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  ٢٦  يناير ٢٠١١ 

 أعرب قائد العب الوســـط الدولي ميكايل باالك عن أمله في ان يشركه  48 
مدرب باير ليفركوزن يوب هاينكيس أساســـيا اعتبارا من املباراة املقبلة 
في الدوري االملاني. وقال باالك العائد الى املالعب بعد تعافيه من االصابة: 
«أمتنى ان أمتكن من اللعب منذ بداية املباراة.  اللياقة البدنية لن نستعيدها 
باالختبارات والتدريب ولكن بخوض املباريات فقط».وأضاف قائد املنتخب 
االملاني «له (هاينكيس) رأيه، ولدي رأيي، لكنه من سيقرر ألنه املدرب».

  ولم يغضب هاينكيس من تصريحات باالك. 

 اعتبـــر رئيس نادي بايرن ميونيخ االملانـــي كارل هاينتس رومينيغه ان غياب 
اجلناح الدولي الهولندي اريني روبن عن صفوف فريقه في االشهر اخلمسة االولى 
هذا املوســـم كلف العمالق الباڤاري ١٠ نقاط. وقال رومينيغه في تصريح لصحيفة 
«كيكر» التي تصدر مرتني في االســـبوع: «اعتقد أننا لو لعب معنا روبن في االشهر 
اخلمسة االولى لكان رصيدنا يضم ١٠ نقاط اضافية». وأضاف «انه يقدم جودة الى 
أسلوب لعبنا كانت تنقصنا كثيرا في االشهر االخيرة». ويحتل بايرن ميونيخ املركز 

الرابع في الدوري بفارق ١٤ نقطة خلف بوروسيا دورمتوند املتصدر.

 رومينيغه: غياب روبن كلفنا ١٠ نقاط باالك يطالب هاينكيس بإشراكه أساسياً 

 ألفيس: التواضع سبب تفوق ميسي على رونالدو
 األرجنتين والبرتغال يتواجهان ودياً في التاسع من فبراير المقبل 

 أوضـــح البرازيلـــي دانييل 
ألفيس ظهير أمين نادي برشلونة 
االســـباني أن تفـــوق زميلـــه 
األرجنتيني ليونيل ميسي على 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
جنم نادي ريال مدريد سببه أن 
األول استحق لقب أفضل العب 
لســـنة ٢٠١٠ عن جدارة كما ان 
غرور كريستيانو رونالدو دفع 
اللقب، وأوضح  إلى خسارة  به 
ألفيس أن على رونالدو التحلي 
باالمتياز ليس فقط في املالعب 
امنا في احلياة الشخصية أيضا 
ووصف بعض تصرفات رونالدو 
باجلارحـــة الن العبا «مبهاراته 
ومقوماتـــه عليـــه أن يتصـــف 
بالتواضع واللطف وأن يبتعد 

عن الغرور مثل ميسي».
  من جانب آخر، كان كارلوس 
تيڤيز وسيرخيو أغويرو ومارتني 
دمييكيليس وغابرييل هاينزه هم 
أبرز الغائبني عن القائمة التي أعلنها 
املدير الفني للمنتخب االرجنتيني 
لكرة القدم ســــيرخيو باتيســــتا 
التي  الودية  اســــتعدادا للمباراة 
يخوضها الفريق في التاســــع من 
فبراير املقبل بجنيڤ أمام املنتخب 
البرتغالي، وجاء في مقدمتها النجم 
ليونيل ميسي، وكان املدير الفني 
قد كشــــف عن رغبته في جتربة 
بدائل جديدة وأنه قد يســــتدعي 
بعض الوجوه الصاعدة، االمر الذي 
اعتبرته الصحافة احمللية عملية 

 ڤان نيستلروي يعرض مليون يورو للسماح برحيله  ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أديبايور وأغويرو
  بعث تعاقد ســــاو باولو مع املخضــــرم ريڤالدو تفاؤال 
داخل أوساط الفريق قبل حتى أن يتم تقدمي العب الوسط 
(٣٨ عاما) رسميا كالعب جديد بالنادي البرازيلي. وخالل 
مؤمتر صحافي، قال الظهير األيسر جوان إنه مستعد للركض 
ضعف ما يفعل اآلن، كي يتمكــــن ريڤالدو من تقييم أدائه 

