
 الجمعة الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ١٤ يناير ٢٠١١ 

 قد يواجه كارلو انشـــيلوتي املدير الفني لتشلســـي  40 
اإلجنليزي وكالوديو رانيري املدير الفني لروما اإليطالي 
صيفا صاخبا، حيث تراودت أنباء حول إمكانية أن يتولى 

انشيلوتي تدريب روما بدال من رانيري.
  وذكر موقع «توتوسبورت» أن حالة االنقسام الواقعة 
بني رانيري وقائد الفريق فرانشيسكو توتي تركت انطباعا 

بقرب رحيل املدرب عن نادي العاصمة. 

  انشيلوتي لتدريب روما
 أجرى السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) مكاملة هاتفية لتصفية 
األجـــواء مع جاك روغ رئيـــس اللجنة األوملبية 
الدولية، في أعقاب التعليقات الصادرة بحق اللجنة 
األوملبية الدولية، وقال مارك أدامز املتحدث باسم 
اللجنة األوملبيـــة الدولية لوكالة األنباء األملانية 

«ميكننا التأكيد على أن هذه احملادثة جرت».

 بالتر يعتذر لروغ

 بالتيني لتوزيع مباريات مونديال ٢٠٢٢ على الدول الخليجية
 نقلت وســـائل اإلعالم البريطانية 
أمس عن رئيس االحتاد األوروبي لكرة 
القدم الفرنسي ميشيل بالتيني طرحه 
فكرة توزيع مباريات نهائيات مونديال 
٢٠٢٢ التي ستســـتضيفها قطر، على 

الدول اخلليجية املجاورة.
  ورأى بالتيني انه ال يوجد هناك اي 
مانع من إقامة مباريات مونديال ٢٠٢٢ 
في عدد من الدول اخلليجية احمليطة 
بقطر، مضيفا «أمل ان تكون كأس عالم 

للخليج».
  وما طرحه بالتينـــي ليس باألمر 
اجلديـــد الن رئيس االحتـــاد الدولي 
السويسري جوزف بالتر قال الشهر 
املاضي في حديث لصحيفة «ليكيب» 
الرياضية الفرنسية ان هناك إمكانية ان 
تستضيف دول خليجية مجاورة لقطر 

بعض مباريات نهائيات ٢٠٢٢.
  وأكد بالتيني انه يؤيد فكرة بالتر، 
مضيفـــا «قد يكون مونديال قطر لكن 
مبارياته ستقام في اخلليج، اعتقد أننا 
بحاجة إلى سياسيني (من اجل حتقيق 

هذا األمر)، لكن باإلمكان حتقيقه».

  وفي معرض رده على سؤال حول 
ســـبب طرح املشاركة في االستضافة 
في حني ان هذا األمر لم يذكر في ملف 
ترشح قطر، أجاب بالتيني «من سيتذكر 
الكلمات (امللف) بعد ١٢ عاما؟ بعد ١٢ 
عاما سيكون اجلميع سعداء باستضافة 
نهائيات منظمة بطريقة جيدة جدا ولن 

يتذكر احد ما حصل في السابق».
  وختم بالتيني الذي كان من املؤيدين 
الختيار روســـيا وقطر الســـتضافة 
نهائيات ٢٠١٨ و٢٠٢٢، «عندما نظمت 
كأس العالم في فرنســـا (١٩٩٨)، قمنا 
بأمور تختلـــف عن تلك التي قدمناها 

في ملف ترشحنا».
الثانية  الفكرة «التغييرية»    وهذه 
التي تصـــدر عن بالتيني فيما يخص 
مونديال ٢٠٢٢، بعد ان أيد أيضا فكرة 
إقامة النهائيات في فصل الشتاء عوضا 
عن شهري يونيو ويوليو، وهو أمر قد 
يتحقق خصوصا بعدما اعترف بالتر 
مؤخرا وللمرة األولى بأنه «يتوقع» ان 
تقام نهائيات قطر ٢٠٢٢ في فصل الشتاء 

 األرجنتيني ليونيل ميسي مع صديقته السابقة انطونيال  رئيس «يويفا» الفرنسي ميشيل بالتيني يؤيد توزيع املبارياتعوضا عن املوعد التقليدي. 

