
 السبت الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢٩  يناير ٢٠١١ 

 24 

 «تسونامي» برشلونة القتالع هيركوليس.. وميالن في ضيافة كاتانيا
 روما يذيق يوڤنتوس مرارة الكأس.. ودورتموند لتعزيز صدارته أمام ڤولفسبورغ وصراع تقليدي بين بايرن ميونيخ وبريمن

(أ.ف.پ)  جنما برشلونة داڤيد ڤيا وليونيل ميسي يسعيان للثأر من هيركوليس  (رويترز) صراع على الكرة بني مدافع روما فيليب مكسيس ومهاجم يوڤنتوس ڤيسيزكو ياكونيتا  

 مهاجم ليڤربول فرناندو توريس باق مع «الريدز» حتى إشعار آخر 

 أكد العب وســــط مان يونايتد االجنليزي املخضرم الويلزي ريان غيغز أن 
تعطش مدربه سير أليكس فيرغسون للعبة كرة القدم سيجعله يبقى على رأس 
اجلهاز الفني ملان يونايتد اإلجنليزي خلمسة أعوام أخرى على األقل. وقال غيغز 
ملجلة «سكاي تي في»: «ال أرى حقا أن مسيرة فيرغسون أوشكت على النهاية، 
سيواصل مسيرته على األقل خلمسة أعوام أخرى». وأضاف «رغبته تزداد قوة 
كل يوم، ويواظب على احلضور حتى في مرضه». وأشار غيغز إلى أنه يسعى 

للسير على درب فيرغسون في التدريب مبجرد انتهاء مسيرته في املالعب. 

 أكد مستشـــار كبير لإلصدار األخير من مجلة البوندسليغا أن 
شـــعار دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم يســـاوي خمسة 
مليارات يورو (٨٤ر٦ مليارات دوالر) على أقل تقدير.وقال املستشار 
روالند بيرجر عن القيمة املاليـــة املقترحة بأنها «قيمة معتدلة» 
وبنســـبة «٢٠ إلى ٣٠» مرة أكثر من االربـــاح التي حتققها أندية 
الدوري األملاني، حيث تتضمن البوندسليغا أندية دوري الدرجة 

األولى والثانية وعددها ٣٦ ناديا.

 شعار البوندسليغا يساوي أكثر من ٥ مليارات يورو غيغز: أتمنى بقاء فيرغسون ٥ مواسم مقبلة

 ليڤربول يرفض ٥٠ مليون دوالر
   لبيع توريس إلى تشلسي

 أديبايور يؤكد: لست هنا ألكون منافسًا لبنزيمة
 اكد املهاجم الدولي التوغولي اميانيول اديبايور 
املنتقل من مانشستر سيتي االجنليزي الى ريال 
مدريد االسباني انه ال يريد الدخول في تنافس مع 
الفرنسي كرمي بنزمية. وقال اديبايور املنتقل الى 
ريال مدريد حتى نهاية املوسم على سبيل االعارة، 
في مؤمتر صحافي «انا لست هنا الكون منافسا 
لبنزمية او اي العـــب آخر. كل ما اريده ان يقدم 
جميع العبي ريال افضل ما لديه. كرمي العب كبير 

وانا اعرفه جيدا. نحن اصدقاء وانا احترمه. نحن 
نلعـــب االن في ناد واحد ولم آت الى هنا الضعه 
خارجا». واضاف «نحن مهاجمان ونلعب لفريق 
واحد. املهـــم في االمر ان نفـــوز ونحرز االلقاب 
وهذا ما هو بحاجة اليه ريال مدريد. قدومي الى 
هنا حتد كبير لي في مسيرتي وعلي ان اواجهه، 
ســـأعمل كل ما في وســـعي خالل االشهر الستة 

ملساعدة الفريق». 

