
 الثالثاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢٥  يناير ٢٠١١ 

أليساندرو نيستا مدافع ميالن  49   سيكون 
االيطالي مهددا باالبتعاد عن املالعب بني ١٥ 
يوما وثالثة أسابيع الصابته في كتفه اليسرى 

بحسب ما ذكرت وكالة أنسا االيطالية.
  وترك نيستا مباراة ميالن مع تشيزينا 
(٢ ـ ٠) في الدقيقة العشــــرين بعد تعرضه 
لإلصابة ذاتها التي أبعدته عن املالعب أكثر 

من ٦ أشهر بني عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.
  وأشارت األنباء األولية الى ان نيستا (٣٤ 
عاما) قد يغيب بني شــــهرين وثالثة أشهر، 
لكن كتــــف الالعب الذي كان يعد بني أصلب 
املدافعني في العالم لم تتعرض للكسر بحسب 
التقارير الطبيــــة، ومتكن من االنضمام الى 

زمالئه في الليلة ذاتها. 

 نيستا مهدد بالغياب ٣ أسابيع

 ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية امس 
ــبكة اجلزيرة  ــن مصدر موثوق ان ش م
الرياضية اشترت حقوق نقل كأس العالم 
لكرة القدم عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ املقررتني 
في روسيا وقطر على التوالي. واضاف 
املصدر ان وفدا من االحتاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا) سيحضر الى الدوحة لتوقيع العقد في منتصف االسبوع 
احلالي.

ــل مونديال ٢٠١٤ في  ــرة الرياضية ايضا حقوق نق   ومتلك اجلزي
ــل، كما نقلت مباريات كأس العالم االخيرة في جنوب افريقيا  البرازي

العام املاضي.
  يذكر ان قناة اجلزيرة الرياضية متتلك حاليا ايضا حقوق بث مباريات 
الدوري االسباني وااليطالي ودوري ابطال اوروبا وكأس اوروبا ٢٠١٢ 

اضافة الى عدد من بطوالت كرة القدم التي 
تبثها باالشتراك مع قنوات اخرى.

ــر، اكد ناصر اخلليفي    من جانب اخ
مدير قناة اجلزيرة الرياضية في تصريح 
خاص ملوقع قطر ذهب (جريدة الكترونية 
ــرة الرياضية لم تغلق  يومية) ان اجلزي
ملف التشويش الذي تعرض له بث قناة اجلزيرة خالل مونديال كأس 
العالم في جنوب افريقيا والتي اكدت التقارير ان مصدره كان مدينة 

السلط في اململكة االردنية.
  واضاف اخلليفي ان االتصاالت الرسمية متت بني اجلزيرة الرياضية 
واجلهات املعنية في االردن وان القناة مازالت تنتظر الرد الرسمي من 
ــوف  االخوة هناك. وقال اخلليفي ان هذه االتصاالت لم تتوقف وس

نعلن عن كافة التفاصيل بعد وصول الرد املنتظر.

 قرر زين الدين زيدان جنم منتخب فرنسا السابق 
تقدمي شكوى للقضاء الفرنسى بحق املمثل الفرنسي 
الكوميدي كريستوف اليفاك بتهمة السب والقذف 
بعد أن وصفه بأنه مثــــل «العاهرة التي ال تتوقف 
عــــن جمع األموال». وكان املمثــــل اليفاك ألقى على 
زيدان مبسؤولية ضياع بطولة مونديال ٢٠٠٦ لكرة 
القدم بأملانيا لطرده في املباراة النهائية بعد أن قام 
بنطح ماتيرازي مدافع إيطاليا لتعاني فرنســــا من 
النقص العددي، ما أدى إلى جناح إيطاليا في الفوز 
باللقب بضربات اجلــــزاء الترجيحية بعد أن كانت 
فرنسا املرشح األقوى للفوز بالكأس للمرة الثانية 
في تاريخها. ووصف املمثل اليفاك زيدان في حديث 

ملجلة «ســــبورت ماغ» بأنه يتعامل مع اإلعالم مثل 
العاهــــرة فهو كل يوم إما فــــي حديث تلفزيوني أو 
ميثل إعالنــــا، ما مكنه من حتقيق مكاســــب هائلة 
بلغت قيمتها في عام ٢٠١٠ نحو ١٢ مليون يورو (٨٥ 
مليون جنيه مصري تقريبا). وقال أليفاك إنه يرى 
أن املكاســــب املادية الكبيرة التي حققها زيدان رغم 
تسببه في إضاعة مونديال ٢٠٠٦ من فرنسا «تتشابه 
متاما مع أعمال الدعارة»، مطالبا زيدان بالتبرع بهذه 
الثروة للجمعيات اخليريــــة. وأضاف أنه في حال 
حكم القضاء الفرنســــي بالتعويض لصالح زيدان 
فإن زيدان سيتنازل عن قيمة التعويض للمنظمات 

اخليرية كما يطالبه املمثل اليفاك.

