
 االربعاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ١٢  يناير ٢٠١١ 

 أكد قائدا منتخبي املباراة النهائية لكأس العالم  56 
٢٠١٠ بجنوب أفريقيا معارضتهما على إقامة مونديال 
٢٠٢٢ بقطر في فصل الشتاء. وأعرب إيكر كاسياس 
قائد املنتخب االسباني وجيوفاني فان برونكهورست 
قائد املنتخب الهولندي عن رفضهما إقامة املونديال 
القطري في فصل الشــــتاء، بسبب التأثير السلبي 

لذلك على الدوريات احمللية. 

 اختير العب الوسط االرجنتيني أندريس داليساندرو أفضل 
العب في أميركا اجلنوبية لعام ٢٠١٠ واالوروغوياني أوسكار تاباريز 
أفضل مدرب، وذلك نتيجة تصويت لصحيفة «أل بايس» شارك 
فيه أكثر من ٣٠٠ صحافي مــــن ١٩ دولة، في مونتيڤيديو وتقدم 
داليساندرو (٢٩ عاما) العب وسط انترناسيونال بورتو اليغري 
البرازيلي، والفائز بكأس ليبرتادوريس ٢٠١٠، على مواطنه خوان 

سبايستيان ڤيرون قائد استوديانتيس بفارق ١٠ أصوات. 

  داليساندرو األفضل في أميركا الجنوبية كاسياس يعارض المونديال بالشتاء

 ميسي يؤكد أحقية تشاڤي وإنييستا بجائزة أفضل العب في العالم
 مورينيو من مدرب مساعد إلى أفضل مدربي العالم في ١٠ سنوات

 الفائزون بجوائز االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لعام ٢٠١٠  (أ.ف.پ)

 مدرب موناكو الفرنسي اجلديد لوران بانيد في اول تدريب له  (أ.ف.پ)

 مدرب ليڤربول كيني والغليش وفرناندو توريس مطالبان بالفوز  (أ.پ) 

 العب بوتافاغو البرازيلي صوماليا

مورينيو قائال: «أعتقد أن هذا 
ليس الوقت املناسب للتعليق أو 
توجيه النقد، لقد قضينا وقتا 
طويال نتحدث فيه عن ثالثي 
النهاية  النهائية، وفي  القائمة 
يجب احترام اجلميع، ولكني 
حزين من أجل ويسلي سنايدر، 
الذي كان يستحق أن يكون هنا 
في رأيي، وحزين كذلك من أجل 
كريستيانو رونالدو، ألنه كان 
يستحق بالتأكيد أن يكون بني 

املرشحني.
   ومن أجل تشـــافي أيضا، 
ألنه شـــاب أعرفه منذ أن كان 
صغيرا، ولكن ميســـي العب 
رائع وعندما يفوز العب رائع 
مبثل هذه اجلائزة ال يسعنا إال 
أن نهنئه. وهـــذا هو ما أفعله 

اآلن». 

هو ذلك الفريـــق الذي يتمكن 
املدرب فيه من تغييـــر الالعبني، 
بـــل هــــو أيضـــا ذلك الفريق
فيـــه  يســـتطيع  الـــذي   
يجعلـــوا  أن  الالعبـــون 
مدربــهـــم شـــخصا أفضــــل.

وقد حالفنـــي احلظ بأن أعمل 
مع مجموعة رائعة، ليس من 
العبي كرة القدم فحســـب، بل 
الرائعني  أيضا من األشخاص 
الذين عرفتهم في إنتر ميالن، 
كما حالفني احلظ أيضا باالنتقال 
إلـــى ريـــال مدريـــد وااللتقاء 
الالعبني  مبجموعة أخرى من 
املمتازين الذين أنهوا عام ٢٠١٠ 

بانتصارات عظيمة».
  وحول تنافـــس ثالثة من 
العبي برشـــلونة على جائزة 
أفضل العب في العالم، أوضح 