النجـــم  انفصـــل   إيـــالف: 
األرجنتيني ليونيل ميسي عن 
صديقته أنطونيال روكوزو بعد 
سنوات من العالقة التي ربطتهما 

معا.
  وكشف أنطونيو كوسينتيني 
جد ميســـي لراديـــو روزاريو 
بعـــض املعلومات عـــن «ليو» 
الغامض الـــذي يفضل االبتعاد 
عن عدسات املصورين واملقابالت 

التلفزيونية.
  وقال جده: «عالقة ميســـي 
الشـــابة،  بأنطونيال روكوزوو 
والتي حدثت منذ بضعة سنوات 
قليلة، قد انتهت، ليســـت لديه 
صديقـــة اآلن كانت لديه واحدة 
انتهت عالقتهمـــا. إن ذلك  وقد 
أفضل بالنسبة له، وهو صغير 
جدا، وأنا دائما أقول له أن يقضي 

وقتا ممتعا».
  وارتبط اسم ميسي وأنطونيال 
منذ سنوات حيث يعرفان يعضهما 
البعض منـــذ الصغر وهما من 

مدينة روزاريو األرجنتينية.
  وسبق لهما أن ظهرا في بعض 
املناســـبات ورفضا مرارا تدخل 

الصحافة أكثر بينهما حيث متيزت 
عالقتهمـــا بالبعد عن وســـائل 

اإلعالم املختلفـــة رغم جنومية 
الفتى الذهبي لألرجنتني. 

 ميسي انفصل عن أنطونيال

 إنتر وباليرمو لربع النهائي.. ودورتموند في مواجهة نارية مع ليڤركوزن 
 دالغليش خائب.. وهولواي يشيد

  
  أبدى كينـــي دالغيش، املدير الفني اجلديد لليڤربول، خيبة أمله 
بعد هزمية الفريق أمام مضيفه بالكبول ١-٢. وقال دالغيش: «نشعر 

بخيبة أمل للخروج من املباراة (أمام بالكبول) بدون أي نقاط».
  وأضاف: «إنه شيء جيد أن تكون فريقا الئقا، لكن أي فريق ناجح 

يحتاج في أي شيء القليل من احلظ. وقد عاندنا احلظ».
  من جانبه، أشاد ايان هولواي، املدير الفني لبالكبول، بأداء العبيه 
ووصف الفوز بأنه أفضل انتصار للفريق في املوسم حتى اآلن. وقال 
هولواي: «اهتزاز الشباك في هذا الوقت املبكر كان من املمكن أن يؤدي 

إلى هزمية مفزعة، ولكنني اآلن فخور للغاية بالعبي فريقنا». 

 كرافت بديًال ليورغ بوت
  

  أكد الهولنـــدي لويس فان غال مدرب بايرن ميونيخ، االملاني ان 
احلارس الشـــاب توماس كرافت سيدافع عن مرمى النادي الباڤاري 

عوضا عن املخضرم هانز يورغ ـ بوت اعتبارا من غد.
  وســـتكون املباراة االولى لكرافت البالـــغ من العمر ٢٢ عاما أمام 
فولفســـبورغ. وأكد فان غال املعلومات التي ذكرتها وكالة «ســـيد» 
االســـبوع املاضي، وقد كشـــف انه أعلم كرافت بقـــراره من أجل أن 

يستعد بشكل هادئ للمهام التي تنتظره.  

 ريال مدريد مهتم بخدمات كلوزه 

 فرنسا تلتقي كرواتيا وأوكرانيا وپولندا 

 كشـــف وكيل اعمـــال هداف 
املنتخب األملاني وبايرن ميونيخ 
ميروسالف كلوزه امس ان ريال 
مدريد االسباني مهتم بالتعاقد مع 
موكله من اجل ســـد فراغ غياب 
االرجنتيني غونزالو هيغواين.

