
 االربعاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٥ يناير ٢٠١١   

 أكد وست بروميتش البيون االجنليزي امس ان العب  50 
وسطه ستيڤن ريد سيغيب عن املالعب ملدة ٦ اسابيع بداعي 
االصابة في الغضروف. وبدأ ريدـ  العب بالكبيرن السابق 
ـ بفرض نفسه في صفوف وست بروميتش بفضل خطط 
املدرب االيطالي روبرتو دي ماتيو الذي صرح بأنه «خبر 
سيئ لستيڤن». واضاف «ســـيغيب ٦ اسابيع على االقل 

ونتمنى له الشفاء العاجل بعد العملية اجلراحية».

 ذكرت تقارير إخبارية امس أن أيك أثينا اليوناني قرر اســـتبعاد 
العبـــه اجلزائري الدولي رفيق جبور من تدريباته بعد شـــجاره مع 
مدربه االســـباني مانويل خيمنيز. وأوضحـــت التقارير أن جبور لم 
يتقبل االنتقادات التي وجهها له خيمنيز عقب التدريبات ودخل معه 
في مشـــادة كالمية عنيفة كادت تتطور إلى تشـــابك باأليدي، وأبلغ 
خيمنيز بعدها إدارة النادي أنه لن يقبل وجود الالعب اجلزائري في 

تدريبات الفريق ما دام هو مدربا له. 

 أيك أثينا يستبعد جبور ريد يغيب ٦ أسابيع

  موقعة «الحديد والنار» بين أرسنال ومانشستر سيتي

  ورفع ريال مدريد معنويات 
العبيه قبل مواجهة القمة في 
املرحلـــة املقبلة امـــام ضيفه 
الذي عزز موقعه في  ڤياريال 
املركز الثالث بتغلبه على ضيفه 

امليريا ٢-٠.
  وارتقى مايوركا الى املركز 
التاســـع بفـــوزه الكبير على 
ضيفـــه هيركوليس اليكانتي 
بثالثية٣-٠. وفشـــل اتلتيكو 
مدريد في انتزاع املركز اخلامس 
من اسبانيول بسقوطه في فخ 
امام ضيفه  الســـلبي  التعادل 
راسينغ ســـانتاندر. واستغل 
سرقســـطة خســـارة امليريا 
وتخلص من املركز االخير بفوزه 
على ضيفه ريال سوسييداد ٢-١. 
الى ذلك، يلتقي في إياب دور

الـ ١٦ لكأس اسبانيا اليوم، حيث 
يلعب اتلتيك بلباو مع برشلونة 
(ذهـــاب ٠ ـ ٠) وديبورتيفـــو 
الكورونا امـــام قرطبة وملقة 

يواجه اشبيلية.  

 كاسياس أفضل حارس في العالم
  

  اختيـــر حارس ريال مدريد والمنتخب االســـباني بطل العالم 
ايكر كاسياس أفضل حارس في العالم للمرة الثالثة على التوالي 
في االســـتفتاء السنوي الرابع والعشرين لالتحاد الدولي لتأريخ 
واحصائيات كرة القدم بمشاركة صحافيين متخصصين وخبراء 

من ٨٦ دولة في القارات الخمس.
  واختار المشاركون في االستفتاء مجموعة من ١٩ افضل حارس 
مرمى في العالم تصدرهم كاسياس (٢٩ عاما) بعد ان وضعه ممثلو 
٦٥ بلدا فـــي المركز االول، وحل جوليو ســـيزار حارس منتخب 
البرازيل وانتر ميالن االيطالي في المركز الثاني بفارق كبير عن 

الـ ١٧ اآلخرين.
  وتضمنت «قائمة الـ ١٩» ١٢ حارسا من أوروبا بينهم ٤ اسبانيين 
وهولنديان، و٣ من أميركا الجنوبية و٢ من افريقيا وواحدا من كل 
من أميركا الشمالية واوقيانيا، ٦ منهم يلعبون في الدوري االنجليزي 

و٤ في الدوري االيطالي ومثلهم في الدوري االسباني.
  وظهرت ٧ أسماء جديدة في القائمة بينهم حارس منتخب هولندا، 
وصيف بطل العالم، مارتن ســـتيكلنبورغ (الذي حل خامســـا)، 
واأللماني مانويل نوير (الرابع)، بينما احتل االوروغوياني فرناندو 
موسليرا المولود في األرجنتين وحارس مرمى التسيو االيطالي 

في المرتبة الثالثة.
  في المقابل، لم يظهر اسم االيطالي الشهير جانلويجي بوفون 
حارس يوڤنتوس الذي اختير أفضل حارس ٤ مرات، في القائمة 

الحالية.  

