ)

اختتمت املرحلة التاسعة عشرة االخيرة من بطولة    
االرجنتني لكرة القدم التي توج خاللها اســــتوديانتيس 
بطال للمرة اخلامسة في تاريخه بعد تغلبه على ارسنال 

.٢-٠
ــجيل الهدف رقم ٣٠٠، أعرب مهاجم  رغم جناحه في تس   
ــورز األرجنتيني مارتني باليرمو عن حزنه  فريق بوكا جوني
بسبب الوضع احلالي لفريقه وفشله في الفوز بأي لقب هذا 

املوسم على املستويني احمللي والدولي.
عــــزز هارتس موقعه في املركــــز الثالث بفوزه على    
مضيفه مذرويل ٢-١ ضمن املرحلة اخلامسة عشرة من 

بطولة الدوري االسكوتلندي لكرة القدم.
أعلن االحتاد الويلزي لكرة القدم انه عني الدولي السابق    

غاري سبيد مدربا ملنتخبه خلفا جلون توشاك.
أصدرت السلطات القضائية في األرجنتني حكما مبنع    
املالكــــم األرجنتيني رودريغو باريوس من الســــفر إلى 
املكسيك حسبما أكد خوسيه فيرا محامي باريوس. ورفض 
القاضي في مدينة مار دل بالتا التماســــا قدمه باريوس 
بالسفر إلى املكسيك خلوض املباراة أمام املالكم املكسيكي 

إيريك موراليس.
ــتضافة دورة األلعاب  ــتعدادات املكثفة الس في ظل االس   
األوملبية عام ٢٠١٦، تعتزم مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 
توسيع موقع سامبادروم الشهير، الذي أصبح عالمة مسجلة 
ــخص  ــف ش ــتوعب ١٥ أل ــاالت، ليس ــاالت والكرنڤ لالحتف

إضافي. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 اجلزيرة الرياضية +٦  ٩  سالزبورغ - ليخ بوزنان 

 اجلزيرة الرياضية + ١٠  ٩  يوڤنتوس - مانشستر سيتي 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٩  اريس سالونيكي - روزنبورغ 
 اجلزيرة الرياضية HD١  ٩  باير ليڤركوزن - اتلتيكو مدريد 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٩  ليل - الغانتواز 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  ليڤسكي - سبورتينغ لشبونة 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ١١:٠٥  اندرخلت - هايدوك سبليت 

 اجلزيرة الرياضية + ١  ١١:٠٥  ايك - زينيت سان بطرسبورغ 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١:٠٥  شتوتغارت - اودنسي 
 اجلزيرة الرياضية HD١  ١١:٠٥  خيتافي - يونغ بويز 
 اجلزيرة الرياضية + ١٠  ١١:٠٥  ديبريشن - سمبدوريا 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ١١:٠٥  ايندهوڤن - ميتاليست خاركيف 


