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  ٢ يناير ٢٠١١ 

 كرمت صحيفة «ال غازيتا ديلو سبورت» االيطالية املدرب  25 
البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي ريال مدريد 
االسباني احلالي بلقب رجل العام بـ ٣٧٤ نقطة متفوقا على 
العب التنس رافاييل نادال (٣٧١ نقطة) وسائق الفورموال 
األملاني سيباستيان فيتيل، بعد أن احتل مورينيو الصفحة 
األولى للصحيفة ١٤٣ مرة العام املاضي، وذلك الجنازه مع 
نادي انتر ميالن االيطالي في املوسم املاضي وإحرازه معهم 

الثالثية. وبعيــــدا عن التكرمي واأللقاب، عاد مورينيو مرة 
أخرى لينتقد ترشيح العب الوسط االسباني لفريق برشلونة 
أندريس إنييستا جلائزة الكرة الذهبية، موضحا ان كل ما 
فعله إنييستا هو تسجيل هدف نهائي املونديال بينما كان 
مصابا ملدة ٤ أشهر. وعن ترشيح دل بوسكي جلائزة أفضل 
مدرب، قال «العمل مع املنتخبات يختلف متاما عن العمل مع 

األندية التي نخوض معها ٥٠ مباراة في املوسم».

 مورينيو المتوج بجائزة «رجل العام» يؤكد جدارته باألفضل وينتقد إنييستا

 قطار انتصارات برشلونة «السريع» ينطلق لدهس ليڤانتي «المتواضع»
 تشلسي لمواصلة صحوته أمام استون ڤيال.. وفوز صعب لمان يونايتد على وست بروميتش 

(ا.پ)   مهاجم مان يونايتد واين روني فرحا بهدفه في مرمى وست بروميتش 

 جنم برشلونة تشاڤي هيرناندز يواصل تألقه في الليغا 

 مدرب أرسنال آرسني ڤينغر مع حارس املرمى مانويل أملونيا 
(أ.ف.پ)  رئيس اللجنة األوملبية جاك روغ يكشف عن شعار أوملبياد ٢٠١٦ 

مدريد (١٥ فوزا على التوالي) حققه 
خالل موسم ١٩٦٠ ـ ١٩٦١.

  لكن النادي الكاتالوني سيفتقد 
أهم أسلحته الفتاكة وهو االرجنتيني 
الذي  ليونيل ميســــي (١٧ هدفا) 
يعود من عطلة األعياد اليوم، كما 
سيغيب عنه جيرار بيكيه لإليقاف 
وقائده كارليس بويول الذي تعرض 
لإلصابة خالل مباراة مع منتخب 

مقاطعة كاتالونيا.
  جتدر اإلشــــارة الى ان مباراة 
برشــــلونة وليڤانتي ستكون من 
اصل ٥ مباريات تقام اليوم رغم 
معارضة رابطة العبي الدوري لهذا 
األمر النها كانت تفضل إقامة جميع 
املباريات غدا االثنني. وفشلت رابطة 
العبي الدوري في مسعاها لتأجيل 
املباريات اخلمــــس املقررة اليوم 
بعدما أعلنت احملكمة العليا عدم 
صالحيتها بالبت في اخلالف القائم 

مع رابطة الدوري.
الرابع  اليوم ڤالنسيا    ويلعب 
مع اسبانيول في اقوى مباريات 
املرحلــــة، واتلتيــــك بلبــــاو مع 
ديبورتيڤو ال كورونا، واشبيلية مع 
اوساسونا، وسبورتينغ خيخون 

مع ملقة.

احلادي عشر على التوالي والسادس 
عشر هذا املوسم واحملافظة على 
سجله اخلالي من الهزائم للمباراة 
الثالثة والعشــــرين على التوالي 
(رقم قياســــي جديــــد حطمه في 
املرحلة اخلامسة عشرة). ولم يذق 
فريق املدرب جوسيب غوارديوال 
طعم الهزمية منذ املرحلة الثانية 
عندما فاجأه هيركوليس في عقر 
داره وتغلــــب عليه ٢ـ  ٠ ، قبل ان 
يحقــــق بعدها ١٩ انتصارا وثالثة 

تعادالت في جميع املسابقات.