 ذكرت الصحف االجنليزية 
ان ليڤربـــول رفض عرضا 
بقيمـــة ٣٥ مليـــون جنيه 
استرليني (نحو ٥٠ مليون 
دوالر) مـــن تشلســـي بطل 
الـــدوري االجنليـــزي لكرة 
القدم في املوسمني االخيرين 
من اجل التخلي عن مهاجمه 
الدولي االســـباني فرناندو 
توريـــس. ونقلت صحيفة 
«ذي تاميز» عن متحدث باسم 
نادي ليڤربـــول قوله «قدم 
تشلسي عرضا لضم فرناندو 
والعرض رفض. الالعب ليس 
للبيـــع». ويرتبط توريس

 (٢٦ عاما) مع ليڤربول بعقد 
ميتد حتى نهاية يونيو ٢٠١٣، 
واذا ما اراد ترك النادي يتعني 
عليه او علـــى اي ناد يريد 
ضمه ان يدفع البند اجلزائي 
املسجل في العقد ويرتفع الى 
٥٠ مليون جنيه (٧٥ مليون 
دوالر).ويبـــدو ان توريس 
يرغب في الواقع باالنضمام 
الى تشلسي واللعب في دوري 
ابطال اوروبا املوسم املقبل، 
لكن البند اجلزائي هو ما يقف 

في وجه هذه الرغبة. 

 مواجهات قوية في كأس إنجلترا

 بياتزيني يقترب من إنتر ميالن 

 دورتموند يؤكد انتهاء موسم كاغاوا

 يشهد الدور الرابع من كأس اجنلترا لكرة القدم ٥ مواجهات 
ــي  ــة فيتقابل اليوم ايڤرتون مع تشلس ــني فرق النخب قوية ب
ــتون ڤيال مع بالكبيرن، وبولتون مع ويغان،  حامل اللقب، واس
ــا الى خروج ٥ فرق من دوري  ــتؤدي نتائج املباريات حتم وس
الدرجة املمتازة، فيما تقابل ٥ فرق اخرى منافسني من درجات 
ادنى وتبقى حظوظها اكبر في التأهل الى ثمن النهائي خصوصا 
بالنسبة الى قطبي مدينة مانشستر، وتولي االندية االجنليزية 
مبختلف درجاتها املتعددة اهمية خاصة ملسابقة الكأس لذلك لن 
تكون رحلة تشلسي اللندني الى مدينة ليڤربول ملواجهة ايڤرتون 
ــن  ــة بالورود وقد تؤدي الى فقدانه اللقب اذا لم يحس مفروش
ــيلوتي  التعاطي مع الواقع وان يقرأ مدربه االيطالي كارلو انش
مسبقا ظروف املباراة وحساسيتها. وقد تكون الكفة ترجح لصالح 
ــي من الناحية النظرية، لكن عمليا لم يفز تشلسي منذ  تشلس
ــف نوفمبر حتى مطلع يناير اال في اثنتني من ١١ مباراة  منتص
ــابقات، بينما حقق ايڤرتون ٣ انتصارات في  في مختلف املس
مبارياته الثالث االخيرة وينسحب االمر على توتنهام الذي لن 

تكون مهمته سهلة في ضيافة فوالم. 

 ذكرت الصحـــف االيطالية انه ينتظر وصول مهاجم ســـمبدوريا 
جانباولو بياتزيني الى مدينة ميالنو لتوقيع عقد مع انتر ميالن بطل 
الدوري االيطالي لكرة القدم في املواســـم اخلمسة االخيرة.وسيوقع 
بياتزيني (٢٦ عاما) على عقد ميتد حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ضمن صفقة 

من ١٢ مليون يورو اضافة الى الالعب الفرنسي جوناتان بيابياني. 

الرياضي كالوس الوفس رغم 
احتالل الفريـــق املركز الرابع 

عشر في الدوري.
  وفي باقي املباريات، يلعب 
شالكه مع هوفنهامي، ونورمبرغ 
مع هامبورغ، وســـانت باولي 
مع كولن، وكايزرسلوترن مع 

ماينتس اليوم.

