
 الجمعة الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢١  يناير ٢٠١١ 

 تســـلم صانع العاب اندرخلت البلجيكي ومنتخب املغـــرب مبارك بوصوفة في  41 
اوشتندة (شمال بلجيكا) جائزة احلذاء الذهبي الفضل العب في الدوري البلجيكي 

املوسم املاضي.
  وتقدم بوصوفة (٢٦ عاما) على زميله في الفريق املهاجم الدولي البلجيكي روميلو 
لوكاكو هداف املوسم املاضي برصيد ١٥ هدفا في استفتاء شارك فيه صحافيون والعبون 
ومدربـــون. وهذه املرة الثانية التي ينال فيها بوصوفة هذه اجلائزة بعد عام ٢٠٠٦، 

وقد تسلمها من يدي مدرب منتخب اسود االطلس البلجيكي اريك غيريتس.

 أكـــدت ماريـــا لورخيا ألونـــزو زوجة العـــب الكرة 
الباراغوياني سلفادور كابانياس أنه «ال يتذكر من أطلق 
عليه النار، ولن يتذكر أبدا»، وذلك في تصريحات إذاعية 
لها بالعاصمة أسونسيون. وجاءت تصريحات ألونزو ردا 
على خوسيه خورخي بالديراس جارزا الشهير بـ «جي.

جي» في املكسيك، كأبرز املشتبه بهم في إصابة كابانياس 
بطلق ناري في الرأس في ٢٥ يناير العام املاضي.

 كابانياس ال يتذكر من أطلق النيران  بوصوفة يتسلم الحذاء الذهبي

 أرسنال إلى «رابع» كأس إنجلترا.. وهامبورغ يواجه إينتراخت فرانكفورت اليوم 

  إنتر يضرب بقوة.. وروما وسمبدوريا لربع نهائي الكأس 

(أ.پ)   العب كليبرز بالك غريفن يسجل «دنك» في سلة مينيسوتا 

(أ.پ)   االسباني رافاييل نادال.. الرقم واحد في التنس العاملي 

 نجم ريال مدريد 
البرتغالي كريستيانو 

رونالدو األعلى أجراً 

(أ.پ)   مهاجم أرسنال الهولندي روبن ڤان بيرسي يسجل في مرمى ليدز 

 يبدو ان تعاقد انتر ميالن مع 
املدرب البرازيلي ليوناردو اعطاه 
الدفع املعنــــوي املطلوب للعودة 
الى دائرة املنافسة، اذ حقق حامل 
اللقب في االعوام اخلمسة االخيرة 
فوزه الرابع على التوالي مع خلف 
االسباني رافايل بنيتيز وجاء على 
حساب ضيفه تشيزينا ٣-٢ في 
مباراة مؤجلة من املرحلة السادسة 
عشرة من الدوري االيطالي لكرة 
القدم. وكانت املباراة مميزة جدا 
بالنسبة لقائد الفريق االرجنتيني 
املخضرم خافيير زانيتي اذ اصبح 
القياسي من حيث  الرقم  صاحب 
التــــي خاضها مع  املباريات  عدد 
انتر في الدوري متفوقا على رقم 
السابق للفريق جوسيبي  القائد 
بيرغومي الذي خاض ٥١٩ مباراة مع 
«نيراتزوري» في الدوري.وسجل 
ايتو  الكاميروني صامويل  النتر 
في الدقيقــــة (١٤)، واالرجنتيني 
دييغو ميليتو (٢٠). والروماني 
كريستيان شــــيفو (٩١). وسجل 
لتشيزينا االلباني ايريون بوغداني 
(٢٣) واميانويلي جياكيريني في 
الدقيقة (٢٩). وفي مسابقة كأس 
ايطاليا، حلق روما وصيف بطل 
النسخة االخيرة وسمبدوريا بركب 
الفرق املتأهلة الى الدور ربع النهائي 
من مسابقة كأس ايطاليا بفوز االول 
على جاره التســــيو بطل املوسم 
قبل املاضــــي ٢-١، والثاني على 
ضيفه اودينيزي بركالت الترجيح 
الوقتني االصلي  انتهاء  ٥-٤ بعد 
واالضافي بالتعادل ٢-٢ في الدور 

ثمن النهائي.

  كأس إسبانيا

  حلق أمليريا باشــــبيلية حامل 
اللقب الى الــــدور نصف النهائي 
ملسابقة كأس اسبانيا بعدما جدد 
فوزه على مضيفه ديبورتيڤو ال 
كورونا ٣-٢ في اياب الدور ربع 
النهائي.وتأهل برشــــلونة لدور 
نصف النهائي رغم الهزمية الكبيرة 
التي احلقها به فريق ريال بيتيس 
١-٣، على ملعب (بنيتو فيامارين) 

في اشبيلية اجلنوبية.