البرتغالي جوزيـــه مورينيو 
للموقـــع الرســـمي لالحتـــاد 
أنه  القدم (فيفا)  الدولي لكرة 
«في عشر سنوات، حتولت من 
مدرب مساعد إلى أفضل مدرب 
في العالم، لهذا يبدو ما حققته 
شيئا مدهشا بالفعل»، وأشار 
مورينيو إلى أن «ما أريده اآلن 
هو الذهاب إلى املنزل، ألحتفل 
مع عائلتي وأستمتع باللحظة، 
سأحافظ على هذه اجلائزة، ألنها 
تشكل جزءا من تاريخي وتاريخ 
من يعملون معي، أولئك الذين 
إنها شيء  أحبهم ويحبونني، 
يدفعني للمضي قدما بعزمية 

ال تلني لكي أحقق املزيد».
  وأملح املـــدرب البرتغــالي: 
«نحن ال نكون شيئا من دون 
الالعبني، فالفريق املثالي ليس 

 سيطرت حالة من السعادة 
املشـــوبة باخلجل على النجم 
األرجنتينـــي ليونيل ميســـي 
والذي توج بجائزة أفضل العب 
في العالـــم لعام ٢٠١٠، وللعام 
الثاني على التوالي، ولكن ذلك 
لم مينع من إظهـــار خفة ظله 
املعهودة، حيث عبر صانع ألعاب 
برشلونة، عقب نزوله من على 
منصة التتويج، بطريقة مازحة 
عن عدم قدرته على حمل الكرة 

الذهبية بسبب ثقل وزنها.
  وحول شعوره عقب تتويجه، 
أوضح ميسي للموقع الرسمي 
لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
أنه «سعيد للغاية، لكني لم أكن 
أبدا، نظرا  التتويج  أنتظر هذا 
لكل ما قيل عن تشافي وإنييستا 
هذه األيام. لقد كانا يستحقان 
اللقب أيضا، خاصة بعدما عاشا 
معا عاما رائعا حيث توجا بلقب 
كأس العالم، وهو عامل يحظى 
بأهمية بالغة في حتديد مصير 
اجلائزة. لقد لعب االثنان دورا 
هاما وحتمال مسؤولية كبيرة 
في سبيل احلصول على اللقب 
العاملي، لذلك كنت أظن أن اجلائزة 
ســــتكون من نصيب أحدهما. 
لقد كانت مفاجأة سارة». وقال 
ميسي: «ال أعتقد أنهما حزينان. 
لقد كان يعم جــــو من الفرحة 
والســــعادة بيننا نحن الثالثة 
وفي صفوف النادي منذ مدة، إذ 
ساد شعور بالفخر بيننا ملجرد 
وجودنا هنا معــــا هذه الليلة. 
أعتقد أننا استمتعنا بهذا احلفل 
نحن الثالثة».وأشار ميسي إلى 
أن سقف توقعاته فيما يتعلق 
بالفــــوز بجائــــزة أفضل العب 
في العالم انخفض بعد خروج 
املنتخب األرجنتيني مبكرا من 
أفريقيا، «لقد  مونديال جنوب 
كان خروجنا مبثابة الشــــوكة 
التي بقيت عالقة في حلقي طوال 

هذه املدة».

   مورينيو حزين لسنايدر

  أوضح مـــدرب ريال مدريد 

 رونالدينيو «راح» لـ «فالمنغو» بانيد بديًال لالكومب 

 ثاباتيرو يهنئ أفضل العب 

 «أساطير» الكرة يجمعون على مورينيو

  ميسي ونادال مرشحان لجائزة «لوريوس» 

 صوماليا يدعي اختطافه

 اعلن موناكو صاحب املركز الســــابع عشــــر في الدوري الفرنسي 
اقالــــة مدربه غوي الكومب عقب خروج الفريق من مســــابقة الكأس، 
وتعيني لوران بانيد بدال منه. وأوضح النادي في بيان له ان «ظروف 
اخلســــارة في شــــامبيري التي جاءت بعد نتائج مخيبة في الشطر 
االول من الدوري كانت تتطلب اعادة النظر في اجلهاز الفني للفريق. 
قررنا اســــناد املهمة الى لوران بانيد» في اشارة الى خسارة موناكو 
امام شــــامبيري (هواة) بركالت الترجيح في دور الـ ٣٢ من مسابقة 
الكأس احمللية. وسبق لبانيد ان اشرف على تدريب نادي الكويت قبل 

موسمني وقاده الى احراز كأس صاحب السمو األمير.