بكل أريحية رغم سنه.
   أشاد مدافع فريق برشلونة اإلسباني جيرار بيكيه مبدربه 
جوسيب غوارديوال. ونقل املوقع الرسمي لالحتاد الدولي لكرة 
ــوال) طريقة تفكير  ــن بيكيه قوله: «له (غواردي ــدم (فيفا) ع الق
ــا كانت الظروف». وأضاف:  ــك بها مهم مختلفة دائما ما يتمس
ــه يجعلك تفهم كرة القدم. إنه ال يكتفي بإصدار األوامر لك،  «إن
ــرح لك أيضا أسبابها. إن ذلك يجعلك العبا أفضل ألنك  بل يش

تعرف األسباب الكامنة وراء التعليمات التي تتلقاها».
   قدم النجم السويسري روجيه فيدرر استعراضا جديدا 
للقوة في مواجهة سويسرية خالصة بدور الـ ٨ من بطولة 
أستراليا املفتوحة للتنس حيث تغلب على مواطنه وصديقه 
املقرب ستانيســــالس فافرينكا ١ ـ ٦ و٣ ـ ٦ و٣ ـ ٦ ليتأهل 

إلى الدور قبل النهائي من البطولة.
ــان انطونيو سبيرز صدارته لترتيب دوري كرة     واصل س
السلة األميركي للمحترفني بتغلبه على مضيفه غولدن ستايت 
ووريرز ١١٣ ـ ١٠٢. وفي مباراة نارية على ملعب «نيو اورليانز 
ــام ١٧٢٣٣ متفرجا، تغلب نيو اورليانز هورنتس على  ارينا» أم

اوكالهوما سيتي ثاندر بصعوبة بالغة ٩١ ـ ٨٩. 

 كلينسمان ال يستبعد عودته لـ «البوندسليغا» ميالن يستعرض عضالته ويضم ڤان بومل 

 ذكرت تقارير لوسائل اإلعالم االسبانية أن ريال 
مدريد يســــتهدف التعاقد مع النجــــم األرجنتيني 
ســــيرجيو أغويرو مهاجم أتليتكو مدريد الصيف 
املقبل. وكان النادي امللكي يبحث عن بديل ملهاجمه 
األرجنتيني املصــــاب، غونزالو هيغوين، في فترة 
االنتقاالت الشتوية احلالية، ولكن صحيفة «آس» 
ذكرت أن النادي سينتظر حتى الصيف املقبل لضم 
أغويرو مقابل نحو ٣٥ مليون يورو. وكان أغويرو مدد 
عقده مؤخرا مع أتليتكو، مؤكدا أن العقد ميثل أكثر 
من مجرد اتفاق مع ناديه احلالي. وكشفت صحيفة 
«ماركا» االسبانية ان ريال مدريد مهتم ايضا بخدمات 

التوغولي اميانويل اديبايور مهاجم مانشستر سيتي 
االجنليزي. ويبحث ريال مدريد عن مهاجم من اجل 
سد الفراغ الذي تسبب به غياب الدولي االرجنتيني 
غونزالو هيغوين عن املالعب حتى نهاية املوســــم. 
وكشــــفت «ماركا» ان مدرب ريال مدريد البرتغالي 
جوزيه مورينيو مصر على ضم اديبايور الى فريقه 
قبل إقفال باب االنتقاالت الشتوية نهاية الشهر اجلاري، 
ألنه لطاملا اعتبر املهاجم التوغولي «من أولوياته». 
واضافت الصحيفة «ان التعاقد مع اديبايور سيكون 
سهال الن مانشستر سيتي ال يريده في الفريق بعد 

االن» وبأن ضمه «لن يكلف شيئا».