  واشـــار الكسندر شويت في 
تصريح لصحيفة «بيلد» ان هناك 
اهتماما مغريا من ريال مدريد لكن 
االمور لـــم تذهب حتى اآلن الى 

ابعد من حاجز االهتمام.
  وبدورهـــا كشـــفت صحيفة 
«اس» االسبانية ان مدرب ريال 
مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو 
وضـــع كلوزه، صاحب ٥٨ هدفا 
دوليا فـــي ١٠٥ مباريات مع الـ 
«مانشافت» و١٢٠ هدفا في الدوري 
األملاني خالل ١٠ اعوام امضاها 
مـــع كايزرســـالوترن وفيردر 
برميـــن وبايـــرن ميونيخ، في 
صـــدارة املهاجمني الذين يرغب 
في ضمهم الى النادي امللكي خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية من اجل 
تعويض هيغواين املرجح غيابه 
حتى نهاية املوسم بعد خضوعه 

لعملية جراحية في ركبته.
  وكان كلوزه اعرب مؤخرا عن 
امله في ان يعرض عليه بايرن 
ميونيـــخ متديد عقده، لكنه اكد 

استعداده خلوض جتربة احترافية 
في اخلارج. وقال كلوزه ملجلة 
«كيكر»: «اولويتي بايرن ميونيخ، 
لكنني مستعد لكل شيء وأتخيل 
املاني  نفسي في صفوف فريق 

آخر او فريق في اخلارج».
  ويرتبط كلوزه (٣٢ عاما) بعقد 
مع بايرن ميونيخ حتى يونيو 
الباڤاري  الفريق  ان  املقبل، بيد 
ينتظر الربيـــع املقبل ليقرر ما 

اذا كان سيمدد عقده.
  وبدأ كلوزه مشواره الكروي 
مع كايزرســـالوترن عام ١٩٩٩ 
وانضم الى فيـــردر برمين عام 
٢٠٠٤ ومنه الى الفريق الباڤاري 
عام ٢٠٠٧، لكنه لم يســـجل اي 
هدف حتى اآلن في الدوري مقابل 
هدف واحد في الكأس احمللية و٣ 
أهداف في مسابقة دوري ابطال 

اوروبا.
  واستبعد كلوزه الذي غاب فترة 
عن املالعب بسبب االصابة، عودته 
الى كايزرسالوترن، مشيرا الى 
انه يرغب في اللعب «في صفوف 
فريق جيد» من اجل املشاركة في 
نهائيات كأس اوروبا املقررة عام 
٢٠١٢ في اوكرانيا وپولندا والتي 
«ستكون على االرجح آخر هدف 

لي مع املنتخب». 

 أعلن االحتاد الفرنسي لكرة 
القـــدم أمـــس أن منتخب بالده 
سيلتقي نظيره الكرواتي في ٢٩ 
مارس املقبل على ستاد فرنسا 
الدولي في باريـــس في مباراة 

دولية ودية.
  كما سيلتقي املنتخب الفرنسي 
مع مســـتضيفي نهائيات كأس 
أوروبـــا ٢٠١٢ أوكرانيا وپولندا 
على أرضهما في السادس والتاسع 

من يونيو املقبل.
الودية  املبـــاراة    وســـتكون 

الذي  املقبلة ملنتخب «الديوك» 
كان تغلب فـــي نوفمبر املاضي 
وديا على مضيفـــه االجنليزي 
في معقله «وميبلي» (٢-١)، في 
التاســـع من فبراير املقبل أمام 
املنتخب البرازيلي على ســـتاد 

فرنسا الدولي.
  وتأتي هـــذه املباريات ضمن 
حتضيراته لتصفيات كأس أوروبا، 
وهو سيلتقي في ٢٥ مارس مع 
الثالث من  لوكســـمبورغ وفي 

يونيو مع بيالروسيا.