الســـابقة على ضيفه بولتون 
٢-١، ويتخلـــف فريق املدرب 
روي هودجسون بفارق خمس 
نقاط عن املركز السادس الذي 
يحتله ســـندرالند، لكنه ميلك 
مباراتني مؤجلتني في حال فوز 
بهما سيدخل مجددا في الصراع 
على التأهـــل الى دوري ابطال 

اوروبا املوسم املقبل.
  وفي املباريات االخرى، يلعب 
اســـتون ڤيال مع ســـندرالند، 
ونيوكاســـل مع وســـت هام، 

وبولتون مع ويغان.

  إسبانيا

  أعـــاد ريال مدريـــد الفارق 
التقليدي  بينه وبني غرميـــه 
برشلونة املتصدر الى نقطتني 
بفوزه الصعـــب على مضيفه 
وجـــاره خيتافـــي ٣-٢ على 
ملعب «كوليسيوم» في مدريد 
في ختام املرحلة السابعة عشرة 
من الدوري االسباني.ورفع ريال 

الفارق ٢-٣.
  ويدين النادي امللكي بفوزه 
الى مهاجمه االرجنتيني انخل 
دي ماريـــا الذي صنع الهدفني 
اقتناصه  االوليني من خـــالل 
ركلة جزاء افتتاح منها الدولي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
التسجيل، ومتريرة كرة رائعة 
الى الدولي االملاني مسعود اوزيل 

احرز منها الهدف الثاني.
النادي    وأمن رونالدو فوز 
امللكي بهدف ثالث اثر متريرة 
من الفرنسي كرمي بنزمية الذي 
كان أداؤه باهتا ولم يهدد مرمى 
خيتافي اال فيما ندر من الفرص، 
البرتغالي  املدرب  فاســـتبدله 
جوزيـــه مورينيو في الدقيقة 
٧٦ ليشرك صانع العاب املنتخب 
البرازيلي ريـــكاردو كاكا بدال 
منه في أول ظهور لالخير منذ 
العالم االخيرة  نهائيات كأس 
في جنوب افريقيا حيث تعرض 

لالصابة.

الدقائق االخيرة اثر طرد مدافعه 
اربيلوا لتلقيه  الفارو  الدولي 
االنذار الثاني فاستغل أصحاب 
االرض النقص العددي وقلصوا 

 الميدا وسيماو وفرنانديز 
في بشيكتاش

  
  قدم بشيكتاش التركي العبيه 
الثالثة اجلدد الى وسائل االعالم 
امس وهـــم البرتغاليون هوغو 
امليدا وسيماو سابروسا ومانويل 
فرنانديـــز وفقا ملا ذكرت وكالة 

«االناضول».
  وذكرت الوكالة ان امليدا (٢٦ 
عاما) العب ڤيردر برمين االملاني 
وقع عقدا لالنضمام الى بشيكتاش 
ملدة ثالثة مواسم مقابل مليوني 

يورو. 

 مقدمة من مجموعة «فينكي» الهندية

  ٣٣ مليون دوالر من بالكبيرن
  لضم رونالدينيو

  
  عرض نادي بالكبيرن االنجليزي ٢٤٫٦ مليون يورو 
(نحو ٣٣ مليون دوالر) لضم نجم المنتخب البرازيلي 
السابق لكرة القدم رونالدينيو، حسبما ذكرت هيئة 

االذاعة البريطانية (بي.بي.سي) امس.
  ونقلــــت االذاعــة عن رئيـــــس مجمـوعة فيـنكي 
الهــندية التي اشـــترت النـــادي االنجـليزي مؤخرا 
انورادا ديســـاي قولـــه «انه يرغب فـــي اللعــب في 
الدوري االنجليزي الممتاز، واعتقد ان االمور ستنتهي 