 عرض املهاجم الهولندي املخضرم رود ڤان 
نيستلروي دفع مليون يورو من جيبه اخلاص 
لناديه هامبورغ األملاني من أجل إقناعه بالسماح 
له بالرحيل على سبيل اإلعارة إلى ريال مدريد 
االسباني. ويرفض هامبورغ السماح لنيستلروي 
بالرحيل إلى ناديه السابق ريال مدريد حتى نهاية 
املوسم، استنادا إلى حاجته جلهود املهاجم (٣٤ 
عاما) للبقاء ضمن املراكز األربعة األولى بترتيب 
البوندسليغا. ويتطلع هامبورغ للحصول على 

أربعـــة ماليني يورو على األقـــل من أجل ترك 
نيســـتلروي، فيما ذكرت صحيفة ماركا اليوم 
الثالثاء أن ريـــال مدريد عرض مليوني يورو 
فقط لضم الالعب بجانـــب إقامة مباراة ودية 
أمام هامبورغ مبناســـبة مرور ١٢٥ عاما على 
تأسيس النادي األملاني. وذكرت تقارير أخرى 
أن نيستلروي عرض أن يلعب في ريال مدريد 
دون مقابـــل، إلثبات رغبتـــه األكيدة في إنهاء 

مشواره الكروي في سانتياغو برنابيو.

 أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري االملاني ان قائده 
الهولندي مارك ڤان بومل انتقل الى ميالن االيطالي، 
واشار النادي الباڤاري ان ڤان بومل (٣٣ عاما) اعرب 
عن رغبته بتحريره من عقده فورا، لفســــح املجال 
امام انتقاله الى ميالن، مؤكدا املعلومات التي ذكرتها 

سابقا صحيفة «بيلد» الواسعة االنتشار.

  واضاف بيان بايرن ميونيخ ان رئيس النادي كارل 
هاينتس رومينيغيه ونائب الرئيس كارل هوبفنر 
واملدير الرياضي كريســــتيان نيرلينغر استجابوا 
بشــــكل ايجابي لرغبة ڤان بومل بفسخ عقده الذي 
ينتهي الصيف املقبل بعــــد ان تباحثوا باملوضوع 

صباح امس. 

 اعترف جنم كرة القــــدم االملانية مهاجم ومدرب 
بايرن ميونيخ واملانشافت سابقا يورغن كلينسمان 
بانه ال يستبعد امكانية عودته الى التدريب في الدوري 
االملاني بعد جتربته الفاشلة مع الفريق الباڤاري بني 
٢٠٠٨ و٢٠٠٩. وقال كلينسمان في تصريح لصحيفة 
«هيلبرونر ســــتيمه» االملانيــــة: «إذا كان هناك احد 
العروض اجليدة والتي تناسبني وطريقة تفكيري 

فان ذلك قد يكون مجددا حتديا رائعا بالنسبة لي». 
وأضاف «كانت هناك سابقا العديد من العروض لكنني 
اعتبر انه اذا لم يناسبني ذلك ١٠٠٪ فلست بحاجة الى 
املوافقة عليها».بيد ان العودة احملتملة لكلينسمان 
الى «البوندسليغا» لن تتم في املستقبل القريب في 
وقت كان اسمه واردا في وسائل االعالم مطلع الشهر 

اجلاري بعد إقالة مدرب هوفنهامي رالف رانغنيك. 

 ميكن القول ان عام ٢٠١٠ كان األمثل واألفضل للمدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو الذي حقق خالله كل ما 
ميكن حتقيقه من ألقاب، ومهد فيه لنيل جوائز إضافية 
عـــام ٢٠١١، بحيث ميكن القول ان خزانة مورينيو لم 
تعد تتسع لهذا الكم الكبير من الكؤوس واجلوائز، فقد 
نال املدرب البرتغالي جائزة «أوسكار الكالتشيو» التي 
متنحها الرابطة االيطالية للكرويني كأفضل مدرب في 
ايطاليا عن عام ٢٠١٠ الذي تولى خالله تدريب فريق 