البرازيلي  النجم   سيحمل 
رونالدينيو ألوان نادي فالمنغو 
بعد ايام من املفاوضات ومنافسة 
شرســـة من ناديـــي غرمييو 
وبامليراس، بحسبما ذكر االول 

على موقعه االلكتروني.
  ووقـــع رونالدينيـــو (٣٠ 
عاما) عقدا ملدة ٣ أعوام ونصف 
براتب شهري يناهز ٩٠٠ ألف 
دوالر، آمال في استعادة موقعه 
االساسي مع املنتخب البرازيلي 
الذي سيســـتضيف نهائيات 
كأس العالم املقبلة لكرة القدم 
عام ٢٠١٤. كما أكدت باتريشيا 

أمورمي رئيسة فالمنغو البرازيلي صاحب الشعبية الهائلة انضمام 
النجم السابق للمنتخب البرازيلي «انه يوم مميز لفالمنغو. أخيرا 

ميكن لفالمنغو االحتفال. رونالدينيو لنا».

 هّنأ رئيس الوزراء االسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو 
ميســـي على فوزه بجائزة «الكرة الذهبية». وفي الوقت نفســـه، 
أبدى ثاباتيرو أســـفه وحزنه لعدم فوز أي من مواطنيه تشـــاڤي 
هيرنانديز وأندريس إنييستا جنمي برشلونة اآلخرين باجلائزة 

رغم وجودهما في القائمة النهائية للمرشحني مع ميسي.

 أجمع مجموعة من عباقرة وأســــاطير الكرة على أحقية البرتغالي 
جوزيه مورينيو املدير الفني لريال مدريد اإلســــباني في الفوز بلقب 
أفضل مدرب في العالم عام ٢٠١٠. ونقل املوقع الرسمي لريال مدريد عن 
األسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا قوله: «هناك روح أخوة كبيرة 
في فريقه، وهذا بفضل مورينيو الذي ميسك بزمام األمور في الفريق. 

إنه من دون شك واحد من أفضل مدربني أو ٣ مدربني في العالم».
  من جهته أكد اإليطالي أريغو ســــاكي: «أحــــب مورينيو، إنه مدرب 
كبير واستثنائي. يتميز بقوته الداخلية، بقدرته، بسحره، بشخصيته، 
بأفكاره الواضحة ومبعرفته الرائعة». وأملح النجم الفرنسي زين الدين 
زيدان «إنه مدرب كبير، فاز بكل شــــيء وعليــــه أن يجعل ريال مدريد 
يفــــوز. بإمكانه ذلك، في النادي الكثيــــر من النظام، لكنه أضاف املزيد 
إليه». وأشــــار هوغو ساشــــيز إلى أن «ريال مدريد سيحتل العناوين 
الرئيسية في الصحف مع وجود جوزيه مورينيو على مقعد القيادة، 
إنه يقول األشــــياء التي يجب أن تقال وحتى لو من املمكن أن جترح. 
مسيرته تثير اإلعجاب وأعتقد أنه الرجل املناسب في املكان املناسب. 
أمام ريال مدريد الكثير ليفوز به معه». وقال جوسيب غوارديوال «إنه 
على األرجح أفضل مدرب في العالم. مسيرة مورينيو ممتازة. وال غبار 
على جتربته في عدة دول». وأشار املدرب مارتن يول إلى أن «مورينيو 
علــــى األرجح أفضل مدرب في العالم. إنــــه محترف حقيقي وموهوب 
للغاية، وصل بكل فرقه إلى أفضل مستوى. أثبت أنه على األرجح أنه 
األفضل في أســــلوبه». وأكد النجم البرتغالي لويس فيغو «مورينيو 
يجيد عملية التواصل، وهو مدرب كبير وصادق مع العبيه». وأوضح 
جنم التنس اإلسباني رافاييل نادال أن «مورينيو أثبت أنه مدرب كبير 

طوال مسيرته. لقد فاز بكل ما أراد أن يفوز به». 

