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  ٢٠  يناير ٢٠١١ 

 أكد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي أفضل العب  49 
في العالم عام ٢٠١٠ خالل تصريحات نارية جتاه خصم 
برشلونة األول فريق ريال مدريد ملوقع غول بنسخته 
اإلسبانية أثناء حملة تسويقية لشركة أديداس بقوله: 
«لن يحصل أبدا أن انتقل إلى ريال مدريد وإن كان البد 
من ذلك يوما ما فســـوف أعتزل». وأضاف بخصوص 
حياته الشخصية: «لم يكن أهلي يفكرون في الهجرة 

إلى أستراليا كما يشاع، وطريقة احتفالي هي إهداء مني 
جلدتـــي (أم والدتي) فأنا أهديها كل هدف عندما أرفع 
يدي إلى السماء». ميسي ختم الكالم بنفيه التفكير في 
املاضي اللعب للمنتخب اإلســـباني وهو أمر كانت قد 
نشـــرته بعض الصحف الكاتالونية. يذكر أن ليونيل 
ميســـي يعد أصغر العب في تاريـــخ كرة القدم يفوز 

مرتني بالكرة الذهبية.

 ميسي: أعتزل وال ألعب لريال مدريد

 مانشستر سيتي وولڤرهامبتون وستوك سيتي إلى الدور الرابع.. ونابولي إلى ربع النهائي

 الصراع يتجدد بين أتلتيكو وريال مدريد.. وإشبيلية في المربع الذهبي

 مدرب برشلونة اإلسباني جوسيب غوارديوال مرشح لتدريب منتخب قطر مببلغ خيالي 

(أ.ف.پ)   مهاجم مانشستر سيتي كارلوس تيڤيز تألق أمام ليستر وسجل الهدف األول 

الذي ســــجل الهدفني (٩٢ و١١٥). 
وفي الدور املقبل، يلعب مانشستر 
سيتي في ضيافة نوتس كاونتي 
(اولى)، فيما يلتقي ولڤرهامبتون 
وسوتوك سيتي وجها لوجه على 

ارض االول.

  كأس إيطاليا

  تأهل نابولي الــــى الدور ربع 
النهائي من مسابقة كأس ايطاليا 
لكرة القدم اثــــر فوز على ضيفه 
بولونيــــا ٢ - ١ في الــــدور ثمن 
النهائي. فعلى ملعب «سان باولو»، 
افتتح نابولي التسجيل في وقت 
مبكر عبر التونســــي حسن يبدا 
(٩)، واضاف االرجنتيني ايزيكييل 
ايڤان الفيتزي (٢٣) الهدف الثاني. 
وفي الشوط الثاني، قلص ريكاردو 
ماجيوريني الفارق من ركلة جزاء 
(٥٥). وتختتم مباريات ثمن النهائي 
اليوم بلقاء ميالن متصدر الدوري 

مع ضيفه باري.
املباراة  الــــى    تأهل مونبلييه 
النهائية من مسابقة كأس رابطة 
الفرنسية احملترفة لكرة  االندية 
القدم بفــــوزه على ضيفه باريس 
سان جرمان بعد التمديد ١ - ٠ في 
اوليڤييه  النهائي. وسجل  نصف 
جيرو الهدف الوحيد في الدقيقة 
١١٧. ويلتقي مونبلييه في املباراة 
النهائية التي ستقام في ٢٣ ابريل 

مع مرسيليا او اوكسير. 

الدقيقة االخيرة من الوقت االصلي. 
وكان الفريقــــان تعادال ٢ - ٢ في 

املباراة االولى بينهما.
  وفــــي املبــــاراة الثانيــــة، هز 
ولڤرهامبتون شــــباك ضيفه منذ 
الدقيقة اخلامســــة بضربة رأس 
سددها باحكام املهاجم االسكتلندي 
ســــتيڤن فليتشــــر. وفي الشوط 
الثاني، اضاف موجاجني بيا الهدف 
الثانــــي (٦١)، وقطع كيڤن دويل 
الطريق على الضيــــوف بالهدف 
الثالث (٦٦) قبل ان يضيف ماتيو 
جارفيس الرابع (٧٤) فتالشت معه 
آمالهم كليا في امكانية العودة الى 
اجواء اللقاء. ولم يشأ ديڤيد جونز 
ترك املباراة دون بصمة فســــجل 
الهدف اخلامس الصحاب االرض في 
الوقت بدل الضائع. وكان الفريقان 
تعادال ٢ - ٢ في املباراة االولى. وفي 
الثالثة، احتاج ستوك سيتي الى 
وقت اضاف للتخلص من كارديف 
(املباراة االولى ١ - ١)، وهو مدين 
بهذا الفوز الــــى جوناثان والترز 