الفرنسي  الدولي  املهاجم   أعاد 
كرمي بنزميــــة فريقه ريال مدريد 
الى نغمــــة االنتصــــارات عندما 
ســــجل له هدف الفوز في مرمى 
ضيفه مايوركا ١ - ٠ في املرحلة 
العشرين من الدوري االسباني لكرة 
القدم. وسجل بنزمية هدف املباراة 
الوحيــــد في الدقيقة ٦١ اثر تلقيه 
كرة من استيبان غرانيرو فتالعب 
بالدفاع عند حافة املنطقة وسددها 
بيسراه على ميني احلارس دودي 
عواد. واستعاد النادي امللكي نغمة 
االنتصارات التي توقفت املرحلة 
املاضية بسقوطه في فخ التعادل 
امــــام مضيفه امليريا ١ - ١. وعزز 
ريال مدريد موقعه في املركز الثاني 
برصيد ٥١ نقطة بفارق ٤ نقاط خلف 
برشلونة غرميه التقليدي وحامل 
اللقب. ويدين ڤياريال بفوزه الى 
مهاجمه الدولي االيطالي جوسيبي 
روســــي الذي ســــجل الهدفني في 
الدقيقتــــني ٤١ و٤٧ رافعا رصيده 
الى ١١ هدفا في املركز الرابع على 
الئحة الهدافني، بعدما تقدم ريال 
سوسييداد بهدف ميكل رانبورو في 
الدقيقة ٣٠. ورفع ڤياريال رصيده 
الى ٤٢ نقطة مقابل ٤٠ لڤالنسيا.

  وعزز اســــبانيول موقعه في 
املركز اخلامس بفوزه الثمني على 

مضيفه خيتافي ٣ - ١.
  ورفع اســــبانيول رصيده الى 
٣٧ نقطة مقابل ٢٧ نقطة خليتافي 
العاشر. وتخلص امليريا من املركز 
االخير بفوزه على ضيفه اوساسونا 
٣ - ٢. وانعش سرقسطة آماله في 
البقاء بفوزه الصعب على ضيفه 
ديبورتيڤو الكورونا بهدف وحيد 
سجله املغربي سعيد بوطاهر في 
الدقيقة ٣٨. وصعد سرقسطة من 
املركز التاســــع عشر قبل االخير 
الى الســــادس عشــــر برصيد ١٩ 
نقطة مقابل ٢١ نقطة لديبورتيڤو 
الثالث عشــــر. وحذا سبورتينغ 
خيخون حذو سرقســــطة بفوزه 
بشق النفس على اتلتيكو مدريد 
بهدف وحيد سجله داڤيد بارال في 

الدقيقة ٥١.

  إنجلترا

الى    ارتقى بالكبيــــرن روڤرز 
املركز السابع بتغلبه على ضيفه 
وســــت بروميتش البيون ٢ - ٠ 
على ملعــــب «ايوود بــــارك» في 
الرابعة  بالكبيــــرن في املرحلــــة 
والثالثني من الدوري االجنليزي. 
وافتتح بالكبيرن روڤرز التسجيل 
في الدقيقة ٤١ عندما حاول مدافع 
وست بروميتش البيون الروماني 
غابريال تاماس ابعاد كرة عرضية 
لالسباني ميشال ســــالغادو من 
اجلهة اليمنــــى فتابعها خطأ في 
مرمى فريقه. وعزز بالكبيرن تقدمه 
بهدف ثان مطلع الشوط الثاني حمل 
توقيع مهاجمه الكندي الواعد داڤيد 
هواليت. ورفع بالكبيرن روڤرز 
رصيده الى ٣١ نقطة مقابل ٢٥ نقطة 
لوست بروميتش اخلامس عشر 

السادسة في  والذي خسر للمرة 
مبارياته السبع االخيرة.

  وميلك مــــان يونايتد، فرصة 
االبتعاد في الصدارة عندما يحل 
ضيفا على بالكبول الوافد اجلديد 
في مبــــاراة مؤجلة مــــن املرحلة 

السادسة عشرة تقام اليوم.
  ويدخــــل مان يونايتــــد اللقاء 
برصيد ٤٨ نقطة مــــن ٢٢ مباراة 
بفارق نقطتني ومباراة مؤجلة امام 
ارسنال، وهو قادر على رفع هذا 
الفارق الى ٥ نقاط نظريا قياسا على 
الفوارق الكبيرة بينه وبني بالكبول 
(٢٧ نقطة) الذي اليزال في مكان 
دافئ وغير مهدد بالهبوط. ويلعب 
اليوم ايضا في مباراة مؤجلة من 
املرحلة ذاتها، ويغان مع استون 

ڤيال.
  وفــــي مســــابقة كأس الرابطة 
اليوم أرســــنال  احملترفة، يلعب 
امام ايبســــويتش في اياب الدور 

نصف النهائى.