 برشلونة يستعرض بميسي على بيتيس وإشبيلية يتعادل مع ڤياريال في الكأس.. وليڤربول «طاح»

 احتفل االرجنتيني ليونيل 
ميسي بجائزة الكرة الذهبية 
«فيفا» ألفضل العب في العالم 
عندما سجل ثالثية لبرشلونة 
االســـباني وقاده الى التغلب 
على ريـــال بيتيس ٥-٠ في 
ذهاب الدور ربع النهائي من 
مســـابقة كأس اسبانيا لكرة 
القدم. وتابع الفريق الكاتالوني 
اذ  اجنازاته وبنتائج خارقة، 
يتصدر الدوري بعدما حقق ١٦ 
فوزا، وتعادال وخسارة واحدة 
فقط، وقدم مستوى رائعا امام 
بيتيس (من الدرجة الثانية) 
بقيادة الثالثي الساحر ميسي، 
تشـــاڤي واندريس اينيستا. 
ووضع ميسي برشلونة في 
املقدمة عندما سجل «هاتريك» 
في الدقائق ٤٥ و٦٢ و٧٣، قبل 
أن يضيف بدرو الهدف الرابع 
(٧٦) ويختتم املالي سيدو كيتا 
املهرجان على ملعب كامب نو 
بتسجيله الهدف اخلامس (٨٢). 
وعاد اشـــبيلية حامل اللقب 
بتعادل ثمني مـــن ملعب «ال 
مادريغال» اخلاص مبضيفه 

ڤياريال بنتيجة ٣-٣.

  إنجلترا

  تابـــع ليڤربـــول نتائجه 
املتواضعـــة وســـقط للمرة 
الثانية علـــى التوالي بقيادة 
مدربه اجلديد االسكوتلندي 
كيني دالغليش وذلك على يد 
مضيفه بالكبول الوافد اجلديد 
١-٢ فـــي مبـــاراة مؤجلة من 
املرحلة التاســـعة عشرة في 

الدوري االجنليزي.
  ووقـــف رصيـــد ليڤربول 
عنـــد ٢٥ نقطة وهـــو اليزال 
ميلك مباراة مؤجلة مقابل ٢٨ 
لبالكبول الـــذي ميلك بدوره 
مباراتني مؤجلتني. وفي كأس 
الرابطة، فاز ايبسويتش تاون 
(درجـــة اولى) علـــى ضيفه 
ارسنال ١-٠ في ذهاب الدور 
ربع النهائي من مسابقة كأس 
رابطـــة األنديـــة االجنليزية 
احملترفـــة. وســـجل املجري 
تاماس بريشكني (٧٨) الهدف 
بعدما كســـر مصيدة التسلل 
وانفرد باحلـــارس الپولندي 
فويسييه شيتشيني وأرسلها 
الى الزاوية البعيدة عنه. وتقام 
مباراتا اإلياب بعد اسبوعني 
فيلتقي ارسنال مع ايبسويتش 
في ٢٥ احلالي، وبرمنغهام مع 

وست هام في ٢٦ منه.

  كأس ايطاليا

  بلغ انتر ميالن حامل اللقب 
الدور ربـــع النهائي من كأس 
ايطاليا بفـــوزه على ضيفه 
جنـــوى ٣-٢ علـــى ملعـــب 
«جوزيبـــي مياتزا». وحافظ 
انتر ميالن على سجله املميز 
على ارضه في هذه املسابقة 
اذ انه لم يـــذق طعم الهزمية 
بني جماهيره منذ ١٢ ديسمبر 
٢٠٠٢ حني خسر امام باري ١-٢ 
في اياب ثمن النهائي(٢٠ فوزا 
و٥ تعادالت منذ ذلك الوقت)، 
كما انه حطم رقمه القياسي من 
حيث عدد االنتصارات املتتالية 
في املسابقة بعدما حقق فوزه 
الســـابع على التوالي. وبلغ 
الـــدور ذاته بفوزه  باليرمو 
الصعب على ضيفــه كييڤـو 

١-٠ علـــى ملعـــب «رينـــزو 
باربيرا».