ــيكون العب التنس االسباني رافايل نادال والعب كرة القدم   س
االرجنتيني ليونيل ميسي من بني األسماء املرشحة للحصول على 
ــيقام احتفالها السنوي  جائزة «لوريوس» للتفوق الرياضي التي س

الشهر املقبل في العاصمة االماراتية ابوظبي.
ــي مجددا مع زميليه في برشلونة االسباني  ــيتنافس ميس   وس
ــاڤي هرنانديز بعد ان تفوق عليهما خالل  ــتا وتش اندريس انييس
ــام ٢٠١٠، اضافة الى نادال  ــل اختيار افضل العب في العالم لع حف
ــوالت كبرى عام ٢٠١٠ (روالن غاروس ووميبلدون  املتوج بـ ٣ بط
ــينغ ميدوز)، والسائق األملاني سيباستيان فيتل الذي دخل  وفالش
ــباقات فورموال واحد بعد ان اصبح اصغر  ــخ بطولة العالم لس تاري

سائق يتوج باللقب.
   وستكون العبة التنس سيرينا وليامز من ابرز املنافسات على 
ــباني املتوج بلقب  ــل رياضية لعام ٢٠١٠ واملنتخب االس لقب افض
ــني على  ــال جنوب افريقيا الصيف املاضي من ابرز املنافس موندي
جائزة فريق العام الى جانب انتر ميالن االيطالي الذي أحرز ثالثية 

الدوري والكأس احملليني ودوري ابطال اوروبا العام املاضي. 

 إيالف: ذكر صوماليا، العب خط وسط بوتافاغو املتصدر في ريو 
دي جانيرو، أنه مت خطفه حتت تهديد السالح عندما كان في طريقه 
إلــــى مركز تدريب ناديه. إال أن الشــــرطة أكدت أن لقطات من الدوائر 
التلفزيونية املغلقة املنصوبة على البناية التي يسكن فيها أثبتت أن 
صوماليا كان قد ترك شــــقته في التاسعة صباحا.يذكر أن بوتافوغو 
يقوم بتغرمي الالعبني مبا نســــبته ٤٠٪ مــــن أجورهم إذا تأخروا عن 
التدريب. وقال صوماليا، واســــمه احلقيقــــي باولو روجيريو ريس 
دا سيلفا، للشــــرطة انه مت اختطافه ووضعه في سيارة والتي بدأت 
حتوم به حول ريو ملدة ســــاعتني قبل أن يســــرق اخلاطفون أمواله 

ومجوهراته. 

 «هيبة» إشبيلية أمام ڤياريال وجنوى عقبة إنتر في الكأس
الفائز باللقب ســــت مرات، الى 
تأكيد تفوقه على ضيفه جنوى 
الذي لم يــــذق طعم الفوز على 
«نيراتزوري» منــــذ عام ١٩٩٤ 
(٢ - ١ في الدوري)، ومواصلة 
الذي  اللقب  الدفاع عــــن  حملة 
توج به املوســــم املاضي بفوزه 
على رومــــا ١ - ٠ فــــي املباراة 
النهائية علــــى امللعب االوملبي 
العاصمة االيطالية، بفضل  في 
االرجنتيني دييغو ميليتو الذي 
مهــــد الطريق امام فريقه للفوز 

بثالثية تاريخية.
  لكــــن ال يوجد هناك احتمال 
ان يتواجه انتر ميالن مجددا مع 
روما في املباراة النهائية ألنهما 
صنفا بحسب القرعة في املستوى 
االول، وفي حال جنح الفريقان 
في مواصلة مشوارهما باملسابقة 
فسيتواجهان هذه املرة في نصف 
النهائي. لكن على فريق العاصمة 
ان يتخلص اوال من عقبة جاره 
التســــيو الذي يتواجه معه في 

١٩ اجلاري.
  وفي اجنلترا، يلعب ليڤربول 
امام بالكبول في املرحلة الـ ٢٢ 
الــــدوري االجنليزي بينما  من 
يتحدى ايبسويتش ارسنال في 
كأس الرابطة االجنليزية لالندية 

احملترفة.