على مضيفه كارديف ٢ - ٠ بعد 
التمديد في مباريات معادة. ففي 
املباراة االولى، سجل االرجنتيني 
الســــبق  كارلــــوس تيڤيز هدف 
ملانشستر سيتي بعد كرة بينية في 
املنطقة فهرب من الدفاع ثم تابعها 
طائرة في املرمــــى (١٤). وحصل 
ليستر على ركلة جزاء بعدما اعاق 
الفرنسي باتريك ڤييرا املهاجم لويد 
داير ترجمها بول كاالغر الى هدف 
التعادل (١٩). واعاد ڤييرا التقدم 
لفريقه بعدما انهى لعبة مشتركة 
بــــني االرجنتيني بابلــــو زاباليتا 
واالسباني داڤيد سيلڤا في شباك 
احلارس كريس ويل (٣٧)، ثم فاجأ 
آدم جونســــون الضيوف بالهدف 
الثالث بعد مؤازرة من سيلڤا (٣٨). 
وفي الشوط الثاني، قلص ليستر 
الفــــارق عبر دايــــر (٨٣) واحرج 
مضيفه في الدقائق االخير قبل ان 
ينجح االخير في رفع الفارق مجددا 
بعدما ســــجل له املدافع الصربي 
الكسندر كوالروڤ الهدف الرابع في 

اللقب   سحق اشبيلية حامل 
ضيفه ڤياريـــال بثالثية نظيفة 
وتأهل الى نصـــف نهائي كأس 
ملك اسبانيا لكرة القدم اول من 
أمس. وكان اشـــبيليةـ  عاشـــر 
الـــدوري االســـباني حاليا ـ قد 
عاد بتعادل ثمني من ملعب «ال 
مادريغـــال» بنتيجة ٣ - ٣ في 
ذهاب الـــدور ربع النهائي. على 
ملعب «سانشيز بيزخوان»، سجل 
أهداف الفريق االندلسي البرازيلي 
ريناتو من مســـافة قريبة (٧)، 
واملالي فريدريك كانوتيه من كرة 
رأسية (٤٧) وألكسيس روانو من 
كرة رأســـية أخرى (٥٠). وبات 
اشبيلية، بطل ١٩٣٥ و١٩٣٩ و١٩٤٨ 
و٢٠٠٧ و٢٠١٠، أول املتأهلني الى 
دور االربعة، ويختتم اليوم بلقاء 
أتلتيكو مدريـــد مع جاره ريال 
مدريـــد (١ - ٣ ذهابا). ويلعب 
النهائي مع  اشبيلية في نصف 
الفائز من دربـــي العاصمة بني 

أتلتيكو وريال.

  كأس انجلترا

  تأهلت فرق مانشستر سيتي 
وولڤرهامبتون وســــتوك سيتي 
الى الدور الرابع من مسابقة كأس 
إجنلترا لكرة القدم بعد فوز االول 
على ضيفه ليستر سيتي (درجة 
اولى) ٤ - ٢، والثاني على ضيفه 
دنكاستر (اولى) ٥ - ٠، والثالث 

 سيموني مدربًا لكاتانيا

 مانشيني يتمنى عدم 
تكرار األخطاء  

 بينهاكر ينوي
 سيشرف االرجنتيني دييغو سيموني على نادي كاتانيا االيطالي   ترك فيينورد

لكرة القدم خلفا ملاركو جامباولو املقال من منصبه، حسبما ذكرت 
صحيفة «غازيتا ديللو سبورت» االيطالية املختصة امس. وكان 
مقررا ان يقدم كاتانيا ســـيموني في مؤمتر صحافي مســـاء امس 
لكنه ســـينتظر وصول طائرته من االرجنتـــني ليقدمه في وقت 
الحق. وســـيوقع سيميوني (٤٠ عاما) عقدا حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ 
مع كاتانيا الذي يحتل املركز اخلامس عشـــر في ترتيب الدوري 
االيطالي احلالي، وهو مهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية، كما انه 
لم يفز منذ شهر اال مرة واحدة االسبوع املاضي عندما اقصى فيها 

يوڤنتوس من ثمن نهائي مسابقة كأس ايطاليا.  

 أكد اإليطالي روبرتو مانشيني، 
مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه 
كرر اخلطأ نفسه الذي كان وقع 
فيه خالل مباراته السابقة أمام 
ولڤرهامبتون الســـبت املاضي.
ومتنى مانشـــيني عـــدم تكرار 
االخطاء رغم الفوز على ليستر 
سيتي. من ناحية أخرى، أبدى 
السويدي سڤن غوران إريكسون، 
مدرب ليستر سيتي، رضاه عن 
مستوى أداء فريقه، حيث قال: 
لقد كان سيتي أفضل منا الليلة 

ولكننا لم نستسلم. 