  كأس إنجلترا

  حلق ارســــنال بركــــب الفرق 
املتأهلة الى الدور الرابع من مسابقة 
كأس اجنلترا بعد فوزه على مضيفه 
ليدز يونايتد من الدرجة االولى ٣-١ 
في مباراة معادة من الدور الثالث 

على ملعب «ايالند رود».
اللندني باكرا  الفريــــق    اندفع 
واثمر حماسه عن تقدمه بهدفني عبر 
الفرنسي سمير نصري بعد تبادله 
الكرة مع املغربي مروان الشماخ 
(٥)، والفرنسي االخر باكاري سانيا 
الذي وصلته الكــــرة على اجلهة 
اليمنــــى للمنطقة فتوغل بها قبل 
ان يطلقها صاروخية في الشباك 
(٣٥). لكن اصحاب االرض الذين 
توجوا باللقب مرة واحدة عام ١٩٧٢ 
ووصلوا الى النهائي في في ثالث 
مناسبات اخرى، عادوا الى اجواء 
اللقاء بعد دقيقتني فقط وقلصوا 
الفارق عبر برادلي جونسون الذي 
اطلق كرة صاروخية من حوالي 

 رونالدو األعلى أجرًا متفوقًا على روني وميسي

٢٥ مترا عجز احلارس الپولندي 
فوسييتش شيســــني عن صدها 
(٣٧). وفي الشــــوط الثاني جنح 
الهولندي روبن ڤان بيرسي، وبعد 
دقائق معدودة على دخوله بدال من 
الروسي اندري ارشاڤني في تسجيل 
هدف األمان ألرسنال بكرة رأسية 
بعد عرضية متقنة من الدمناركي 
نيكالس بندتنــــر (٧٦). ويلتقي 
ارسنال في الدور الرابع الذي تقام 
مبارياته في ٢٩ و٣٠ احلالي، مع 

ضيفه هادرسفيلد تاون.

  ألمانيا

  تنطلق املرحلة التاسعة عشرة 

االملانــــي مبواجهة  الــــدوري  من 
هامبورغ واينتراخت فرانكفورت 
في الساعة الـ ١٠:٣٠ مساء اليوم 
بتوقيت الكويــــت على قناة دبي 
الرياضية ٢.وفي مسابقة الكأس، 
اكمل كايزرســــلوترن ونورمبرغ 
من الدرجة االولى عقد الدور ربع 
النهائي ملسابقة كأس املانيا بفوزهما 
على مضيفيهما من الدرجة الثالثة 
كوبلنس ٤-١ واوفنباخ ٢-٠ على 
التوالي في ختام الدور ثمن النهائي. 
وفي ربع النهائي املقرر يومي ٢٤ 
و٢٥ ينايــــر احلالي، يلعب بايرن 
ميونيخ مع مضيفه آخن، وشالكه 
مع نورمبرغ، وهوفنهامي مع مضيفه 

اينرجي كوتبوس، ودويسبورغ مع 
كايزرسلوترن.

  كأس الرابطة الفرنسية 

  ابتعد ليل ٤ نقاط في الصدارة 
بفوزه الكبير على ضيفه نانسي 
٣-٠ على ملعب  «ليل متروبول» في 
مباراة مؤجلة من املرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري الفرنسي.
  وفــــي مســــابقة كاس الرباطة 
الفرنسية، ضرب مرسيليا حامل 
اللقب موعدا في املباراة النهائية 
مع مونبلييه بعد ان تخلص من 
عقبة مضيفه اوكسير بالفوز عليه  

٢-٠ في نصف النهائي.

 حجر يصيب عين مسؤول في التسيو
 تعرض ماوريسيو مانزيني مدير التسيو إلصابة في 
ــاغبة  عينه من حجر قذف عليه خالل قيام مجموعة مش
(هوليغانز) من املشجعني بقذف األحجار على حافلة الفريق 
لدى دخولها الستاد األوملبي بالعاصمة روما خلوض املباراة 

أمام روما في دور الستة عشر ببطولة كأس إيطاليا.

  وفي اشتباكات أخرى وقعت عند الستاد األوملبي، 
ــفى  ــجعني لطعنة ونقل إلى املستش تعرض أحد املش
ــرطة خالل  ــي فخذه.وضبطت الش ــا بجرح ف مصاب
ــجعني قبل دخولهم املدرجات ٢٥  عملية تفتيش املش

من املشاعل النارية. 