لصالحنا».
  واوضـــح «مكتبنا فـــي الـبرازيـــل يتفاوض مع 
رونالدينيو حول عقد يمتد لثالث سنوات مقابل ٧٫٦ 
ماليين يـــورو عن االولى و٨٫٥ مالييـــن عن كل من 

الثانية والثالثة».
  وكان رونالدينيو (٣٠ عاما)، افضل العب في العالم 
٣ مرات اعوام ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ و٢٠٠٥، ترك معسكر فريقه 
ميـــالن االيطالي في دبي وتوجه الى البرازيل لوضع 
اللمسات االخيرة على عودته الى نادي غريميو الذي 

بدأ مسيرته معه.
  واشار ديساي الى ان بالكبيرن يحاول ضم صانع 
االلعاب االنجليزي ديڤيد بيكام على سبيل االعارة من 

لوس انجيليس غاالكسي االميركي.

 غوستافو يتدرب
  مع «الباڤاري» بالدوحة

  
  انضم الالعب البرازيلي لويز غوســـتافو الى تدريبات بايرن 
ميونيـــخ االملاني في الدوحة بعد ان امت صفقة انتقاله الى الفريق 
«الباڤاري» رســـميا قادما من هوڤنهامي االملاني لعام ٢٠١٥، ليكون 
جاهزا مع التشـــكيلة التي يعول غليهـــا املدرب الهولندي لويس 
ڤان غال الستئناف مباريات القسم الثاني من الدوري االملاني بعد 

انقضاء املعسكر احلالي في العاصمة القطرية الدوحة.

مدريد رصيـــده الى ٤٤ نقطة 
مقابل ٤٦ لبرشلونة.

  وعانى ريال مدريد االمرين 
لتحقيق الفـــوز خصوصا في 

 سيكون ستاد االمارات في 
العاصمة لندن مسرحا ملوقعة 
نارية بني ارسنال الثالث وضيفه 
مانشستر سيتي الثاني اليوم 
في املرحلة الثانية والعشرين 
من الـــدوري االجنليزي لكرة 

القدم.
  ويأمل الفريـــق اللندني ان 
يؤكد تفوقه التام على ضيفه 
في ملعبه ألن األخير لم يخرج 
فائزا من معقـــل «املدفعجية» 
أكتوبر ١٩٧٥  الرابع مـــن  منذ 
عندمـــا تغلب عليه ٣-٢، لكن 
معطيات هذا املوســـم مختلفة 
متاما عن املواسم السابقة ألن 
مانشستر سيتي فرض نفسه 
من املنافسني اجلديني على اللقب 
في ظل التعاقدات العديدة التي 
أجراها فـــي العامني األخيرين 
بقيادة مدربه االيطالي روبرتو 
مانشيني الذي لقي دعما ماديا 
هائال من املالكـــني االماراتيني 

للنادي االزرق.
  ومن املؤكد ان هذه املواجهة 
ستكون قمة بكل ما للكلمة من 
الفني  معنى في ظل املستوى 
الذي ظهر به الفريقان في اآلونة 
االخيرة، حيث تغلب ارسنال 
على مضيفه العنيد برمنغهام 
بثالثية نظيفـــة، فيما يبحث 
مانشســـتر ســـيتي عن فوزه 
الرابع على التوالي لكن مهمته 
لن تكون سهلة على االطالق، 
خصوصا انه سقط امام فريق 
املدرب الفرنسي ارسني فينغر 
بثالثية نظيفـــة خالل مرحلة 
الذهاب على ملعبه «سيتي اوف 
مانشستر ستاديوم» في لقاء 
لعب خالله بعشرة العبني منذ 

الدقيقة اخلامسة.
  وعلى ملعب «مولينيوكس»، 
سيكون تشلسي مطالبا بالفوز 
على مضيفه ولفرهامبتون اذا 
ما اراد احملافظة على آماله في 
الثاني  باللقب للموسم  الظفر 
انه  التوالـــي، خصوصا  على 
أصبح يتخلف بفارق ٦ نقاط عن 
الصدارة بعدما فرط امس االحد 
في نقطتـــني ثمينتني بتعادله 
املثير مع ضيفه اســـتون ڤيال 