  بيكام يبدأ التدريب مع توتنهام 

النجم اإلجنليزي ديڤيد    بدأ 
بيكام امس تدريباته مع فريق 
توتنهــــام اإلجنليزي ليضاعف 
من اجلدل الدائر بشأن إمكانية 

انتقاله إلى صفوف الفريق.
  وبدا في األيام القليلة املقبلة 
أن محاوالت ضم بيكام (٣٥ عاما) 
على ســــبيل اإلعارة من فريقه 
لوس أجنيليس األميركي باءت 
بالفشل بســــبب اخلالف حول 
بعــــض التفاصيل، ولكن بيكام 
حرص على التدريب مع الفريق 
حيث سيســــتمر في تدريبات 
توتنهام حتى ١٠ فبراير املقبل.

  وفي الوقت نفسه، أكد املدير 
الفني لتوتنهام هاري ريدناب أنه 
لم ييأس بعد من إمكانية إمتام 
الصفقة. وقال «إنه ألمر رائع أن 
ينضم لصفوفنا. بذلنا جهدا كبيرا 
للتعاقد معه ونأمل أن ينضم إلينا 

ويشارك في املباريات». 

خوض االدوار االولى من املسابقة 
وتأهلت مباشرة الى ثمن النهائي 
الذي افتتحــــت مبارياته في ١٤ 
ديسمبر املاضي بتأهل بارما على 
حساب فيورنتينا بالفوز عليه 

٢ - ١ بعد التمديد.
  وسيســــعى انتــــر ميــــالن، 

«جوســــيبي مياتزا» في الدور 
ثمن النهائــــي. وأعفيت االندية 
صاحبة املراكز الثمانية االولى في 
دوري املوسم املاضي (انتر ميالن 
صاحب الثالثية التاريخية وروما 
وميالن وسمبدوريا وباليرمو 
ونابولي ويوڤنتوس وبارما) من 

 يشــــهد الدور ربــــع النهائي 
من مسابقة كأس اسبانيا لكرة 
القدم مواجهة من العيار الثقيل 
جتمع بني اشبيلية حامل اللقب 
وڤياريال، فيما يخوض برشلونة 
اختبارا سهال امام بيتيس اشبيلية 

من الدرجة الثانية.
  فعلى ملعب «ال مادريغال»، 
يستضيف ڤياريال اليوم الفصل 
االول من مواجهته مع اشبيلية 
بطل املوسم املاضي وهو يسعى 
الى تكرار ســــيناريو املباراتني 
االخيرتــــني اللتني خاضهما في 
الفريق االندلسي على  مواجهة 
ارضه، حيث تغلب عليه املوسم 
املاضي ٣ - ٠ واملوسم احلالي 

١ - ٠ في الدوري احمللي.
  في املقابل، لم يجد اشبيلية، 
بطل ١٩٣٥ و١٩٣٩ و١٩٤٨ و٢٠٠٧ 
و٢٠١٠، اي صعوبــــة في حجز 
النهائي بعدما  الى ربع  بطاقته 
تخطى عقبة ملقة ٥ - ٣ ذهابا 
و٣ - ٠ ايابا، الذي يدخل املباراة 
مبعنويات مرتفعة ألنه استعاد 
الــــدوري بتحقيقه  توازنه في 
فوزين على التوالي بعد خمس 

هزائم متتالية.
  ويلعب برشلونة، حامل الرقم 
القياســــي بعدد ألقاب املسابقة 
(٢٥ مــــرة آخرها عــــام ٢٠٠٩)، 
امام ضيفه بيتيس من الدرجة 
الثانية في مباراة ســــهلة على 
الورق بالنســــبة لرجال املدرب 
جوسيب غوارديوال، لكن على 
الكاتالونــــي احلذر من  النادي 
منافســــه الذي اطاح حتى اآلن 
بفريقني من الدرجة االولى هما 

سرقسطة وخيتافي.
  وفي الدوري، اكرم هيركوليس 
اتلتيكو  اليكانتي وفادة ضيفه 
مدريد واحلق بــــه هزمية مذلة 
٤ - ١ في ختام املرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري.
  وارتقى هيركوليس اليكانتي 
الى املركز احلادي عشر برصيد 
٢٢ نقطة مقابل ٢٧ نقطة ألتلتيكو 

مدريد السادس.

