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 العب ڤالنسيا ريكاردو كوستا «يتكئ» على راوول بانيا                (أ.پ) 

 السويدي زالتان إبراهيموڤيتش حلظة تهجمه وشتمه ملدرب األهلي االماراتي  ديڤيد أوليري             (أ.پ)

 جنوم بايرن ميونيخ خالل التدريب في الدوحة                (أ.پ)

 غياب هيغواين ٦ أشهر

 مورينيو أفضل مدرب ناد 
  متفوقًا على غوارديوال

  ذكرت تقارير إخبارية اسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو 
املدير الفني السابق إلنتر ميالن اإليطالي واحلالي لريال مدريد 
االسباني قد اختير كـ «أفضل مدرب أندية في العالم» لعام ٢٠١٠ 
مـــن قبل االحتاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، للمرة 

الثالثة في مشواره.
  وحصل مورينيو، الذي أحرز ثالثية الدوري والكأس اإليطاليني 
ودوري أبطال أوروبا مع إنتـــر، على ٢٩٤ نقطة ليتفوق على 
جوسيب غوارديوال املدير الفني لبرشلونة والفائز بهذه اجلائزة 

في العام املاضي الذي نال ١٨٨ نقطة.
  وذكرت صحيفة «أس» أن ١٩ مدربا قد تنافســـوا على الفوز 
باجلائزة عام ٢٠١٠، بينهم ثالثة فرنسيني واسبانيان وإيطاليان 
وإجنليزيان، لكن خمسة منهم يدربون في الدوري اإلجنليزي 
وثالثة في االسباني. وسبق أن فاز مورينيو بهذه اجلائزة عامي 

٢٠٠٤ و٢٠٠٥ عندما كان يتولى تدريب تشلسي اإلجنليزي.
  الى ذلك، أعلن ريال مدريد أن االرجنتيني غونزالو هيغواين 
سيغيب عن املالعب ملدة نحو ٦ أشهر بسبب خضوعه لعملية 
جراحية في الظهر. وأكد البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني 
للنادي امللكي في مؤمتر صحافي أن مهاجمه االرجنتيني عليه 
اخلضوع جلراحة في الظهر، مستبعدا عودته للمباريات قبل 

نهاية املوسم احلالي. 

 ليكرز ينتكس 
  وبوسطن يستعيد توازنه

  انتكس لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب مجددا بخسارته 
الكبيرة امام ضيفه ممفيس غريزليز ٨٥ - ١٠٤، فيما استعاد 
غرميه ووصيفه بوسطن سلتيكس توازنه بفوزه على مضيفه 
تورونتو رابتورز ٩٣ - ٧٩ ضمن منافسات الدوري االميركي 

للمحترفني في كرة السلة. 
  وعلى ملعب «آر كندا ســـنتر»، استعاد بوسطن توازنه 
بفوزه السهل نسبيا على مضيفه تورونتو رابتورز ٩٣ - ٧٩، 
وذلك بعد ان ســـقط اجلمعة على ارضه امام نيو اورليانز 

هورنتس ٨١ - ٨٣.
  وعلى ملعب «كويكن لونز ارينا»، عمق داالس مافريكس 
جراح مضيفه كليفالند كاڤالييرز وأحلق به الهزمية السابعة 
على التوالي بالفوز عليه ١٠٤ - ٩٥، واضعا في الوقت ذاته 

حدا ملسلسل هزائمه عند ثالث على التوالي.
  وفي املباريات االخرى، فاز نيويورك نيكس على انديانا 
بيســـرز ٩٨ - ٩٢، واتالنتا هوكس علـــى لوس اجنيليس 
كليبرز ١٠٧ - ٩٨، وبورتالند ترايل باليزرز على هيوســـنت 
روكتس ١٠٠ - ٨٥، وساكرامنتو كينغز على فينيكس صنز 

 .٩٤ - ٨٩

 إبراهيموڤيتش يشتم مدرب  رونالدينيو يسافر إلى البرازيل
األهلي اإلماراتي ويدفع العبًا بقوة

  تعدى جنم ميالن السويدي زالتان إبراهيموڤيتش، على 
مدرب االهلي االماراتي، ديڤيد أوليري، قبل دقائق قليلة من 
انتهاء املباراة الودية التي جمعتهما على كأس التحدي املقدم 