  فرنسا

  سيحاول كل من ليل املتصدر 
(٣٨ نقطـــة) ومطارده باريس 
سان جرمان (٣٤ نقطة) اضافة 
٣ نقـــاط الى رصيـــده عندما 
يســـتضيف االول لنـــس (٢٢ 
نقطـــة) ويحـــل الثاني ضيفا 
علـــى ارل افينيـــون الصاعد 
حديثا وصاحب املركز االخير 
(٨ نقاط) في املرحلة احلادية 
والعشرين، ليبقى الفارق على 

حاله في أسوأ االحوال.
الفريقني     وتبدو حظـــوظ 
كبيرة على الورق في حتقيق 
الفوز كما هي احلال بالنسبة 
الـــى رين (٣٤نقطـــة) وليون

 (٣٤ ايضا) اللذين يلعبان في 
ضيافـــة سوشـــو (٢٥ نقطة) 
وڤالنسيان (٢٢) على التوالي. 
ويلتقي اليوم كاين مع اوكسير، 
ولوريان مع بريست، وسانت 
اتيـــان مـــع تولـــوز، واالحد 
بوردو مع نيس، ونانسي مع 

مونبلييه. 

٢٠١١ حيث ساهم بشكل كبير في 
قيادة اليابان الى املباراة النهائية 

مع أستراليا املقررة اليوم.
  وفي مباراة كانت تعتبر في 
املواسم املاضية بني مرشحني 
قويني إلحراز اللقب، يحل بايرن 
ميونيخ بطل املوســـم املاضي 
ورابع الترتيب ضيفا على ڤيردر 
برمين الرابع عشر على ملعب 

«فيسر شتاديون».
  وميلك الفريق الباڤاري ٣٤ 
نقطة وهو يســـتعد للدخول 
مجددا في الصراع على بطاقة 
التأهل الـــى دوري األبطال، اذ 
الفارق كبيرا بينه وبني  يبدو 

دورمتوند (١٤ نقطة).
  وتابع بايرن ميونيخ مشواره 
الناجح نحـــو االحتفاظ بلقب 
مسابقة الكأس ببلوغه نصف 
النهائي، اثر فوزه الكبير على 
مضيفه اخن من الدرجة الثانية 
٤-صفر في الدور ربع النهائي، 
حيث يتألق في صفوفه حاليا 
املهاجم ماريو غوميز صاحب 
ثالثية في املباراة االخيرة أمام 
كايزرسلوترن في الدوري (٥-١) 
واجلناح الهولندي ارين روبن 
العائـــد من االصابة والذي هز 
الشباك في املباراتني األخيرتني 

لبايرن.
  من جهتها، اكدت ادارة ڤيردر 
برميـــن ان لديها ثقـــة كاملة 
باملدرب توماس شاف واملدير 

مباراة، ضيفا على ڤولفســــبورغ 
على ملعب االخير «فولكسفاغن 
أرينا» اليوم في املرحلة العشرين 
من بطولة أملانيا..وسقط بوروسيا 
التعادل امام  دورمتوند في فــــخ 
شتوتغارت في املرحلة السابقة، 
وهو تلقى خبرا سيئا من العاصمة 
القطرية الدوحة متثل بإصابة هدافه 
اليابانــــي شــــينجي كاغاوا خالل 
مشاركته مع بالده في كأس آسيا 

حال فوزه على ضيفه فيورنتينا 
في افتتاح املرحلة، خصوصا انه لم 
يحقق اال فوزا واحدا في مبارياته 
االربع االخيرة اضافة الى خسارته 
في الدربــــي مع جاره روما ضمن 

مسابقة الكأس.

  ألمانيا

  يحــــل بوروســــيا دورمتوند 
املتصدر وصاحب ١٥ فوزا من ١٩ 

مع انتر ميالن حامل اللقب، فيما 
يلتقي باليرمو مع ميالن في املباراة 
الثانية من الدور نصف النهائي.