  وســــيكون النادي الكاتالوني 
امام فرصة معادلة الرقم القياسي 
احمللي من حيث عدد االنتصارات 
املتتالية (١١ على التوالي) في جميع 
املسابقات والتي حققها غوارديوال 
في موسمه األول مع النادي كمدرب، 
ألنه حقق حتى اآلن ١٠ انتصارات 
متتالية منذ تعادله مع كوبنهاغن 
الدمناركــــي ١ ـ ١ في دوري أبطال 
أوروبا، علما بان الرقم القياسي من 
حيث عدد االنتصارات املتتالية في 
الدوري االسباني مسجل باسم ريال 

مــــان يونايتد بصدارة   انفرد 
الــــدوري االجنليزي بعد ان حقق 
فوزا صعبا خارج ملعبه على وست 
بروميتش ٢ـ  ١ في افتتاح املرحلة 
احلادية والعشــــرين من الدوري 
االجنليزي. تقدم مان يونايتد عبر 
رأســــية واين روني (٣) وتعادل 
وســــت بروميتش عبر تسديدة 
قوية من جيمس موريسون (١٤) 
قبل ان يحــــرز خافيير هرنانديز 
هدف الفوز ليونايتد (٧٥). ورفع 
مان يونايتــــد رصيده من النقاط 
الى ٤١ نقطة بينما تراجع وســــت 
بروميتش الى املركز الرابع عشر 

برصيد ٢٢ نقطة.
  وعلى ملعب «ستامفورد بريدج»، 
يبحث تشلسي اجلريح عن مواصلة 
صحوته عندما يستضيف استون 
فيال اليــــوم، وذلك من اجل البقاء 
قريبا مــــن الصدارة التي يتخلف 

عنها حاليا بفارق ٤ نقاط.
  وكان فريق املــــدرب االيطالي 
كارلو انشيلوتي تنفس الصعداء 
االربعاء امام بولتون بتحقيقه فوزه 
األول ١ ـ ٠ منذ ١٠ نوفمبر املاضي 
عندما تغلب حينها على جاره فوالم 
١ ـ ٠ قبل ان يفشل في حتقيق اي 
فوز في ست مباريات على التوالي 
(ثالث هزائم وثالثة تعادالت)، ما 

جعله يتخلى عن الصدارة.
  ويأمــــل فريق الـــــ «بلوز» ان 
يؤكد تفوقه على ضيفه اجلريح 
ايضا، ألن استون ڤيال لم يذق طعم 
الفوز على منافســــه اللندني في 
ملعب األخير منــــذ ١١ مايو ٢٠٠٢
(٣ـ  ١)، كمــــا ان ذكــــرى زيارتــــه 
الى «ستامفورد بريدج»  األخيرة 
التزال عالقة في أذهان العبيه ألنهم 
تلقوا هزمية ساحقة (١ ـ ٧). وفي 
مباراة أخرى يلتقي ويغان اثلتيك 

مع نيوكاسل يونايتد.
  اسبانيا

اللقب    يبحث برشلونة حامل 
واملتصدر عــــن مواصلة عروضه 
الرائعة وحتقيــــق فوزه احلادي 
عشر على التوالي عندما يستضيف 
ليڤانتي اليوم في افتتاح املرحلة 
السابعة عشرة من الدوري االسباني 
القدم، فيما سيكون غرميه  لكرة 
ومالحقه ريال مدريد امام اختبار 
صعب في ضيافة جاره خيتاڤي غدا. 
وعلى ملعب «كامب نو»، يسعى 
برشلونة الى افتتاح العام اجلديد 
من حيث أنهى الذي ســــبقه عبر 
إضافة فوز جديد الى رصيده من 
اجل احملافظة على األقل على فارق 
النقطتني الــــذي يفصله عن ريال 
مدريد. ومن املرجح ان ال يواجه 
برشلونة صعوبة في حتقيق فوزه 

 تشاڤي على أعتاب دخول التاريخ
  

  بعد أن وصل عدد مشاركاته إلى ٥٤٨ مباراة، أصبح تشاڤي هيرناندز 
على بعد خطوة من دخول تاريخ نادي برشلونة االسباني لكرة القدم، 
حيث اقترب من معادلة رقم مشاركات ميجيلي الذي لعب ٥٤٩ مباراة، 
وميكن لتشافي معادلة هذا الرقم في حالة مشاركته في املباراة املقررة 
أمام ليفانتي اليوم، ولعب ميجيلي ١٦ موســــما مع برشــــلونة وشارك 
في ٥٤٩ مباراة مع الفريق، ولكن العب خط الوسط الكاتالوني تشاڤي 

هيرناندز ميكنه معادلة هذا الرقم باملشاركة في مباراة اليوم. 