من «طيران االمارات».
  وشـــهدت املباراة دفعة قوية من جانب إبراهيموڤيتش، 
لالعب االهلي حســـن ابراهيم، خالل لعبة مشـــتركة دفعت 
االخير لالرتطام بلوحة اعالنية خلف املرمى، كاد بسببها ان 
يتعرض لإلصابة ما دفع مبدرب االهلي للتدخل بقوة ملطالبة 
حكم اللقاء االماراتي فهد الكسار باتخاذ عقوبة ادارية جتاه 
العب ميالن، فما كان مـــن إبراهيموڤيتش، اال التوجه نحو 
مدرب االهلي وتوجيه الفاظ خادشـــة للحياء العام بحسب 

تأكيدات أوليري.
  وتدخل اجلهاز الفني مليالن لتهدئة املوقف، ومحاولة ايقاف 
اندفاعة الالعب جتاه مدرب االهلي وحتول امللعب لســـاحة 
«هرج ومرج» وتدخلت قوات الشرطة، للحّد من أي مشكلة 

بعدما حاول العبو االهلي التدخل إلنصاف مدربهم.
  وكان إبراهيموڤيتش قد دخل في مشادة مع احد الصحافيني 
املصريـــني، الذين يعملون في جريـــدة االحتاد التي تصدر 
من العاصمة أبوظبي، على خلفية ســـؤال وجهه الصحافي 
لالعب خالل مقابلة مع وسائل االعالم احمللية حول موقفه 
املســـتقبلي من البقاء مع ميالن او العودة لنادي برشلونة 
في املوسم املقبل، فوصف الالعب سؤاله بـ «الغباء» ورفض 

االجابة عليه. 

 قال ماسيمو أليغري املدير الفني مليالن اإليطالي إن البرازيلي 
رونالدينيـــو جنم فريقه قد عاد إلى بالده للتفاوض حول عودته 
إلى أحد أنديتها. وقال أليغري في تصريحات بعد مواجهة جمعت 
فريقـــه باألهلي اإلماراتي «إن تغيير حياته والعودة إلى البرازيل 
هو قراره». وأضاف أن أندية غرمييو وفالمنغو وبامليراس مهتمة 

بضم رونالدينيو (٣٠ عاما). 

 بايرن ميونيخ يعسكر في الدوحة
  وغوستاڤو رسميًا مع «الباڤاري»

 وصل بايـــرن ميونيـــخ االملاني الى 
الدوحة بدعوة من  القطريـــة  العاصمة 
اكادميية التفوق «اسباير» من اجل خوض 
معكسر حتضيري في ظل توقف الدوري 
احمللي بسبب العطلة الشتوية التقليدية. 
واجرى النادي الباڤاري حصته التدريبية 
االولى على مالعب «اسباير» وسيخوض 
بطل الدوري االملاني مباراة ودية مع احد 

االندية القطرية.
  وقال مدربه الهولندي لويس فان غال ان 
اقامة معسكر الدوحة فرصة جيدة للفريق 
خاصة في ظل املناخ الدافئ في قطر، في 
حني ان الثلج والصقيع يضربان القارة 

االوروبية في الفترة احلالية.
  على صعيد آخر، حسم بايرن ميونيخ 
صفقة تعاقده مع العب الوسط البرازيلي 
لويز غوستاڤو من مواطنه هوفنهامي وذلك 
بعد خضوع الالعب البالغ من العمر ٢٣ 
عاما للفحص الطبي الروتيني، بحسب 

ما اعلن النادي الباڤاري.
النادي    ووقع غوســـتاڤو عقدا مـــع 
الباڤاري ميتد حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٥، مقابل 

مبلغ قدر بـ ١٥ مليون يورو.

  وعلق رئيس بايـــرن كارل هاينتس 
رومينيغه على حسم الصفقة قائال «نحن 
ســـعداء جدا الن جميع االمـــور العالقة 
حسمت. لويز غوستافو هو الالعب الذي 

نريد وسيعزز قوة بايرن ميونيخ».
  من جهـــة أخرى، اكـــد رئيس بايرن 
ان  ميونيخ كارل هاينتـــس رومينيغه 
النـــادي الباڤاري ال يعتـــزم التعاقد مع 
اي العـــب جديد خالل فتـــرة االنتقاالت 

الشتوية.
  ويأتي تصريح رومينيغه بعد ساعات 
معدودة على اعالن املدرب الهولندي لبايرن 
لويس فان غال أنه «واثق بنســـبة ٩٩٪ 
من التعاقد مع العب مهاجم، وقد يتم هذا 

االمر خالل االسبوع املقبل».
  ونقل موقع صحيفة «بيلد» على شبكة 
االنترنت عن رومينيغه قوله ان فان غال 
كان يعني بقوله الهولندي اريني روبن الذي 
سيسجل عودته الى صفوف الفريق بعد 
ان غاب عنه منذ نهائيات مونديال جنوب 
افريقيا ٢٠١٠ بســـبب االصابة. واضاف 
رومينيغه «جديا، لن نتعاقد مع اي العب 

في يناير اجلاري». 