  ألمانيا 

  تعود عجلة الدوري األملاني 
الى الدوران بعد توقفها ملدة 
شهر بسبب العطلة الشتوية 
التقليدية وستفتتح املرحلة 
ايابا)  الثامنة عشرة (االولى 
اليـــوم مبواجهـــة نارية بني 
بوروسيا دورمتوند املتصدر 
بايـــر ليڤركوزن  ومضيفـــه 

الثالث.
  وســـتكون هذه املواجهة 
التـــي يحتضنها ملعب «باي 
ارينـــا» مهمة جدا بالنســـبة 
للفريقني الن دورمتوند يسعى 
الى إزاحة مضيفه عن دائرة 
املنافسة، فيما يهدف االخير الى 
الفارق الذي يفصله  تقليص 
الفريق االصفر واالسود  عن 
آماله في  واحملافظـــة علـــى 
املنافسة على اللقب االول له 

في الـ «بوندسليغا».
  ويتصدر دورمتوند الترتيب 
العام بفارق ١٠ نقاط عن كل من 

ماينتس وليڤركوزن الباحث 
عن تكرار ســـيناريو الذهاب 
عندما افتتح املوســـم بفوزه 
علـــى دورمتوند فـــي معقله 
«سيغنال ايدونا بارك» ٢-٠، 
قبل ان ينجح بعدها األخير في 
احملافظة على سجله اخلالي 
من الهزائم في ١٥ مباراة على 
التوالي ما ســـمح له بالتربع 
على الصدارة منـــذ املرحلة 

الثامنة. 
  بدوره يأمل فريق املدرب 
يورغن كلوب ان تكون بداية 
العام اجلديد افضل من نهاية 
العام املاضـــي ألنه كان ودع 
الثانية  ٢٠١٠ بتلقيه هزميته 
فقط حتى اآلن بعد تلك التي 
مني بها امـــام ليڤركوزن في 
املرحلة االولى، وجاءت على يد 
مضيفه اينتراخت فرانكفورت 
٠-١. وســـيفتقد فريق كلوب 
جهود جنمـــه الياباني املميز 
شينجي كاغاوا (٨ اهداف هذا 
املوسم) بسبب مشاركته مع 
منتخب بالده في كأس آسيا 
املقامة حاليـــا في قطر، لكنه 

الباراغوياني  يعـــول علـــى 
لوكاس باريـــوس (٨ اهداف 
ايضا) وكيفن غروسكروتس 
وصانع األلعاب التركي نوري 
شاهني واملهاجم املصري محمد 
زيدان العائد من االصابة. في 
املقابل، يأمـــل ليڤركوزن ان 
تعطيه عـــودة ميكايل باالك 
الدفع املعنـــوي املطلوب من 
اجل حتقيق النتائج املرجوة 
في اإلياب سعيا خلف اللقب 

األول في تاريخه.

  اسكوتلندا

انتوني ســـتوكس    أنقـــذ 
سلتيك املتصدر من هزميته 
األولى امام مضيفه هاميلتون 
الترتيب منذ ٢٢ عاما  متذيل 
عندمـــا ادرك هـــدف التعادل 
١-١ في الوقـــت بدل الضائع 
في مباراة مؤجلة من املرحلة 
للـــدوري  الثامنـــة عشـــرة 
االســـكوتلندي. وفي مباراة 
مؤجلة اخـــرى، تغلب دندي 
يونايتد على ضيفه مذرويل 

 .٢-٠

 مهاجم ليڤربول االسباني فرناندو توريس يحول كرة رأسية مبضايقة تشارلي آدام  (أ.پ)

 استقبال األبطال لرونالدينيو

 لقي املهاجم البرازيلي املخضرم رونالدينيو استقبال األبطال 
لدى وصوله إلى ستاد نادي فالمنغو البرازيلي حيث احتشد ٢٠ 
ألف مشجع للترحيب به. وتعاقد جنم الكرة البرازيلي (٣٠ عاما)

مع نادي فالمنغو وتردد أنها أكبر صفقة على اإلطالق تشهدها كرة 
القدم البرازيلية. وبدأ املشـــجعون يحتشدون في ستاد فالمنغو 
في حي جافيا، في الســـاعات األولى مرتدين قميص الفريق الذي 
يحمـــل اللونني األحمر واألســـود، كما ارتـــدى الكثيرون قناعات 
مبالمح رونالدينيو، وانتظروا ساعات لرؤية الالعب قبل تقدميه 
رسميا أمام وسائل اإلعالم. وقالت باتريسيا أمورمي، رئيسة نادي 
فالمنغو، : «رونالدينيو أصبح لنا». وخلص رونالدينيو مشاعره 

قائال «شكرا لكم على هذا احلب. وأمتنى أن أرد لكم ذلك».