.(٣-٣)
  وعلى ملعب «ايوود بارك»، 
يبحـــث ليڤربول عن مواصلة 
صحوتـــه عندمـــا يحل ضيفا 
على بالكبيرن روفرز من اجل 
شق طريقه نحو مركز أوروبي 
بعد ان حقق أســـوأ بداية في 
تاريخه.ويحتل ليڤربول حاليا 
املركز التاسع برصيد ٢٥ نقطة 
بعد فوزه الصعب في املرحلة 

 كاكا عاد.. ورونالدو منقذ «الملكي».. وبرشلونة باختبار «الباسك» في الكأس 

(أ.پ)  جنم ريال مدريد «العائد» البرازيلي كاكا يحاول املرور من دانييل كاتادياز 

 باتيستا ينضم إلى ملقة

 «ويكيليكس»: الكرة البلغارية
  على ارتباط بالجريمة المنظمة

 عـــاد مهاجم رومـــا خامس 
الدوري االيطالي جوليو باتيستا 
الى اسبانيا بعدما وقع عقدا ملدة 
ثالثة اعوام ونصف للدفاع عن 
الوان نادي ملقة النشـــيط في 
الشـــتوية.  ســـوق االنتقاالت 
واعلن نـــادي ملقة في بيان له 

«ملقة وروما توصال الى اتفاق 
بخصوص انتقال العب الوسط 
املهاجم البرازيلي جوليو سيزار 
باتيســـتا الى ملقة للدفاع عن 
الوانه فـــي النصف الثاني من 
املوســـم احلالي وبعده بثالثة 

مواسم».

 أفادت برقيات ديبلوماسية كشفها موقع «ويكيليكس» ونشرتها 
صحيفة «ال بايس» االسبانية على موقعها في شبكة االنترنت بأن 
املافيا تسيطر على كرة القدم البلغارية وتستخدمها من اجل تبييض 

االموال وتلميع صورتها.
  وأرســــلت هذه البرقية التي كان عنوانها «الكرة البلغارية تتلقى 
بطاقة حمراء بسبب الفساد» عبر سفارة الواليات املتحدة في صوفيا 

بحسب ويكيليكس.
  وأشارت البرقية الديبلوماسية الى انه «يرجح بشكل كبير ان تكون 
شخصيات على ارتباط باجلرمية املنظمة تدير بشكل مباشر او غير 
مباشر االندية البلغارية، وهي تستغل هذه االندية كوسيلة من اجل 

تشريع وضعها وتبييض االموال او كسبها بشكل سريع».
  واضافت البرقية املوقعة من القائمة بأعمال الســــفارة االميركية 
سوزان ساتون ان االندية التي كانت تدار خالل حقبة الشيوعية من 
قبل البلديات واجليش او الشرطة «مت بيعها الى النخبة االقتصادية 
اجلديدة املعروفة بارتباطها باجلرمية املنظمة واالجهزة االستخباراتية 
الســــابقة».  وختمت البرقية «اليوم، الغالبيــــة العظمى من االندية 
تنتمي او كانت على صلة باشخاص اجلرمية املنظمة»، مشيرة الى 
ان اهم هذه االندية هي ليڤســــكي صوفيا وسسكا صوفيا وليتكس 
لوفتيتش وسالڤيا صوفيا وتشيرنو مور فارنا ولوكوموتيڤ صوفيا 

ولوكوموتيڤ بلوفديف.
   وحتدث التقرير بصراحة عن مالكي هذه االندية، مشــــيرا الى ان 
احدهم مهرب اسلحة وآخر مالك صوري ميثل رجل اعمال روسي طرد 

من بلغاريا، اضافة الى ثالثة رجال مافيا متت تصفيتهم.
  وتطــــرق التقرير ايضا الى موضوع املراهنة غير الشــــرعية في 
الدوري البلغاري لكرة القدم والى التالعب بنتائج املباريات وتبييض 

االموال والتهرب من دفع الضرائب.
  وفتحت الشــــرطة البلغارية منذ اوائل ديســــمبر املاضي حتقيقا 
بثماني مباريات بسبب االشــــتباه في التالعب بنتائجها وكان طرفا 
فيها ١١ من االندية الكبرى في البالد، وذلك بسبب اتهامات من االحتاد 

االوروبي لكرة القدم. 