  ويفتتــــح ميــــالن املتصــــدر 
الثانية والعشــــرين من  املرحلة 
الدوري االيطالي اليوم في ضيافة 
كاتانيا. وقد تكون مليالن فرصة 
كبيرة إلحباط آمال املتربصني به، 
وهو يعــــول راهنا على محترفيه 
اجلدد خصوصا الهولنديني اوربي 
اميانويلســــون ومارك فان بومل 
القادم من بايرن ميونيخ االملاني، 
وهما جنحــــا في اول اختبار لهما 
االربعاء ضد ســــمبدوريا في ربع 
نهائي كأس ايطاليا (٢-١). ويبدو 
ان املدرب ماســــيميليانو اليغري 
متفائال رغم البطء الذي طرأ على 
انطالقة فريقه، وواثقا من العبيه 
لكن بحذر «لم نحسم الصراع حتى 
اآلن، البطولة ال تزال طويلة وهناك 
الكثيــــر من املواجهات املباشــــرة 
بني املرشــــحني إلحــــراز اللقب». 
الترتيب برصيد  ويتصدر ميالن 
٤٤ نقطــــة بفــــارق ٤ نقــــاط أمام 
نابولي الذي خسر أمامه االربعاء 
بركالت الترجيح (الوقتان االصلي 
واالضافــــي ٠-٠) في ربع نهائي 
الكأس، و٧ نقاط أمام روما وصيف 

البطل وثالث الترتيب.
  وال يشكل التسيو الذي تصدر 
الترتيب في املراحل االولى قبل ان 
يتراجع الى املركز الرابع حاليا (٣٧ 
نقطة)، قلقا كبيرا مليالن حتى في 

الذي بلغ   سيحاول برشلونة 
الــــى حد  ذروة األداء والنتائــــج 
تشبيهه بـ «تسونامي» كرة القدم، 
اليوم االقتصاص من هيركوليس 
الذي أحلق به الهزمية الوحيدة حتى 
اآلن في عقره داره ملعب «نوكامب» 
٠-٢ في املرحلة الثانية، وحتقيق 
فوزه اخلامس عشر على التوالي 
والتاسع عشر في البطولة (مقابل 

تعادل واحد وخسارة واحدة).
  وتبدو األمور سهلة بالنسبة الى 
رجال املدرب خوسيب غوارديوال 
الذين اكتســــحوا االربعاء امليريا 
٥-٠ في ذهاب نصف نهائي كأس 
اســــبانيا بعد ان كان االخير قدم 
لهم خدمة كبيرة بتعادله االسبوع 
املاضي مع مطاردهم ريال مدريد 
١-١ في الدوري ليتسع الفارق بني 
الغرميني الى ٤ نقاط بعد ان كان 
نقطتني. ويتصدر برشلونة الترتيب 
برصيــــد ٥٥ نقطة. ويلعب اليوم 
مايوركا مع سبورتينغ خيخون، 
وملقة مع سرقســــطة، وليفانتي 
مع خيتافي، وريال سوسييداد مع 
امليريا، وديبورتيفو ال كورونا مع 

اشبيلية.

  إيطاليا

  بلغ روما وصيف بطل الدوري 
الدور نصف النهائي من مسابقة 
كأس ايطاليا بفوزه على مضيفه 
يوڤنتــــوس ٢-٠ اول مــــن أمس. 
ويلعب روما فــــي نصف النهائي 

 اكد بوروسيا دورمتوند متصدر الدوري االملاني انتهاء موسم 
العب وسطه الياباني شينجي كاغاوا، مشيرا الى انه سيخضع 
لعملية جراحية، وخضع كاغـــاوا (٢١ عاما) بعد عودته الى 
املانيا امس لفحوص في احد مستشفيات مدينة دويسبورغ 
بينت انه مصاب بكسر في مشط قدمه اليمنى على مستوى 
االصبع اخلامسة (خنصر) ما يستدعي اجراء عملية لن يتمكن 

بسببها من معاودة اللعب قبل بدء املوسم املقبل. 
  وكان كاغـــاوا اصيب خالل مباراة الـــدور نصف النهائي 
من كأس آســـيا ٢٠١١ في الدوحة ضد كوريا اجلنوبية والتي 
حســـمتها اليابان بركالت الترجيـــح ٣-٠ (الوقتان االصلي 

واالضافي صفر-صفر). 
  وتشكل هذه االصابة ضربة قاسية لدورمتوند الن كاغاوا 
لعب دورا اساسيا في تربع فريق املدرب يورغن كلوب على 
صدارة الدوري االملاني بتســـجيله ٧ اهـــداف في ١٨ مباراة، 
علما بانه انضم للفريق االصفر واالســـود هذا املوسم قادما 
من فريق الدرجة الثانية في بالده ســـيريزو اوســـاكا مقابل 

٣٥٠ الف يورو. 