 مورينيو يهاجم ڤالدانو
  وسط شائعات حول رحيله

 عاش البرتغالي جوزيه مورينيو واحدا من أيامه األكثر 
توترا منذ قدومه إلى ريال مدريد: فلم يضاعف من انتقاده 
لألرجنتيني خورخي ڤالدانو وللحكام فحسب، بل أيضا 
كان عليه أن يبدأ في قراءة تقارير حول رحيل محتمل له 

عن النادي امللكي في نهاية املوسم.
  ويواجه ريال مدريد مصيره في بطولة كأس ملك اسبانيا 
في مباراة إياب مثيرة، لكن ذلك التحدي اجلذاب تراجعت 

أهميته أمام شخصية مورينيو واجلدل الذي تثيره.
  فقد خرج البرتغالي أمس في مؤمتر صحافي من أجل 
بعث رسالة فهمها الكل على أنها فصل جديد من الصراع 
مع ڤالدانو، املدير العام لريال مدريد. وأكد املدرب أمام 
دهشة الصحافيني «أنا من يضع 
الفريق والقرارات لي. إنني 
كبير أكثـــر من الالزم على 
أن يبعثوا لي برسائل مع 

الصحافيني».
  وأشـــار مورينيو بذلك إلى 
كلمات ڤالدانو بعد التعادل ١-١ 
أمـــام أمليريا. وقـــال ڤالدانو في 
ذلك احلني «كان هناك رأس حربة 
جالس على مقاعد البدالء»، في إشارة 
إلى خروج الفرنسي كرمي بنزمية من 
التشكيل، وإصرار مورينيو على احلاجة 

إلى التعاقد مع رأس حربة آخر.
  كما وجه مورينيو كلمات إلى احلكام، 

بعد أن اعتبر أن فريقه حرم من ضربتي جزاء صحيحتني. 
هذه املرة، ذهب البرتغالي إلى حد أبعد حيث طالب احلكام 

بالتحلي «بالتواضع».
  وقال «بعد مباراة أمليريا ال يوجد جدل، ما يوجد ضربتا 
جزاء صحيحتان. ذلك ليس جدال، فاجلدل ينتج عندما يتم 
اختراع حكايات غير حقيقية. البد من االتصاف بالتواضع 
من جانـــب احلكم ليقول: كانت هنـــاك ضربتا جزاء وأنا 

أخطأت».
  وكان االحتاد االســـباني لكرة القدم اصدر خبرا لعدة 
دقائق على موقعه اإللكترونـــي يتعلق مبورينيو، األمر 

الذي اهتمت به الصحف االسبانية.
  وكتب االحتاد االســـباني في اخلبر الذي يكشـــف فيه 
عن اسم حكم مباراة الريال وأتلتيكو مدريد في إياب دور 
الثمانية لبطولة الكأس «توريينزو ألفاريز سيحكم حتت 
ناظري مورينيو، الذي يعتبر نفسه متضررا من التحكيم 

خالل األشهر األخيرة».
  وإذا كان مورينيـــو قد انتقد قبل عدة أســـابيع «غياب 
املســـاندة» من جانب مســـؤولي ناديه أنفسهم في بعض 
الصراعات املفتوحة، لم يجد البرتغالي هذه املرة أســـبابا 
للتذمر. ألن ناديه رد هذه املرة بصورة قاطعة ببيان رسمي 

موجه إلى االحتاد االسباني.
  واعتبر ريال مدريد أن نشر البيان على موقع االحتاد 
«شـــديد اخلطورة»، ألنه يرى أنه «يظهر بوضوح أحكاما 
مسبقة بعيدة متاما عن املوضوعية واحلياد والتوازن الذي 

يجب أن يسود البيانات الرسمية».

 مدرب ريال مدريد 
البرتغالي جوزيه 

مورينيو.. هل اقتربت 
ساعة رحيله؟ 

 «عمري ٢٤ عاما... ونصف». يوضح جنم التنس العاملي االسباني 
رافاييل نادال بعشقه املعروف لإلحصائيات الذي يعد احدى صفاته 
املميزة. وحينها يشـــعر بالدهشة، ألنه يكتشف أنه يتحول رغما 

عنه مبرور الوقت إلى العب تنس مخضرم.
  وقال املصنف األول في عالم تنس الرجال وهو في حالة أشبه 
بالرجـــاء «ال أعتقد أنني العب مخضرم فـــي احلقيقة. ال جتعلوا 
مني عجوزا بهذه الســـرعة»، وذلك بعد فوزه اململ والسهل على 
األميركي ريان سويتنغ ليتقدم إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا 

املفتوحة.
  لكن هناك أسبابا ملنحه هذا اللقب: فهو في هذه السن يبدأ موسمه 
العاشر في عالم تنس احملترفني، لعب حتى اآلن ٥٧٩ مباراة فاز في 
٤٧٧ منها، وحصل على قرابة ٤٠ مليون دوالر كعوائد رسمية من 
اللعبة، وأحرز ٤٣ لقبا بينها تسعة في البطوالت األربع الكبرى.