 نهاية حزينة لرونالدينيو مع ميالن

 يخوض مان يونايتد املتصدر اختبارا ال يخلو من 
صعوبة أمام ضيفه ستوك سيتي في املرحلة الـ ٢٢ 
مــــن الدوري االجنليزي. ومن املؤكد ان مان يونايتد 
سيكون الفائز االكبر في هذه املرحلة في حال خروجه 
بالنقاط الـ ٣ من مباراته مع ستوك سيتي، الن منافسيه 
املباشرين سيتواجهان مع بعضهما. ويتصدر فريق 
«الشــــياطني احلمر» الترتيب العــــام بفارق األهداف 
عن جاره مانشســــتر ســــيتي ونقطتني عن أرسنال 
الذي سيسعى جاهدا ليحصد النقاط الـ ٣ من مباراة 
القمة لكي يستعيد املركز الثاني. ويلعب بالكبول مع 

برمنغهام، وفوالم مع وست بروميتش البيون.
  وكان نيوكاسل حقق فوزه الثاني بقيادة مدربه 
اجلديد الن بارديو وجاء على حساب مضيفه ويغان 
اثلتيك بهدف وحيد سجله النيجيري شوال اميوبي 
(١٩) في املرحلة الـ ٢١. وصعد نيوكاســــل الى املركز 

العاشر بفارق األهداف عن ليڤربول التاسع.

  إسبانيا

  حسم ڤالنسيا مواجهة القمة مع ضيفه إسبانيول 
رغم لعبه بـ ١٠ العبني في نصف الساعة األخير من 
اللقاء وذلك بتغلبه عليه ٢ ـ ١ بفضل هدف ســــجله 
خوان ماتا في الوقت بدل الضائع من اللقاء في املرحلة 

الـ ١٧ من الدوري االسباني.
  وميكن القول ان حكم الراية أهدى ڤالنســــيا هذا 
الفوز ألن الهدف الذي سجله ماتا في الوقت القاتل جاء 
من تســــلل واضح، وذلك بعدما افتتح زميله اريتس 
ادوريتس التسجيل في الدقيقة ٢٩ بكرة رأسية اثر 
ركنية من خواكني، قبل ان يهدي البرتغالي ريكاردو 
كوســــتا التعادل السبانيول في الدقيقة االخيرة من 

الشوط االول عن طريق اخلطأ في مرمى فريقه.
  واعتقد اجلميع ان مهمة ڤالنسيا باخلروج فائزا 
او حتى متعادال من هذه املواجهة ستكون صعبة جدا 

بعد طرد صاحب الهدف االفتتاحي ادوريتس بسبب 
خطأ قاس (٦١)، لكن ماتا جنح مبساعدة حكم الراية 
بخطف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 

بكرة رأسية اثر عرضية من كوستا.
  ورفــــع فريق املدرب اوناي اميري رصيده الى ٣١ 
نقطة، منفردا باملركز الرابع الذي كان يتشــــاركه مع 

اسبانيول بالذات.
  وعلى ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، تنفس 
اشــــبيلية الصعداء وعاد الى سكة االنتصارات التي 
غابت عنه في املراحل الـ ٥ السابقة وذلك بتغلبه على 
ضيفه اوساسونا بهدف وحيد سجله املالي فريديرك 

كانوتيه في الدقيقة ٣٦.
  ووضع كانوتيه حدا ملسلسل هزائم الفريق األندلسي 
الذي دخل الى مباراته مع اوساســــونا وهو قد تلقى 
٥ هزائم متتالية ما تســــبب بتراجعه حتى املركز الـ 
١٢. ورفع اشبيلية من خالل فوزه السابع هذا املوسم 
رصيده الى ٢٣ نقطة وصعد الى املركز التاسع مؤقتا. 
وحســــم ملقة مواجهة القاع مع مضيفه سبورتينغ 
خيخون بالفوز عليه بهدفني للبرازيلي روبســــون 
ويلينغتون (٤٥) وانطونيو ابونو (٥٩)، مقابل هدف 

لدييغو كاسترو (٤٢ من ركلة جزاء).