  إيطاليا

  افتتــــح ميالن التســــجيل في 
الدقيقة ٤٥ عبر مدافع تشــــيزينا 
ماكســــيميليانو  االرجنتينــــي 
بيليغرينو خطأ في مرمى فريقه 
عندما حاول ابعاد كرة النطونيو 
كاسانو في الدقيقة ٤٥، وتنفست 
جماهير سان سيرو الصعداء في 
الدقيقــــة الثالثة مــــن الوقت بدل 
الدولي  الضائــــع عندما اضــــاف 
ابراهيموڤيتش  السويدي زالتان 
الهــــدف الثاني لينتهــــي اللقاء ٢ 
- ٠ رافعــــا رصيــــده الى ١٢ هدفا 
على الئحــــة الهدافني في املرحلة 
احلادية والعشــــرين من الدوري 
االيطالي. وعزز ميالن موقعه في 
الصدارة برصيد ٤٤ نقطة بفارق 
٤ نقاط امــــام نابولي الذي انفرد 
باملركــــز الثانــــي. وانتهت مباراة 
القمة بني سمبدوريا ويوڤنتوس 
بالتعادل السلبي، على غرار مباراة 
كييڤو مع جنوى، في حني تعادل 
فيورنتينا مع ليتشي بهدف اللبرتو 
جيالردينو بضربة رأسية اثر كرة 
عرضية من اليساندرو غامبيريني 
(٥٦) رافعا رصيده الى ٧ اهداف 
الهدافني، مقابل هدف  على الئحة 
لداڤيد دي ميكيلي اثر متريرة من 
االوروغوياني روبن اوليڤيرا (٢٩)، 
علما ان دي ميكيلي اهدر ركلة جزاء 

في الدقيقة ٤٠.
  وفي دور ربع النهائي من الكأس، 

يلعب بارما امام باليرمو اليوم.

  ألمانيا

  أفلت هوڤنهامي من اخلسارة امام 
ضيفه سانت باولي وخرج متعادال 
معه ٢ - ٢. وارتقى هوڤنهامي الى 
املركز الثامن برصيد ٢٦ نقطة مقابل 
١٩ نقطة لســــانت باولي السادس 
عشر في املرحلة التاسعة عشرة 
من الدوري االملاني. وفي مسابقة 
الكأس، يلعب شالكه مع نورمبرغ 

في دور الربع نهائي اليوم.

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (مؤجلتان من المرحلة ١٦) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ١٠:٣٠  مان يونايتد ـ بالكبول 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ١٠:٤٥  ويغان ـ أستون ڤيال 

 كأس الرابطة اإلنجليزية 
 إياب نصف النهائي 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ١٠:٤٥  أرسنال ـ ايبسويتش 

 كأس إيطاليا (ربع النهائي) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١١:٠٠  باليرمو ـ بارما 

 كأس ألمانيا (ربع النهائي) 
 اجلزيرة الرياضية +٦  ١٠:٣٠  شالكه ـ نورمبرغ 

 أطاح األوكراني ألكسندر دولغوبولوڤ املصنف ٤٦ في 
العالم بالسويدي روبن سودرلينغ املصنف رابعا من الدور 
الرابع لبطولة استراليا املفتوحة للتنس والذي شهد أيضا 
تأهل البريطاني أندي موراي والروســـية ڤيرا زڤوناريڤا 

الى ربع النهائي.
  واحتفـــل دولغوبولوڤ (٢٢ عامـــا) بالفوز األكبر في 
مسيرته اليافعة عندما فرمل محاوالت سودرلينغ وصيف 
روالن غاروس عام ٢٠١٠ لبلوغ األدوار املتقدمة، وفاز عليه 
بخمس مجموعات ١-٦ و٦-٣ و٦-١ و٤-٦ و٦-٢ في ساعتني 
و٣٦ دقيقة، ليبلغ ربع نهائي إحدى الدورات الكبرى ألول 

مرة في رابع مشاركة فقط.
  ويلعب دولغوبولـــوڤ في ربع النهائي مع البريطاني 
أندي موراي اخلامس الفائز بسهولة على النمساوي يورغن 
ميلتســـر احلادي عشـــر ٦-٣ و٦-١ و٦-١ في ساعة و٤٤ 