  إيطاليا

  يبدأ انتر ميالن حملة الدفاع 
عــــن لقبه بطال ملســــابقة كأس 
ايطاليــــا اليــــوم وذلــــك عندما 
يســــتضيف جنوى على ملعب 

 إيبسويتش يتحدى أرسنال في «الرابطة» وبالكبول يستضيف ليڤربول في الدوري

 رونالدينيو اختار فالمنغو 

  متفرقات عالمية 

سّلمت ميونيخ األملانية ملف استضافة دورة األلعاب   
األوملبية عام ٢٠١٨ إلى اللجنة األوملبية الدولية امس، بعد 
يوم واحـــد من تقدمي بيونغ تشـــانغ الكورية اجلنوبية 

وانيسي الفرنسية ملفيهما.
اعترف اسطورة كرة القدم األرجنتينية السابق ومدربها    

في مونديال ٢٠١٠ دييغو ارماندو مارادونا بتلقيه عرضا لتدريب 
احد اندية الدوري االجنليزي املمتاز دون ان يكشف عن اسمه. 
وقال مارادونا في تصريحات للصحافة احمللية في بونتا دل 
ايستي باالوروغواي «سأتوجه الى اجنلترا في فبراير املقبل 

لدراسة عرض هذا النادي». 
  أعرب العب وســـط اجنلترا وتشلسي فرانك المبارد 
عن تخوفه من لعنة اإلصابات التي تالحقه، كاشـــفا انه 
يواجه واقع أال يستعيد كامل لياقته البدنية ملا تبقى من 

مسيرته الكروية.
ــفيلد تاون من    عصف املوت مجددا بأروقة نادي ماكلس
الدرجة االجنليزية الثالثة لكرة القدم بعد إعالنه عن وفاة العب 

الوسط ريتشادر بوتشر عن عمر يناهز الـ ٢٩ عاما.
  يغيب املخضرم داڤيد البيلدا العب وســـط ڤالنسيا 
رابع الدوري اإلسباني عن املالعب ملدة شهر بعد خضوعه 
لعملية جراحية في ركبته بحســـب مـــا ذكر ناديه على 

موقعه االلكتروني.
ــدم مباراة ودية أمام     ــى املنتخب اإلجنليزي لكرة الق ألغ

ــابع من يونيو املقبل،  منتخب تايلند والتي كان مقررا لها الس
مرجعا ذلك إلى مشاكل تتعلق بأجندة املواعيد. 

فاجأ هيوســـنت روكتس مضيفه بوسطن سلتيكس    
وأحلق به اخلســـارة التاسعة هذا املوسم ١٠٨-١٠٢ ضمن 
دوري كرة السلة االميركي للمحترفني. وقلب شيكاغو بولز 
متصدر املجموعة الوسطى تأخره أمام ضيفه ديترويت 

بيستونز وهزمه ٩٥-٨٢ على ملعب «يونايتد سنتر». 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس اسبانيا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  ڤياريال – اشبيلية 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  برشلونة – بيتيس  

 كأس ايطاليا 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ٧:٣٠  باليرمو – كييفو 

 اجلزيرة الرياضية + ١  ١١  انتر ميالن ـ جنوى 

 كأس الرابطة االنجليزية 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ١٠:٤٥  ايبسويتش – ارسنال 

 انجلترا (المرحلة ٢٢) 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ١١  بالكبول – ليڤربول 

 تشاڤي يشيد بميسي 
 أشـــاد اإلسباني تشـــاڤي هيرنانديز جنم برشلونة واملنتخب 
اإلسباني بزميله ميسي، مشيرا إلى أنه في وجود ميسي يصعب 
املنافسة على اجلوائز. وقال تشاڤي إلى األرجنتيني خورخي فالدانو 
مدير عام نادي ريال مدريد اإلســـباني، أثناء خروجهما من مركز 
املؤمترات مبدينة زيوريخ السويســـرية عقب انتهاء حفل توزيع 

اجلوائز، «مع وجوده (ميسي) ال ميكن أن ننافس». 