 إنييستا:برشلونة لن يخذل جمهوره
  

  اكد جنم فريق برشــــلونة االســــباني أندرس إنييستا أن فريقه «لن 
يخفق في أي بطولة سيخوضها في ٢٠١١، إال أن هذا ال يعني بالضرورة 
الفوز بجميع األلقاب، ووصف إنييســــتا عام ٢٠١٠ بـ «الرائع واملثمر»، 
حيث انتزع برشلونة لقب الدوري بعد أن سجل رقما قياسيا لم يحققه 
أي ناد اســــباني في التاريخ حيث جمع ٩٩ نقطة، كما توجت اســــبانيا 
بكأس العالم للمرة األولى في تاريخها، ومتنى إنييستا في العام اجلديد 
أن يحظى بدوام الصحة والقدرة على العطاء مع فريقه ومنتخب بالده 
وجتنب اإلصابات، مضيفا جملته الشهيرة «األفضل لم يأت بعد»، وأشار 
إنييستا في تصريحات نشرها برشلونة في موقعه على اإلنترنت إلى 
أن أروع حلظاته في ٢٠١٠ عندما سجل هدف الفوز باملونديال في شباك 
هولندا، بجانب الفوز التاريخي لبرشــــلونة في الكالسيكو األخير أمام 

ريال مدريد ٥-٠. 

 غروندونا: ميسي ال يقل
  عن مارادونا ١٩٨٦

  
  وتســـتمر احلرب بني دييغو أرماندو مارادونا املدرب الســـابق 
ملنتخب «التانغو» ورئيـــس االحتاد األرجنتيني خوليو غروندونا 
الذي قال عنه من قبل انه مدمـــن على املخدرات مما جعل مارادونا 
يرد ويصفه بـ «األبله». وتطورت األحداث إلى تهديد مارادونا بأنه 
سيقاضي غروندونا، مما جعله يهاجم مارادونا مجددا عندما أشاد 
بنجم برشلونة االسباني ليونيل ميسي قائال «ميسي من أفضل ١٠ 

العبني في األرجنتني وال يقل عن مارادونا عام ١٩٨٦».

 أكد استحالة اللعب لمانشستر سيتي وليڤربول

  روني كشف عن مواجعه في ٢٠١٠
  

ــن روني بأنه كان  ــرف مهاجم مان يونايتد االجنليزي واي   اعت
ــه أكد على عدم  ــول طموح فريقه، لكن ــا بطلب ضمانات ح مخطئ
ــيتي وليڤربول مهما كان الثمن كي ال  ــتر س إمكانية لعبه ملانشس
ــجعني. وقال روني لقناة مان يونايتد «لم يكن  يجرح مشاعر املش
ــيتي، كما  ــتر س ــن املمكن في فترة اجلدل تلك أن العب ملانشس م
ــاركته  ــتحيل أن العب لليڤربول». ووصف مش ــه كان من املس أن
ــرة بـ «الكارثة»، ضمن تصريحات ال  في بطولة كأس العالم األخي
ــن أحداث خالل عام ٢٠١٠ الذي لم  ــا الصراحة عما مر به م تنقصه

مير جيدا بالنسبة له على الصعيدين الرياضي واألسري. 

 ريو دي جانيرو تكشف شعار أولمبياد ٢٠١٦ ڤينغر: آرسنال سيسمح أللمونيا باالنتقال

 رونالدينيو يسبب الحزن لمدربه 
 ديميكيليس هدية من آل ثاني لبيلليغريني

 أكد الفرنسي آرسني ڤينغر مدرب نادي آرسنال 
اإلجنليزي أنه سيسمح حلارس املرمى االسباني 
مانويل أملونيا باالنتقال من ارسنال، في حال أراد 
احلارس املخضرم (٣٣ عاما) أن يبدأ مشوارا جديدا 
مبكان آخر، بدأ احلارس االسباني موسم ٢٠١١/٢٠١٠ 
كحارس أساسي بارسنال ولكنه أصيب في الكوع 
في سبتمبر املاضي وبعدها استبعد إلصابته في 
كاحله، كان ناديا ملقة وأتلتيكو مدريد األابانيان 
أعربا عن رغبتهما في ضم أملونيا، وحسبما أشارت 