 عالمي  تنس 

  تأهل السويدي روبن سودرلينغ املصنف اول الى 
الدور الثاني من دورة بريزباين االســـترالية الدولية 
للتنس للرجال، بفوزه على االميركي راين هاريسون 

٦ - ٢ و٦ - ٤.
ــا فيكماير املصنفة ثانية حملة      بدأت البلجيكية يانين
ــية دينارا ساڤينا ٦ - ٣  الدفاع عن لقبها بفوز على الروس
ــت الى الدور الثاني من دورة  و٦ - ٧ (٢ - ٧) و٦ - ١ وتأهل

اوكالند النيوزيلندية الدولية للتنس.
    فازت بلجيكا على كازاخســـتان ٣ - ٠ في اجلولة 
الثانية من منافســـات املجموعة االولى ضمن مسابقة 

كأس هومبان للتنس للمنتخبات املختلطة.  (أ.ف.پ)   البرازيلي لويز غوستافو خالل التدريب في الدوحة 

(أ.پ)   البرتغاليون هوغو امليدا وسيماو سابروسا ومانويل فرنانديز مع مسؤولي بشيكتاش التركي في زيهم اجلديد 

(أ.پ)   النجم البرازيلي رونالينيو مطلوب في بالكبيرن 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة الـ ٢٢) 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ١٠:٤٥  أرسنال ـ مانشستر سيتي 
 أبوظبي الرياضية HD٧  ١٠:٤٥  أستون ڤيال ـ سندرالند 
 أبوظبي الرياضية HD٨  ١٠:٤٥  نيوكاسل ـ وست هام 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ١٠:٤٥  ولڤرهامبتون ـ تشلسي 
 أبوظبي الرياضية HD٤  ١١  بالكبيرن ـ ليڤربول 

 ١١  بولتون ـ ويغان 
 أبوظبي الرياضية HD٦  ١١  ايڤرتون ـ توتنهام 

 كأس إسبانيا (إياب دور الـ ١٦) 
 اجلزيرة الرياضية + ٢  ٨  ملقة ـ اشبيلية 

 اجلزيرة الرياضية + ٣  ١٠  ديبورتيڤو ـ قرطبة 
 اجلزيرة الرياضية HD٢  ١٢  بلباو ـ برشلونة 

 أغويرو مع أتلتيكو مدريد حتى ٢٠١٤
  

  اعلن اتلتيكو مدريد سادس الدوري االسباني لكرة القدم امس 
على موقعه في شـــبكة االنترنت ان مهاجمه الدولي االرجنتيني 
ســـيرخيو اغويرو مدد عقده مع الفريق ملـــدة عامني حتى ٢٠١٤. 
وقال النادي «بعد تسوية التفاصيل االخيرة في الصفقة، توصل 
الالعب والنادي الى اتفاق لتمديد العقد حتى يونيو ٢٠١٤». وكان 
اغويرو (٢٢ عاما) انضم الى اتلتيكو مدريد عام ٢٠٠٦، وغالبا ما 
ورد اسمه في وسائل االعالم االجنليزية كأحد الالعبني الذين ينوي 

تشلسي بطل الدوري االجنليزي التعاقد معهم. 

 دزيكو قريب من مانشستر سيتي
  

  اعلن االيطالي روبرتو مانشيني مدرب مانشستر سيتي متصدر 
الدوري االجنليزي ان فريقه توصل الى اتفاق مع نادي ڤولفسبورغ 
االملاني بخصـــوص قيمة صفقة ضم مهاجمه الدولي البوســـني 
ادين دزيكو. وقال مانشـــيني «لقد توصلنا الى اتفاق بخصوص 
قيمة الصفقة. انه العب جيد وجميع االندية االوروبية ترغب في 

التعاقد معه». 