 كشــــف مدرب منتخب هولندا 
انه ينوي  الســــابق ليو بينهاكر 
ترك منصبه كمديــــر فني لفريق 
فيينورد في نهاية املوسم احلالي. 
وقال بينهاكر «سأرحل لعدم وجود 
االحترام الذي استحقه» في اشارة 
الى العالقات املتوترة في االشهر 

االخيرة مع ادارة النادي. 

 أعلن نادي هامبورغ االملاني أنه ســــيقترح على 
النجم الدولي الســــابق ماتياس زامر منصب املدير 
الرياضي. وصوتت هيئــــة الرقابة في النادي التي 
اجتمعت مســــاء اول امس لتسمية زامر، بحسب ما 
قال نائب الرئيس ألكســــندر أوتو لوكالة «ســــيد» 
االملانية الرياضية. وقال أوتو: «هيئة الرقابة مقتنعة 
بشخصيته وطريقته في مقاربة لعبة كرة القدم». 
وبحال أراد زامــــر (٤٣ عاما) املوافقة على العرض، 
عليه ان يتخلى عــــن املنصب ذاته الذي يحتله مع 
االحتاد االملاني للعبة منذ عام ٢٠٠٦ ويرتبط بعقد 
معــــه لغاية ٢٠١٣. وكان رئيس االحتاد االملاني ثيو 
زفانزيغر حذرا جتاه العــــرض: «اذا كان هناك من 
عرض قدمه هامبورغ يجب أخذه على محمل اجلد. 

أنا فضولــــي ملعرفة رأي ماتياس زامر». من جهته، 
رد أفضــــل العب في القارة االوروبية عام ١٩٩٦: «ال 
أفكــــر حاليا بتحريري مــــن ارتباطاتي. كل ما يقال 
عما ميكــــن أن يحصل في األيام املقبلة هو من باب 
التكهنات فقط..كنت دائما على اتصال مع هامبورغ، 
أحيانا عن قرب وأحيانا أخرى عن بعد». وتعرض 
موقع زامر لالهتزاز نظرا للعالقة غير الودية التي 
تربطه مبدرب املنتخب االول يواكيم لوف. وسبق 
لزامر ان احرز بطولة الــــدوري االملاني كالعب مع 
شتوتغارت (١٩٩٢) وبوروسيا دورمتوند (٩٥ و٩٦)، 
ومع االخير كمدرب، وبطولة الدوري احمللي وكأس 
االحتاد االوروبي كما ساهم زامر كالعب باحراز املانيا 

كأس االمم االوروبية عام ١٩٩٦.

 ذكرت صحيفة «بيلد» على موقعها في شبكة 
االنترنت ان هوفنهامي تاسع الدوري االملاني لكرة 
القدم بات قريبا من ضم الهولندي راين بابل مهاجم 
ليڤربول االجنليزي لقاء نحو ٧ ماليني يورو. واكدت 
«بيلد» انه لم يبق امام بابل اال اجراء الفحص الطبي 

الروتيني قبل التوقيع على العقد.
  وقال رئيس نادي هوفنهامي ديتمار هوب «بعد 
رحيل السنغالي دميبا با واصابة النيجيري اوباسي، 
اصبحنا في وضع حرج، وبابل كان من ابرز اهدافنا 

كونه يتمتع بإعجاب مدرب الفريق ارنست تانر».
ويتوقع ان يحل بابل في حال امتام الصفقة مكان 
دميبا با الذي اصطدم انتقاله الى ســـتوك سيتي 
اإلجنليزي مبشكلة الفحص الطبي الروتيني ورفض 
النادي االملاني عودته الى صفوفه.وقال تانر «في 
حال عودة با الى هوفنهامي ميكنه املشـــاركة في 
التمارين لكنه يشاهد املباريات من املدرجات. هدفنا 
ان نتمكن من مساعدته على ايجاد ناد آخر من اآلن 

وحتى ٣١ اجلاري قبل اغالق باب االنتقاالت». 