انترميالن، ولم يحضر مورينيو احلفل الذي أقيم في 
مدينة ميالنو، لكنه وجه رســـالة عبر شريط ڤيديو 
عبر خاللها عن شكره للقيمني على اجلائزة وأكد على 
«صعوبة البطولة االيطالية»، وحصد انتر ميالن نصيب 
األسد من اجلوائز التي منحتها الرابطة، ففاز املهاجم 
األرجنتيني دييغو ميليتو بجائزة أفضل العب أجنبي 
ونال البرازيلي جوليو سيزار جائزة «أوسكار أفضل 
حارس مرمى»، كما تقاسم األرجنتيني والتر صامويل 

وااليطالي جورجيو كيللينـــي جائزة أفضل مدافع، 
واختير هدف البرازيلي مايكون في مرمى يوڤنتوس 
في نيســـان الفائت أفضل هدف خالل املوسم، ووقع 
اختيار الرابطة على العب باليرمو، األرجنتيني خافيير 
باســـتوري كأفضل العب ناشـــئ، والعب اودينيزي 
توتـــو دي ناتالي كأفضل العب ايطالي، بينما ذهبت 
اجلائزة اخلاصة باجلمهور لالعب نابولي األورغواني 

ادينسون كافاني.

(رويترز)  مهاجم تشلسي ديدييه دروغبا تألق أمام بولتون وسجل هدفا رائعا 

 ميسي يتفوق على رونالدو بأخالقه احلميدة وإمكانياته الفنية
 البرتغالي جوزيه مورينيو لم يحضر حفل جوائز «أوسكار الكالتشيو» في ميالنو لكنه توج بجائزة أفضل مدرب  (أ.پ) 

 بعد تتويجه بجائزة «أوسكار الكالتشيو» كأفضل مدرب

 خزانة مورينيو لم تعد تتسع للجوائز

 صراع الكبار في ربع نهائي كأس إيطاليا.. وتشلسي يواصل صحوته ويقلص الفارق مع مان يونايتد

 مهمة صعبة لريال مدريد أمام إشبيلية.. وبرشلونة في نزهة مع الميريا
بالكبيرن روفرز ٢-٠ في املرحلة 
الثالثة والعشرين فعزز موقعه 
في املركز الرابع برصيد ٤١ نقطة 
مقابل ٤٨ ملـــان يونايتد املتصدر 
وصيـــف بطل املوســـم املاضي. 
ويلتقي تشلسي مع مان يونايتد 

في االول من مارس املقبل.
  وفي اياب الدور نصف النهائي 
مســـابقة كأس رابطـــة االندية 
االجنليزية احملترفة يحل وست 
هام ضيفـــا على برمنغهام، وهو 
يكفيـــه التعادل ليكـــون الطرف 
الثاني فـــي النهائي لفوزه ذهابا 

.٢-١

  كأس إيطاليا

  يتميز الدور ربع النهائي من 
كأس ايطاليا لكرة القدم بصراع 
الكبار فيلتقي اليوم  محتدم بني 
ســـمبدوريا مع ميالن، ونابولي 
اللقب،  انتـــر ميالن حامـــل  مع 
واخلميس يوڤنتوس مع روما. 
وتأتي ٦ من الفرق املتنافسة في 
املراكز السبعة االولى على الئحة 
ترتيب الـــدوري احلالي، و٧ في 
التسعة األولى باستثناء  املراكز 
بارما الذي هو خارج نادي العشرة 
االوائل وحتديدا في املركز الثاني 
عشر. وتزيد هذه احلسابات من 
صعوبة توقع النتائج، خصوصا 
في ظل تبادل الفوز واخلســـارة 
بني معظم هذه الفرق في بطولة 
الـــدوري، وتصميم اجلميع على 
املنافسة حلجز  االســـتمرار في 
بطاقة في مسابقتي دوري أبطال 
أوروبا والدوري األوروبي (يوروبا 

ليغ).  