  رامي من ليل الى ڤالنسيا

  انتقل املدافع الدولي الفرنسي عادل رامي من ليل 
الى ڤالنسيا االسباني، حسبما أعلن األخير في موقعه 

على شبكة االنترنت.
  وذكر ڤالنسيا ان رامي (٢٥ عاما) سيبقى مع ليل 
حتى نهاية املوسم على سبيل اإلعارة قبل ان يلتحق 

بفريقه اجلديد في أوائل يوليو املقبل.
  ووقع رامي، املغربي األصل، عقدا مع رابع الدوري 
االســــباني حتى ٢٠١٥ حسبما كشف األخير دون ان 

يعطي اي تفاصيل حول قيمة الصفقة.

ق على إسبانيول  ڤالنسيا تفوَّ

 مان يونايتد في امتحان «ستوك»

   قال غرفيه مارتل رئيس ريسنغ لنس ان النادي 
الذي يلعب في دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم 
عّني السلو بولوني مدربا جديدا له خلفا للمدرب السابق 

جان جي وامي.
ــباقات سيارات فورموال      ذكر موقع بطولة العالم لس
ــاء مضمار جديد  ــى اإلنترنت أنه بدأ العمل في بن ــد عل واح
الستضافة سباقات البطولة في والية تكساس األميركية ومن 

املقرر أن يفتتح املضمار في ٢٠١٢.
    فازت ايطاليا على بريطانيا ٢-١، ضمن منافسات 
املجموعـــة الثانية من كأس هومبان للتنس للمنتخبات 
املختلطة التي تقام على مالعب بورســـوود دوم مبدينة 

بيرث االسترالية.
    تأهلت الروسيتان ماريا شارابوفا وسفتالنا كوزنتسوفا 
املصنفتان اولى وثالثة على التوالي الى الدور الثاني من دورة 
اوكالند النيوزيلندية الدولية للتنس بفوز األولى على االيطالية 
ــا  البرتا بريانتي ٦-٢ و٦-٣، والثانية على النيوزيلندية ساش

جونز ٦-٤ و٦-٢.
    استهل االسباني كارلوس ساينز (فولكسفاغن) 
حملة الدفاع عن لقبه بطـــال لرالي دكار الدولي بطريقة 
جيـــدة بعدما أحرز املركز االول خالل املرحلة االولى من 

نسخة ٢٠١١ بني فيكتوريا وكوردوبا األرجنتينيتني.
    تأهل األميركي اندي روديك املصنف ثانيا الى الدور 
ــترالية الدولية للتنس بفوزه  الثاني من دورة بريزباين االس

على االسترالي مارينكو ماتوسفيتش ٦-٣ و٦-٢.

 عالمية متفرقات 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 اجنلترا (املرحلة الثانية والعشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ١١  بالكبول ـ برمنغهام 
 أبوظبي الرياضية HD٤  ١١  فوالم ـ وست بروميتش 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ١١  مان يونايتد ـ ستوك سيتي 

 تستمر مفاجآت كرة القدم في اصابة املشجعني 
بالصدمة، ويســـتمر الالعبون احملترفون في 
اظهار طرق غريبة للتعبير عن استيائهم وعدم 
رضاهم عن قرارات احلكام، ولكن لم مير في 
تاريـــخ كرة القدم طريقـــة غريبة كتلك التي 
اعتمدها الالعب البرازيلـــي كارلوس البرتو 
الالعب احملترف املعار من فريق فردير برمين 

االملاني الى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي 
البالغ حكم الراية استياءه من قراره.

  وقام الالعب بتجريد احلكم من سرواله اال 
ان املسألة لم تكبر كثيرا الن املباراة كانت ودية 
وجمعت جنوم كرة القدم في البرازيل، واثارت 
موجة من الضحك لدى الالعبني واملشـــجعني 

على حد سواء. 

 ذكرت صحيفة «كيكر» األملانية ان ڤيردر برمين، صاحب املركز 
الرابع عشـــر في الدوري األملاني، اقترب من التعاقد مع السويدي 
ديني اڤديتش لكي يسد الفراغ الذي خلفه رحيل املهاجم البرتغالي 
هوغو امليدا على بشـــكتاش التركـــي. ويرتبط اڤديتش (٢٢ عاما) 
الپوسني األصل بعقد مع الڤســـپورغ السويدي حتى نهاية ٢٠١١، 
وهو يعد بأن يكون من املواهب املميزة جدا. وكان امليدا انتقل الى 

بشكتاش مقابل مليوني يورو.

د الحكم من سرواله!  بريمن يقترب من اڤديتش  العب يجرِّ