  كما أنه العب تسلم مقاليد «سياسة» التنس حيث يعمل كتفا 
بكتف مع روجيه فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش في مجلس الرابطة 

العاملية لالعبي التنس احملترفني.
  القمصان بغير أكمام باتـــت اآلن ماضيا، والصراخ بعد الفوز 
بنقاط خالل املباريات قل مبرور الوقت. من الصعب على املرء أال 
يرى االسباني كأحد املخضرمني فيما يتعلق بسلوكه داخل مالعب 

التنس، مثلما يبدو مخضرما وهو يحمل مضربه.
  أما العم واملدرب توني نادال فيتعامل مع األمر بدرامية أقل من 

الالعب عند االعتراف بأن الزمن مير.
  وســـئل «عندما كنت العبا في العقد الثاني وتلعب أمام أفضل 
الالعبني في العالم ومســـتواك في تصاعد، كيف كنت تتعامل مع 
تلك املباريـــات؟»، وأغلق الالعب عينيه محاوال اســـتعادة أيامه 

األولى في عالم التنس.
  وقال «أسهل بكثير عندما تكون في العقد الثاني حسبما أعتقد. 
عندما يكون عمرك ١٧ أو ١٨ عاما يكون كل شيء سهال. تلعب دون 
ضغط. ميكنك الفوز أو اخلســـارة، ففي كل األحوال أنت مستفيد. 
إنها عقليـــة مختلفة، ميكنك أن تلعب بهجوم أكثر. أعتقد أن ذلك 

ما يحدث للجميع».

 ردًا على تقرير ألماني يطالب بتغيير المواعيد نادال.. من «طفل» إلى عمالق

 «فيفا» ينفي إمكانية
  تعديل أجندة المباريات

 أعلــــن االحتاد الدولي لكرة القدم امس انه ليســــت لديه أي خطط 
إلجراء تغييرات على املوسم الكروي، في أعقاب إشارة تقرير صادر من 
أملانيا إلى أن الدوريات احمللية ميكن أن تنظم خالل العام منذ بدايته 
حتى نهايته في املستقبل. وأكد فيفا في بيان له امس أنه «في الوقت 

احلالي ال توجد أي خطة لتغيير أجندة املباريات الدولية».
  وذكــــرت صحيفة «بيلد» األملانية أن فيفا واالحتاد األوروبي لكرة 
القــــدم (يويفا) يعتزمان تغيير أجندة مباريات الدوريات األوروبية، 
ليقام املوســــم بني شهري أبريل وأكتوبر بدال من إقامته خالل الفترة 
من أغسطس إلى مايو من العام التالي. وستقام كؤوس العالم وكأس 
األمم األوروبية في شــــهري فبراير ومارس بدال مــــن الصيف، وفقا 
للتقرير الذي نقل هذه املعلومات عن «مصدر بالدائرة املطلعة باالمور 
باليويفا». وأشار التقرير، الدوريات األوروبية ستقام بني شهري ابريل 
اكتوبر وإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في اخلريف، فيما ستتم إقامة 
املباريات الدولية خالل فترة ممتدة لستة أسابيع بدأت من نوفمبر.

  ووفقا للتقرير فإنه ســــيتم تفعيل هــــذه التعديالت بدءا من ٢٠١٥ 
على األقل، وســــط تكهنات حول إمكانية إقامة مونديال ٢٠٢٢ بقطر 

في فصل الشتاء. 

 بينت يواجه القتل على «تويتر»

 كيد يقود داالس إلسقاط ليكرز

 لم يستوعب مشجعو فريق سندرالند االجنليزي انتقال املهاجم 
دارين بينت الى أســـتون ڤيال مببلغ ٢٤ مليون جنيه استرليني. 
فقـــد تلقى الالعب على موقع «تويتر» تهديدات وصلت الى قتله، 
ومنها: «آمل أن متوت بشـــكل مؤلم، ونتذكر ما فعلناه من أجلك»، 
و«املوت ليهوذا»، و«نتطلع الى أن نراك في ملعب النور في املوسم 
املقبل، ومشاهدتك يا شروق الشمس»، «رجل طماع وآمل هبوط 

ڤيال الى الدرجة الثانية». 