دقيقة.
  وبلغ االسباني رافايل نادال املصنف االول وبطل ٢٠٠٩ 
الدور ربع النهائي بســـهولة بفوزه على الكرواتي مارين 
سيلســـيتش اخلامس عشر ٦-٢ و٦-٤ و٦-٣ في اقل من 
ساعتني ونصف الساعة. واقتص نادال من سيليتش الذي 
كان هزمـــه في املواجهة الوحيـــدة بينهما ٦-١ و٦-٣ في 
دورة بكني عام ٢٠٠٩، وضرب موعدا في دور الثمانية مع 
مواطنه داڤيد فيرر السابع الذي تغلب على الكندي ميلوش 

راونيتش ٤-٦ ٦-٢ و٦-٣ و٦-٤.
  ولدى السيدات، فازت الروسية ڤيرا زڤوناريڤا املصنفة 
ثانية على التشيكية ايفيتا بينيسوفا ٦-٤ و٦-١ في ساعة 
و١٦ دقيقة. وتواجه زڤوناريڤا في ربع النهائي العبة تشيكية 
للمرة الثالثة على التوالي في هذه الدورة، هي بترا كڤيتوفا 
اخلامسة والعشرون الفائزة على االيطالية فالفيا بينيتا 

الثانية والعشرين ٣-٦ و٦-٣ و٦-٣.
  وتأهلت الى الدور ربع النهائي أيضا الپولندية انييسكا 
رادفانسكا املصنفة ثانية عشـــرة بفوزها على الصينية 
شواي بينغ ٧-٥ و٣-٦ و٧-٥، في حني تلتقي البلجيكية 
كيم كليســـترز مع الروسية ايكاتيرينا ماكاروفا في وقت 

الحق. 

 مان يونايتد يواجه بالكبول وويغان أمام أستون ڤيال.. وميالن يسقط تشيزينا ويوڤنتوس فرط بالفوز أمام سمبدوريا

 بنزيمة «كريم» مع «الملكي» وڤياريال يتفوق على سوسييداد

 النجم الفرنسي زين الدين زيدان 

(أ.پ)  اإلسباني رافايل نادال يرد إرساال قويا ملارين سيلسيتش 

(أ.ف.پ) (أ.ف.پ)  العب سمبدوريا دانييل مانيني يحمل فابيو غروسو بطريقة «أكروباتية»   فرحة جنم ريال مدريد الفرنسي كرمي بنزمية بهدف الفوز الوحيد في مرمى مايوركا 

 الجزيرة الرياضية تشتري  حقوق مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢

 زيدان يقاضي ممثًال كوميديًا فرنسيًا
  وصفه بأنه مثل «العاهرة»

 سكوالري األغلى في العالم نادال وزڤوناريڤا لربع نهائي تنس أستراليا

 هامبورغ متمسك بڤان نيستلروي

 جينغ تعتزل الغطس

 تصدر البرازيلي لويس فيليبي ســـكوالري 
املديـــر الفني لبامليراس البرازيلي قائمة االغنى 

بني مدربي كرة القدم في العالم.
  وحســـبما افادت صحيفة «هوم ديلي نيوز» 
االجنليزية فإن املدير الفني البرازيلي صاحب الـ 
٦٢ عامـــا يحصل على ١٦٫٦ مليون يورو مليون 
يورو سنويا، يليه البرتغالي جوزيه مورينيو 
املدير الفني لريال مدريد االســـباني بـ ١١ مليون 
يورو سنويا، بالتساوي مع االيطالي فابيو كابيللو 
املدير الفني للمنتخب االجنليزي والذي يتقاضى 

نفس الراتب السنوي.
  وفي املركز الثالث جاء االسكوتلندي السير 
أليكس فيرغسون املدير الفني ليونايتد االجنليزي 
ويتقاضى ٧ ماليني يورو ســـنويا، ثم االيطالي 
روبرتو مانشيني املدير الفني ملانشستر سيتي 

االجنليزي رابعا بـ ٦ ماليني يورو.

 اعلن رئيس نـــادي هامبورغ االملاني، بيرند 
هوفمان ين ان ناديه رفض مرة جديدة التخلي 
عن الهولندي رود ڤان نيستلروي ملصلحة ريال 
مدريد االســـباني حتى نهاية املوسم لتعويض 

غياب االرجنتيني غونزالو هيغواين.

 قررت السباحة الصينية غوو جينغ جينغ، 
بطلة الغطس الكالسيكي وااليقاعي من منصة 
ارتفاع ٣ امتار، االعتزال وهي في سن التاسعة 
والعشرين، حســـب ما ذكرت صحيفة «تشاينا 

دايلي» امس.