 لوكسمبورغ ينقل معسكره من الجزائر 
إلى تركيا بسبب مخاوف أمنية

 ألغى منتخب لوكسمبورغ لكرة القدم سفره إلى اجلزائر، حيث 
كان يعتزم إقامة معســـكر تدريبي من ٢٥ اجلاري إلى أول فبراير 
املقبل، بسبب مخاوف أمنية. وذكر احتاد كرة لوكسمبورغ في بيان 
على موقعه اإللكتروني اجتمع مجلس إدارة االحتاد وجرى تقييم 
املخاطر احملتملة لســـفر املنتخب إلى اجلزائر بعد األحداث التي 
تشهدها منطقة املغرب، وتقرر إلغاء السفر إلى اجلزائر، وأوضح 
االحتاد أن منتخب لوكســـمبورغ ســـينقل معســـكره إلى منطقة 
بيليك بتركيا في الفترة نفسها. وكان مفترضا أن يواجه منتخب 
اجلزائر للمحليني منتخب لوكسمبورغ وديا يوم ٢٩ اجلاري ضمن 
استعداداته لبطولة كأس األمم األفريقية الثانية للمحليني والتي 

تستضيفها السودان من الرابع إلى ٢٤ فبراير املقبل.

 فجرت صحيفة ســـبورت اإلسبانية مفاجأة 
من العيـــار الثقيل عندما ادعـــت أن غوارديوال 
تلقى عرضا ضخما جدا من االحتاد القطري لكرة 
القدم كي يشـــرف على املنتخب الوطني لفترة 
طويلة، حيث ســـيكون الهدف جتهيز منتخب 
قوي يشرف القطريني في كأس عالم ٢٠٢٢ الذي 
ستستضيفه قطر. وقالت الصحيفة إن غوارديوال 
رفض عروضا ضخمة من أندية «إنتر اإليطالي» 
و«سي أي كي إيه موسكو» الروسي وصل آخرها 
إلى ٢٠ مليون يورو من قبل النادي الروســـي، 
لكن العرض اآلن هو من قطر مقابل (٢٠) مليون 
يورو سنويا لتدريب منتخب قطر خصوصا أن 
عقده ينتهي في صيف العام احلالي. وفي حال 
صدقت الصحيفة في خبرها هذا، فإنه ميكن لنا 
أن نفهم أن دور غوارديـــوال لن يكون تدريبيا 
فقط وإمنا سيعمل على إنشاء املدارس الكروية 
الــتي تنتـــج املواهب املميزة باإلضافة إلى نقل 

الفكر االحترافي جلميع الفئات العمرية.
  يذكر أن غوارديوال أعلن بوضوح أنه لم يقرر 
بعد وأن قراره سيكون في نهاية الشهر املقبل.

  من جانب آخر رفض غوارديوال احلديث عن 
حسم الدوري مبكرا بفضل فارق األربع نقاط عن 
ريال مدريد، حيـــث أكد ان ريال مدريد فريق ال 
يستسلم. وقال غوارديوال: «ال تهزم ريال مدريد 
إال عندما تكون البطل بشـــكل رســـمي، فلو أن 
هناك فريقا ميتلك أرواحا كثيرة فذلك هو ريال 
مدريد». وأضاف «ال أحد يضمن حتقيقنا نفس 
نتائج الذهاب أو تقدمينا نفس املستوى». ظهر 
غوارديوال مبالغا باحلذر عندما قال: «ريال بيتس 
مازال يستطيع قلب النتيجة في لقاء الكأس لذلك 

يجب أن نلعب بحذر».
  تصريحات غوارديوال األخيرة أثارت حفيظة 
الصحافيني ألن برشـــلونة فـــاز ذهابا ٥-٠ مما 

يجعل التعويض أمرا مستحيال. 

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس أسبانيا (إياب ربع النهائي) 

 اجلزيرة الرياضية+٢  ١٢  أتلتيكو مدريد ـ ريال مدريد 

 كأس إيطاليا (رياب دور الـ ١٦) 
 اجلزيرة الرياضية+١  ١١  ميالن ـ باري 

 متفرقات  عالمية 

  قلص رينجرز حامل اللقب الفارق الذي يفصله عن 
غرميه سلتيك املتصدر الى نقطتني اثر فوزه على ضيفه 
اينفرنيس اخلامس بصعوبة ١-٠ في مباراة مؤجلة من 
الدوري االسكتلندي. وسجل ستيفن ديفيس الهدف في 
الدقيقة ٤٥ فارتفع رصيد رينجرز الى ٤٧ نقطة وهو ميلك 
مباراتني مؤجلتني ايضا. وفي مباراة مؤجلة ثانية، تغلب 

هارتس الثالث على مضيفه كيلمارنوك ٢-١.
ــت هام صاحب املركز االخير في الدوري     اكد نادي وس
ــرائيلي افرام غرانت  االجنليزي لكرة القدم بقاء مدربه االس
رغم الشائعات الكثيرة التي راجت مؤخرا ومفادها اقالته من 
ــارة املذلة على ارضه امام جاره ارسنال  منصبه عقب اخلس