صحيفة «غارديـــان» البريطانية، اعطى ڤينغر 
موافقته على رحيل احلارس االسباني من آرسنال 
حيث نقلت عنه الصحيفة قوله: «سيرجع القرار 
إليه، يوجد اهتمام بالفعل من أندية اســـبانية»، 
وأضـــاف ڤينغر: «من الصعـــب أن أتكهن مبا إذا 
كان أملونيا ســـيبقى أم سيرحل، فهذا األمر ليس 
سهال على أحد (أن يتحول من قائد فريق وحارس 
أساسي إلى احلارس االحتياطي الثالث) ولكن هذا 

جزء من عملنا».

 كشف منظمو دورة األلعاب األوملبية الصيفية 
لعام ٢٠١٦ في ريو دي جانيرو عن الشعار الرسمي 
للحدث في حفل باهر، عشـــية العام اجلديد.أقيم 
االحتفال على شاطئ «كوباكابانا» األسطوري حيث 
احتشد مليون ونصف مليون شخص لالحتفال 
بقدوم العام اجلديد. الشعار عبارة عن ثالثة أشكال 
بشرية ضئيلة ترقص في دائرة، متصلني ببعضهم 

البعض عن طريق األيدي واألقدام.

  وصف الشـــعار بأنه «إلهـــام للحاضر وإرث 
الشـــعار على شاشة بفندق  للمستقبل».عرض 
«كوباكابانـــا باالس» الفاخـــر كما طبع على علم 
عمالق كانت اجلماهير الغفيرة مترره من فوقها.
حضر رئيس اللجنة األوملبية الدولية جاك روغ 
االحتفال مت اختيار الشعار بعد إجراء مسابقة بني 
١٣٩ وكالة برازيلية، مت تصفيتها في النهاية إلى 

مجموعة تضم ثماني وكاالت فقط.

 أكد مدرب فريق ميالن ماســــيميليانو اليغري 
أنه تعرض للخيبة بســــبب رونالدينيو ومستواه 
فــــي البداية ومن ثم موقفه الرافض للتدريب حتى 
الرحيل. وقــــال اليغري «ال أقول انني خائب الظن 
به وحســــب، بل أنا آسف جتاه العب ميلك موهبة 
وقدرات مميزة لكنه لم يستطع االستفادة منها ألنه 
لم يعمل جيدا في مرحلة اإلعداد»، وأضاف «توقعت 
له موســــما مميزا وبدأ بشكل جاد وملتزم لكنه لم 
ميتلك املسؤولية الالزمة واآلن نحن ننتظر اإلعالن 
الرسمي عن رحيله».يذكر أن رئيس نادي غرمييو 

البرازيلي أكد أن رونالدينيو سيكون في البرازيل 
خالل أسبوعني.

  من جانب آخر، هاجم العب خط الوسط اإليطالي 
غينارو غاتوزو مدرب فريقه السابق ليوناردو، وقال 
إنه ســــعى خلف املال وخــــان امليالن من أجل ذلك، 
وقال غاتوزو «لم تكن عالقتي جيدة مع ليوناردو، 
لكن يجب االعتراف أنه قام بعمل جيد مع ميالن في 
املوسم املاضي»، وأضاف «هو كان يقول انه ال يحب 
التدريب لكن يبدو أن املال يصنع املعجزات، أمتنى 
له كل خير لكن أمتنى أال يفوز بشيء مع اإلنتر». 