 يقف اشبيلية حامل اللقب عقبة 
في وجه ريال مدريد وطموحه في 
بلوغ نهائي مسابقة كأس اسبانيا 
لكرة القدم للمرة االولى منذ ٢٠٠٤ 
عندما يستضيفه اليوم في ذهاب 
الدور نصف النهائي، فيما يخوض 
برشلونة اختبارا أسهل أمام امليريا. 
على ملعــــب «رامون سانشــــيز 
بيزخوان»، ســــيكون ريال مدريد 
امام مهمة صعبة للغاية في ضيافة 
اشبيلية الذي كان تخلص من خصم 
صعب آخر في ربع النهائي بفوزه 
على ڤياريال ايابــــا ٣-٠ بعد ان 

تعادل معه ذهابا ٣-٣.
  مــــن املؤكــــد ان ريــــال مدريد 
اللقــــاء بتشــــكيلته  ســــيخوض 
االساسية، ألنه عازم على مواصلة 
املشوار في هذه املسابقة التي قد 
تكون أمله الوحيد في اخلروج بلقب 
محلي كونــــه يتخلف عن غرميه 
برشلونة بفارق ٤ نقاط في الدوري 
احمللي واالخير يقدم عروضا رائعة، 
ما يقلل من احتمــــال تعثره امام 
منافسيه والسماح للنادي امللكي 
باالقتراب منه.وفي حال جنح ريال 
مدريد في حتقيق نتيجة ايجابية في 
لقاء الذهاب ومن ثم حسم املواجهة 
والتأهل في لقاء االياب في الثاني 
من الشهر املقبل، فان سعيه الى 
اللقــــب االول منذ ١٩٩٣ عندما فاز 
على سرقســــطة ٢-٠، سيصطدم 
على االرجح ببرشلونة الذي كان 
اذله في الدوري بخماسية نظيفة، 
خصوصا ان النــــادي الكاتالوني 
يواجه خصما في متناوله هو امليريا 
الذي يحتل املركز الثامن عشر في 
الدوري احمللي. وهــــذه املواجهة 

الذي خسر امام سبورتينغ خيخون 
صفر-١.اما هيركوليس اليكانتي 
فبقي في املركز الثاني عشر برصيد 

٢٢ نقطة.

  إنجلترا

  واصل تشلســـي حامل اللقب 
صحوتـــه وأعـــاد الفـــارق بينه 
وبني مان يونايتد املتصدر الى ٧ 
نقاط بفوزه الكبير على مضيفه 
بولتون ٤-٠ اول من امس على 
ملعب «ريبوك ستاديوم» في ختام 
املرحلة الرابعة والعشـــرين من 
الـــدوري االجنليزي. وهو الفوز 
الثاني عشر لتشلسي هذا املوسم 
والثاني على التوالي بعد االول على 

امام  ســــيناريو مباراته االخيرة 
بيتيس من الدرجة الثانية عندما 
احلق به االخير الهزمية االولى منذ 
اربعة اشهر (٢٨ مباراة متتالية دون 
خسارة في جميع املسابقات) بالفوز 
عليه ٣-١ في ايــــاب ربع النهائي 
دون ان يؤثر ذلك على تأهل فريق 
املدرب جوسيب غوارديوال ألنه فاز 

ذهابا ٥-صفر.
  ومن املرجح اال يواجه النادي 
الكاتالونــــي الذي حقق الســــبت 
فوزه الرابع عشر على التوالي في 
الدوري، اي صعوبة في حسم لقاء 
الذهاب على ملعبه بنتيجة مريحة 
قبل ان يخوض االياب في الثاني 
من الشهر املقبل على ملعب «خوان 

روخاس» الذي شهد فوزا كاسحا 
لرجال غوارديوال في ٢٠ نوفمبر 
املاضي قوامه ثمانية نظيفة قبل 
ان يلحقها بخماسية في مرمى ريال 