 أمطر املوزع املخضرم جايســــون كيد سلة لوس اجنيليس ليكرز 
بخمــــس ثالثيات وقاد داالس مافريكــــس الى الفوز على حامل اللقب 
في املوســــمني االخيرين ١٠٩-١٠٠ ضمن دوري كرة الســــلة االميركي 
للمحترفني.وحقق بوسطن سلتيكس فوزا صعبا على ضيفه ديترويت 
بيســــتونز ٨٦-٨٢ . وفــــي باقي املباريات، فــــاز فينيكس صنز على 
كليفالند كافالييرز ١٠٦-٩٨، ونيوجيرزي نتس على يوتا جاز ١٠٣-٩٥، 
واورالندو ماجيك على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ٩٩-٩٨ بعد التمديد، 
ونيو اورليانز هورنتس على ممفيس غريزليز ١٠٣-١٠٢ بعد التمديد، 
وميلووكي باكس على واشنطن ويزاردز ١٠٠-٨٧، وهيوسنت روكتس 
على نيويورك نيكس ١٠٤-٨٩، ودنفر ناغتس على اوكالهوما سيتي 
ثاندر ١١٢-١٠٧، وبورتالند ترايل باليزرز على ساكرامنتو كينغز ٩٤-٩٠ 
بعد التمديد، وغولدن ســــتايت ووريرز على انديانا بيسرز ١١٠-١٠٨، 

ولوس اجنيليس كليبرز على مينيسوتا متبروولفز ١٢٦-١١١.

 متفرقات  عالمية 

  قال ساوث تشاينا الذي يتخذ من هونغ كونغ مقرا 
امس ان الصربي ماتيا كيزمان مهاجم تشلسي السابق 
ســـار على خطى نيكي بات العب وسط مان يونايتد 

السابق باالنضمام الى النادي.
  وســـبق لكيزمان ايضا اللعب في صفوف ايندهوفن 
الهولنـــدي وفنربخشـــة التركـــي واتلتيكـــو مدريد 

االسباني.
ــيني املجري امس عن بيع مدافعه     أعلن نادي ديبرش
ــزكو إلى نادي سمبدوريا اإليطالي.  ــولت الس الدولي زس
ــل رغبة  ــزكو (٢٤ عاما)من أج ــع الس ــد م ــاء التعاق وج
سمبدوريا في تعزيز صفوفه حتسبا لرحيل ريتو زيغلير 

إلى ميالن.
   أكمل بولتون اإلجنليزي خطوات التعاقد مع ديفي 
ويتر مدافع ميدلزبره امس دون الكشف عن القيمة املالية 
للصفقة.ووافق ويتر (٢٣ عاما) على االنضمام لبولتون 
ملدة ثالثة أعوام ونصف العام، وسيكون الظهور األول 

له عبر مباراة تشلسي يوم االثنني املقبل. 

 تصدر النجم البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
جناح ريال مدريد قائمة أعلــــى الالعبني أجرا في 
العالــــم، وفقا لتقرير نشــــرته صحيفة بلجيكية. 
وتصدر كريســــتيانو القائمة بدخل سنوي يصل 
إلى ١٢ مليون يورو متفوقا على زميله السابق في 
فريق مان يونايتد اإلجنليزي، النجم واين روني 
فقط بنصف مليون يورو. وجاء في املركز الثالث 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 

بـ ١١ مليون يورو سنويا.
  وضمت القائمة ٦ العبني أفارقة تزعمها يايا توريه 
وبعده إيتو ثم أديبايور ثم العاجي ديدييه دروغبا 
(تشلســــي) بـ ٦٫٥ ماليني يورو واملالي فريديريك 
كانويته (إشــــبيلية) بـ ٦ ماليــــني والعاجي كولو 

توريه (مان سيتي) بـ ٥ ماليني يورو.
  وفيمــــا يلي قائمة الـ ١٠ األعلــــى أجرا في عالم 
كرة القدم: كريســــتيانو رونالدو (ريال مدريد) ١٢ 
مليون يــــورو، واين روني (مــــان يونايتد) ١١٫٥، 
ليونيل ميسي (برشلونة) ١١، يايا توريه (مانشستر 
ســــيتي) ١٠٫٨، صامويل إيتــــو (إنترميالن) ١٠٫٥، 
باستيان شڤاينشتايغر (بايرن ميونيخ) ٩٫٧، زالتان 
إبراهيموڤتش (ميالن) ٩، كاكا (ريال مدريد) ٩، جون 
تيري (تشلسي) ٩، وإميانويل إديبايور (مانشستر 

سيتي) ٨٫٤.