 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إسبانيا (المرحلة الحادية والعشرون) 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٨  مايوركا - خيخون 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٨  ملقة - سرقسطة 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  ليڤانتي - خيتافي 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ٨  ريال سوسييداد - امليريا 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  هيركوليس - برشلونة 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  ديبورتيڤو - اشبيلية 

 ايطاليا (المرحلة الثانية والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  التسيو - فيورنتينا 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  كاتانيا - ميالن 

 كأس االتحاد اإلنجليزي (دور الـ ٣٢) 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٣:٣٠  إيڤرتون - تشلسي 

 اجلزيرة الرياضية +٨  ٤  أستون ڤيال - بالكبيرن  
 اجلزيرة الرياضية +٧  ٦  توركي - كرولي تاون  
 اجلزيرة الرياضية +٦  ٦  ستيفينيج - ريدينغ  

 اجلزيرة الرياضية +٨  ٦  بولتون – ويغان  
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٦  برمنغهام - كوفنتري  

 اجلزيرة الرياضية +٣  ٨:١٥  ساوثهامبتون - مان يونايتد 

 المانيا (المرحلة العشرون) 
 ٥:٣٠   شالكه - هوفنهامي 

 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  برمين - بايرن ميونيخ 
 دبي الرياضية ١  ٥:٣٠  ڤولفسبورغ - دورمتوند 
 ٥:٣٠  نورمبرغ - هامبورغ 
 ٥:٣٠  سانت باولي - كولن 

 دبي الرياضية ٢  ٨:٣٠  كايزرسلوترن - ماينتس 

 فرنسا (المرحلة الحادية والعشرون) 
 ٩  ارل - باريس سان جرمان 

 ٩  كاين - اوكسير 
 ٩  لوريان - بريست 

 ٩  سانت اتيان - تولوز 
 ٩  سوشو - رين 

 ٩  ڤالنسيان - ليون 
 ١١  ليل - لنس 

 متفرقات عالمية

  تعرض فريق بايرن ميونيـــخ األملاني لصدمة مدوية، 
بعد أن رجحت التقارير الطبية إمكانية غياب صانع 
األلعاب الفرنسي فرانك ريبيري ثالثة أسابيع إضافية.
  أعلن نادي ريال مدريد االسباني عن بيع العب خط وسطه 
ــي، دون  املالي الدولي محمدو ديارا إلى موناكو الفرنس

الكشف عن القيمة املالية للعقد.
  ذكرت تقارير صحافية أن جاريث بال العب فريق توتنهام 
اإلجنليزي سيتلقى عرضا قيمته ٤٠ مليون جنيه إسترليني 
(٦٣٫٦مليون دوالر) من إنتر ميالن اإليطالي خالل الصيف 
املقبل، حســـب صحيفة «غارديان».وسجل بال ثالثية 
(هاتريك) لتوتنهام في املباراة أمام إنتر ميالن في 

ميالنو في وقت سابق من املوسم اجلاري.
  واصل فريق أياكس حملة الدفاع عن لقب كأس هولندا وسحق 
ــه ناك بريدا ١ـ٤ في دور الثمانية للبطولة ليصعد  ضيف

الفريق إلى املربع الذهبي عن جدارة.
  احرزت االرجنتينية جيزيـــال دولكو وااليطالية فالفيا 
بينيتا املصنفتان في املركز االول لقب زوجي السيدات 

في بطولة استراليا املفتوحة للتنس.
ــس ودواين وايد  ــي هيت ليبرون جيم ــيلعب جنما ميام   س
اساسيني ضمن تشكيلة منتخب املنطقة الشرقية في مباراة 
كل النجوم في ٢٠ فبراير التي جتمع افضل العبي املنطقتني 
الشرقية والغربية املشاركني في دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني. 