مدريد في املرحلة التالية.
  من جانب آخر في ختام املرحلة 
العشــــرين من الدوري االسباني 
ارتقــــى اتلتيك بلبــــاو الى املركز 
السادس بفوزه الكبير على ضيفه 
هيركوليس اليكانتي ٣-٠. وسجل 
خافيير مارتينيز (٥) وفرناندو 
لورنتــــي (٥٩) رافعا رصيده الى 
١٢ هدفا على الئحة الهدافني، وايكر 
مونيان (٦٤) االهداف. ورفع اتلتيك 
بلباو رصيده الى ٣٢ نقطة وانتزع 
املركز السادس من اتلتيكو مدريد 

الصعبة الثانية لريال في نسخة 
هذا املوسم بعد ان تواجه مع جاره 
اتلتيكو مدريد في ربع النهائي وفاز 
عليه ذهابا ٣-١ وايابا ١-٠، في حني 
ان برشلونة لم يخض اختبارات 
صعبة كثيرا لكنه عانى امام اتلتيك 
بلباو في ثمن النهائي حيث تعادل 
معــــه ٠-٠ في «كامب نو» ثم ١-١ 
في «سان ماميس» فتأهل بفضل 
الهدف الذي سجله خارج قواعده.
ويأمل النادي الكاتالوني الباحث 
عن تعزيز رقمه القياسي من حيث 
عدد االلقاب في هذه املسابقة (٢٥) 
النهائي للمرة اخلامســــة  وبلوغ 
والثالثني في تاريخــــه، ان يؤكد 
تفوقــــه التام على امليريا وجتنب 

 أنشيلوتي: سنعود للمنافسة
 اعتبر املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي ان مباراتي تشلسي مع 
غرميه مان يونايتد، املتصدر احلالي للدوري االجنليزي، ستقرران 

مصير الفريق اللندني وحظوظه في االحتفاظ باللقب.
  وتعهد انشيلوتي بأن فريقه سيكون في املوعد من اجل تضييق 
اخلناق على «الشياطني احلمر» في حال تعثر فريق املدرب االسكوتلندي 
اليكس فيرغسون في املراحل املقبلة. وأضاف مدرب ميالن السابق 
«ليس من الســـهل تقليص الفارق ألن مـــان يونايتد بعيد جدا في 
الوقت احلالي، لكن علينا ان نبذل قصارى جهدنا والقيام بكل شيء 
من اجل العودة للمنافســـة، واعتقد انه بإمكاننـــا القيام بهذا األمر 

خطوة خطوة». 

 كأس إيطاليا (ربع النهائي) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٧:٣٠  سمبدوريا ـ ميالن 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  نابولي ـ انتر ميالن 

 كأس الرابطة اإلنجليزية (نصف النهائي) 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ١٠:٤٥  برمنغهام ـ وست هام  

 كأس إسبانيا (نصف النهائي) 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  إشبيلية ـ ريال مدريد 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  برشلونة ـ امليريا 

 كأس ألمانيا (ربع النهائي) 
 ٩  دويسبورغ ـ كايزرسلوترن 

 ٩  كوتبوس ـ هوفنهامي 

 ١٠:٣٠  أملانيا آخن ـ بايرن ميونيخ 

 متفرقات  عالمية 

جتديد للفريق قبل بطولة كأس أمم 
أميركا اجلنوبية لكرة القدم «كوبا 
أميركا» التي تستضيفها االرجنتني 
هذا العام، وكأس العالم عام ٢٠١٤ 
في البرازيل. في هذا االطار، استدعى 
املهاجم خــــوان مانويل مارتينيز 
أحد أبرز العبي فيليز سارسفيلد 
وصيف مرحلــــة الذهاب املاضية 
بالدوري احمللي، كما استدعى كال 

من العب الوسط املهاجم انزو بيريز 
جنم استوديانتس دي البالتا املتوج 
باللقب، واملدافع ماركوس روخو 
املنتقل مؤخرا من استوديانتس 
الى ســــبارتاك موسكو الروسي، 
ويفكر باتيستا في أن يشغل ميسي 
خالل مباراة جنيڤ مركز املهاجم 
الصريح، في ظل غياب غونزالو 

هيغوين لالصابة. 