 أصبح األرجنتيني مارتني دمييكيليس أحدث 
هدية للعام اجلديد يقدمها الشيخ عبداهللا بن ناصر 
آل ثاني للمدرب التشـــيلي مانويل بيلليغريني، 
الذي يتولى مسؤولية انتشال ملقه من قاع الدوري 
االســـباني. ويبدو ان الشيخ القطري هو الوحيد 
الذي يتمتع بالسيولة الكافية من أجل إحداث ثورة 
في األسماء لقلب األوضاع املتردية للفريق الذي 
استحوذ عليه في يونيو املاضي. وأكد مؤخرا نائب 
رئيس النادي عبداهللا غنب والذراع اليمنى للشيخ 
آل ثاني، «ان األمر ميثل حتديا بالنسبة لنا، سننمو 
قدر استطاعتنا، لكن علينا التحلي بالصبر. لدينا 
خطة ذات أهداف محددة وبعيدة املدى، وليس مثل 

مانشستر سيتي على سبيل املثال».
  وكان آل ثاني، أحد أفراد األســـرة احلاكمة في 
قطر، اشترى قبل ســـتة أشهر النادي الذي دخل 
مرحلة اإلفالس من العب الكرة الســـابق فرناندو 
سانز، رئيس ملقه خالل األعوام األربعة األخيرة، 
وجنل رئيس ريال مدريد األسبق لورنزو سانز. 
وتولت اإلدارة اجلديدة في البداية ســـداد ديون 
النادي وتكوين فريق يعـــزز مكانته في الدرجة 

األولى.
  فخالل املوسم املاضي ضمن الفريق البقاء في 
اجلولة األخيرة، وهو الســـيناريو الذي ال يرغب 

الشيخ عبداهللا آل ثاني في تكراره. 

 عالمية  متفرقات 

   ثأر السويسري روجيه فيدرر املصنف ثانيا في 
العالم من الســـويدي روبن سودرلينغ اخلامس حني 
هزمـــه ٦-٧ (٢-٧) و٦-٣ و٦-٣ فـــي نصف نهائي 
دورة ابوظبي االستعراضية للتنس البالغة جوائزها 
٢٥٠ ألف دوالر. ويلتقـــي فيدرر في املباراة النهائية 
مع نادال الذي فاز على التشـــيكي توماس برديتش 

بسهولة ٦-٤ و٦-٤.
    قاد كوبي براينت فريقه لوس اجنيليس ليكرز حامل 
ــى ضيفه فيالدلفيا  ــة صحوته والفوز عل اللقب ملواصل
سفنتي سيكسرز ١٠٢-٩٨، فيما سقط بوسطن سلتيكس 
ــس ٨١-٨٣ ضمن  ــام نيو اورليانز هورنت ــى أرضه أم عل

منافسات الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة.
   هيأ امللياردير املكســـيكي كارلوس ســـليم والرئيس 
الفنزويلي هوجو شـــاڤيز االجـــواء بدعمهما حتى يكون 
لبطولة العالم لفورموال  ١ في ٢٠١١ صبغة أكثر التينية مما 
كان احلال عليه خالل األعوام األخيرة. ويستهل املكسيكي 
سيرخيو بيريز مع ساوبر والفنزويلي باستور مالدونادو مع 
ويليامز مشواريهما في عالم فورموال  ١ في ١٣ مارس املقبل 
خالل سباق اجلائزة الكبرى البحريني بفضل موهبتهما، 

لكن كذلك بفضل الدعم املادي من رعاتهما. 
ــي تقرير عن  ــبانية ف ــة «آس» اإلس ــرت صحيف    ذك
االنتقاالت املتوقع في فترة االنتقاالت الشتوية في يناير 
ــات على رأس أولويات  ــام «ميدو» ب القادم أن أحمد حس
ــباني. وذكرت الصحيفة  نادي ديبورتيفو الكورونا اإلس
ــط هجومه،  ــعى إلى تدعيم خ ــادي ديبورتيفو يس أن ن
ــم الفريق عن رغبته في  ــة بعد إعالن يورينا مهاج خاص

الرحيل من النادي.

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

 إنجلترا (المرحلة الحادية والعشرون) 
 أبوظبي الرياضية +٣  ٤:٣٠  تشلسي  ـ استون ڤيال 

  أبوظبي الرياضية +٣  ٧  ويغان ـ نيوكاسل 
 إسبانيا (المرحلة السابعة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٦  بلباو ـ ديبورتيڤو الكورونا 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٨  خيخون ـ ملقة 

 اجلزيرة الرياضية+٢  ٨  برشلونة ـ ليڤانتي 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  اشبيلية ـ اوساسونا 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ١٢  ڤالنسيا ــ اسبانيول 