(أ.پ)  رونالدينيو يحيي جمهور فالمنغو  

 عالمية  متفرقات 

  أعلن بنفيكا البرتغالـــي امس عن تعاقده مع املدافع 
البرازيلـــي غارديل حتـــى عام ٢٠١٦ قادمـــا من صفوف 

اولهانينسي، دون الكشف عن القيمة املالية للصفقة.
   أعلن ارسنال اإلجنليزي امس أن مهاجمه البرازيلي الشاب 
ويلينغتون سيلفا انضم إلى صفوف ليفانتي االسباني على 
ــبيل اإلعارة بعد أن فشل في احلصول على تصريح عمل  س

للعب في إجنلترا.
   نفى ادريانو غالياني نائب رئيس ميالن امس رغبة 
فريقه في ضم الهولندي مارك فان بومل قائد بايرن ميونيخ 

األملاني خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية.
   اقترب نادي ڤياريال اإلسباني من ضم البرازيلي سيسينيو 
مدافع فريق روما اإليطالي على سبيل اإلعارة، حسبما ذكرت 

صحيفة ماركا.
   تعهـــد املهاجم الدولي االيطالـــي البرتو جيالردينو 
مبواصلة املشـــوار مع نادي فيورنتينا لكرة القدم حتى 

نهاية املوسم على اقل تقدير.
   عاد اجلناح البرازيلي اليساندرو مانسيني الى بالده من 
ــه اتلتيكو مينيرو بعد ان  ــل الدفاع عن الوان فريق بدايات اج
ــل في فرض نفسه ملدة عامني ونصف العام في صفوف  فش

انتر ميالن بطل ايطاليا ودوري ابطال اوروبا.
   انتقل واين بريدج من مانشســـتر سيتي الى وست 
هام على سبيل االعارة حتى نهاية املوسم، حسب ما اعلن 
الفريق اللندني الباحـــث عن جتنب الهبوط الى الدرجة 

االولى االجنليزية.
   أعلن برمنغهام االجنليزي انه ضم الى صفوفه العب وسط 

توتنهام ديڤيد بنت حتى نهاية املوسم على سبيل اإلعارة.
   انضم ديڤيد بينتلي العـــب توتنهام اإلجنليزي إلى 
صفوف برمنغهام بعقد إعارة حتى نهاية املوسم احلالي. 
ودخل توتنهام في الصراع الدائر بني ٦ أندية لضم املدافع 

املخضرم ملان يونايتد ويس براون.
   حصل جنم نادي يوتا جاز في دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفني املخضرم الروسي أندري كيريلنكو على اجلنسية 

األميركية بحسب ما ذكر الالعب.
   خرجت الفرنسية ماريون بارتولي املصنفة اولى من 
الدور ربع النهائي لدورة هوبارت االسترالية الدولية للتنس، 

بخسارتها أمام التشيكية كالرا زاكوبالوفا ٦-٤ و٦-٢.
   تأهلت البلجيكية كيم كاليسترز والصينية لي نا الى املباراة 
النهائية لدورة سيدني االسترالية الدولية للتنس بفوز االولى 
على الروسية أليسا كليبانوفا ٤-٦ و٦-٣ و٧-٦ (٧-١) والثانية 

على الصربية الشابة بويانا يوفانوفسكي ٧-٦ (٧-٥) و٦-٣.
   أحرز اجلنوب افريقي جينيل دي فيليرز (فولكفساغن) 
املرحلة العاشـــرة من رالي دكار الدولـــي التي بدأت في 
كوبياكو التشيلية وانتهت في شـــليكيتو االرجنتينية 
حيث قطع املشـــاركون مســـافة ٨٦٢ كلم، بينها ١٧٦ كلم 

كمرحلة خاصة للسرعة. 

 ألمانيا (المرحلة الثامنة عشرة) 
 دبي الرياضية ١  ١٠:٣٠  ليڤركوزن ـ دورمتوند 