٠-٣ في املرحلة الثالثة والعشرين.
   أكمل املهاجم اإلجنليزي الدولي دارين بينت خطوات 
انتقاله من ســـندرالند إلى أستون فيال مقابل ١٨ مليون 
جنيه استرليني (٢٧ مليون دوالر)، مع إمكانية رفع قيمة 

الصفقة لتصل إلى ٢٤ مليون استرليني.
ــت الدمناركية كارولني فوزنياكي املصنفة اولى في     تأهل
ــتراليا املفتوحة للتنس  العالم الى الدور الثالث من بطولة اس
ــغ ٦-١ و٦-٠. كما  ــى االميركية فانيا كين ــهل عل بفوزها الس
بلغت االميركية فينوس وليامس املصنفة رابعة الدور الثالث 
بفوزها على التشيكية ساندرا زاهالفوفا. واستهل االسباني 
ــواره بفوز سهل على  رافايل نادال املصنف االول عامليا مش

البرازيلي ماركوس دانيال ٦-٠ و٥-٠ ثم باالنسحاب.
   تعرض ميامي هيت خلســـارته الرابعة على التوالي 
ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني أمام ضيفه 
أتالنتا هوكس ٨٩-٩٣ بعد التمديد.وجنح جوش سميث 
بتســـجيل ســـلة الفوز قبل ٣٤ ثانية على نهاية الوقت 

االضافي. 

 يحتار املـــرء عما يجب ان 
تكون عليه ردة فعله حني يقرأ 
او يسمع ما ينطق به أسطورة 
القدم األرجنتيني دييغو  كرة 
أرمانـــدو مارادونا، فهل يجب 
ان يدين ام يضحك ألقواله ألن 
البعض منها ال يخلو من «روح 
الدعابة واملرح». لكن اإلسبان 
ســـيغضبون بالتأكيد ملا قاله 
مارادونا في إطار تعليقه على 
فوز مواطنه ليونيل ميســـي 
بجائزة أفضل العب في العالم 
على حساب زميليه في برشلونة 
انييســـتا وتشاڤي  اندرياس 
ان  هيرنانديز. وقال مارادونا 
تشـــاڤي يقدم رسالة دكتواره 
وهو يلعب كرة القدم وانييستا 
الفائـــز بالكرة  عبقري ولكن 
الذهبية كان ميسي ألنه األفضل، 
ولو كانت هنـــاك ثالثة كرات 
ذهبية حلصل كل واحد منهم 
على كرة، ولكن اجلائزة ذهبت 
لألفضل.. فليغضب من يغضب. 
وتابع: كنت أمتنى وجوده في 
فريقـــي كما أنه ســـجل هدف 
فوز إسبانيا باملونديال، ولكن 
ميسي أحرز الكثير من األهداف. 
ليختم بالقول: على الرغم من ان 
اإلسبان كانوا أبطال املونديال، 

 انتقد بالتر وهاجم «فيفا».. وأشاد بعبقرية ميسي وانييستا وتشاڤي قطر تعرض على غوارديوال ٢٠ مليون يورو لتدريب «العنابي»

 مارادونا بسخرية: إسبانيا فازت بالمونديال 
ولكن لدينا أفضل العب في العالم!

 مارادونا أشاد مبواطنه ميسي أفضل العب في العالم 

إال أننـــا لدينا أفضل العب في 
العالم.

  ولم يكتـــف مارادونا برده 
الســـابق على مـــا قاله رئيس 
القدم  الدولـــي لكرة  االحتــاد 
«فيفـــا» جوزيـــف بالتر بأن 
الفارق بني مارادونا وميســـي 
هو «التعليم والتربية»، فواصل 
الى  العنيف مشـــيرا  هجومه 
ان بالتـــر يتحدث عن التعليم 
والتربيـــة ولكنه ليس خريج 

جامعة هارفارد. ميســـي لديه 
نوع معني من التربية وأنا أيضا. 
امنا بالتر ســـيئ التربية فهو 
لم يركل الكرة مرة واحدة في 
حــياتـــه ويــرغب في تخطي 
جميع الالعبني والوقوف أمامهم. 
ال أرغب في االنتمـــاء لعائلة 
«فيفـــا» إذا كان هـــذا هو نوع 
التربية والتعليم الذي تريده، 
بل علـــى العكس أفضل البقاء 

جاهال. 

 هامبورغ يريد زامر مديرًا رياضيًا

 هوفنهايم يقترب من بابل


