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 يسعى نادي مان يونايتد االجنليزي جاهدا لضم حارس  49 
أياكس أمســـتردام الدولي الهولندي مارتن ستيكلنبورغ 
ليحل بدال من مواطنه املخضرم أدوين ڤان در سار. وقال 
الهولندي رينيه مولنتسني مدرب الفريق االول في يونايتد 
إلذاعة هولندية: «ستيكلنبورغ هو بالفعل احلارس االول 
على الئحة الالعبني الذين نرغب في ضمهم. حتدثنا طويال 

عن الالعب الذي يجب أن يحل بدال من ڤان در سار.

 قرر ســـائق فريق فيراري للفورموال وان بطل 
العالم السابق االســـباني فرناندو الونسو التخلي 
عن مظهره اجلديد الذي بدا فيه وهو يترك العنان 
للحيته لتنمو، وقرر الرضوخ الى رأي والدته ولو 
بعد حني. واوضح الونسو انه سيتخلى عن املظهر 
اجلديد قبل بداية املوسم اجلديد لسباقات الفورموال 

وان اي في مارس املقبل.

 ألونسو يرضخ لوالدته ويغير مظهره الخارجي مان يونايتد يسعى جاهدًا لضم ستيكلنبورغ

 ليڤركوزن يبتعد في المركز الثاني.. وإنتر ميالن الستعادة انتصاراته أمام باليرمو

 ريال مدريد يحشد قوته الهجومية لتخطي عقبة أوساسونا

 ايزابيال بيزالسكا 

 كليسترز حتمل كأس استراليا املفتوحة ولي نا حتمل درع املركز الثاني     (رويترز) 

(رويترز)   صراع على الكرة بني العب ليڤركوزن ڤيدال والعب هانوڤر بيونتو وسط متابعة باالك 

 جنما هجوم ريال مدريد كريستيانو رونالدو وكرمي بنزمية تألقا في مباراة سابقة أمام أوساسونا

جدا بالنسبة لليڤركوزن ألنه جاء على حساب منافسه 
االساسي على املركز الثاني املؤهل مباشرة الى دور 
املجموعات من دوري ابطال اوروبا املوســــم املقبل. 
ورفع ليڤركوزن رصيده بهذا الفوز الى ٣٩ نقطة في 
املركز الثاني بفارق خمــــس نقاط عن هانوڤر الذي 
اصبح مهددا بفقدان مركــــزه الثالث ملصلحة بايرن 
ميونيخ حامل اللقب بعد تلقيه هزميته الثانية على 
التوالي والثامنة هذا املوسم. لكن ليڤركوزن اليزال 
بعيدا جدا عن املتصدر بوروسيا دورمتوند الذي يتقدم 
على فريق املدرب يوب هاينكيس بفارق ٨ نقاط قبل 
مباراته مع مضيفه فولڤسبورغ. وضرب ليڤركوزن 
الذي بدأ اللقاء مع مشــــاركة ميكايل باالك اساسيا، 
بقوة في الشــــوط االول وفرض افضليته وجنح في 
ترجمتها الى هدف اول سجله في الدقيقة ٢٢ عبر كرة 
صاروخية «طائرة» اطلقها التشيلي ارتورو ڤيدال من 
حدود املنطقة الى الزاوية اليســــرى االرضية ملرمى 
احلارس رونـ  روبرت تيسلر. ودخل ليڤركوزن الى 
استراحة الشوطني وهو متقدم بهدفني نظيفني بعدما 
عزز ســــاميون رولفس تقدم اصحاب االرض عندما 
كسر مصيدة التســــلل اثر متريرة بينية متقنة من 
غونزالو كاسترو ثم انفرد بتيسلر قبل ان يسدد في 
الزاوية االرضية اليسرى (٤٢). ويلتقي شتوتغارت 
مع فرايبورغ، واينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا 

مونشنغالدباخ اليوم في ختام اجلولة.

  فرنسا

  يحل مرسيليا حامل اللقب وصاحب املركز اخلامس 
في الترتيــــب احلالي (٣٢ نقطة) ضيفا على موناكو 
صاحب املركز التاســــع عشر قبل االخير (٢٠) الذي 
يصــــارع من اجل البقاء اليوم فــــي املرحلة احلادية 
والعشــــرين. ويلتقي اليوم ايضا بوردو مع نيس، 

ونانسي مع مونبلييه.

كييڤو، كالياري مع باري، جنوى مع بارما وليتشي 
مع تشيزينا.

  ألمانيا

  حسم باير ليڤركوزن مواجهته القوية مع ضيفه 
هانوڤر وابتعد في املركز الثاني بعد فوزه عليه ٢ - ٠ 
اول من امس على ملعب «باي ارينا» في افتتاح املرحلة 
العشرين من الدوري االملاني. ويعتبر هذا الفوز مهما 

من الدوري االيطالي، ويلتقي انتر ميالن حامل 
اللقب في املواسم اخلمسة االخيرة مع باليرمو 
بعد الهزمية االولى له باشـــراف مدربه اجلديد 
البرازيلي ليونـــاردو، ويتعني على يوڤنتوس 
السادس (٣٥ نقطة) ان يحذر ضيفه اودينيزي 
الذي طور اداءه في الفترة االخيرة، وكان فوزه 
على انتر ميالن االسبوع املاضي ٣ - ١ انعكاسا 
لهذا التطور. ويلعب اليوم ايضا بريشـــيا مع 

 يأمل ريال مدريد أن يساهم ضم التوغولي اميانويل 
اديبايور باالعارة من مانشستر سيتي االجنليزي حتى 
نهاية املوسم لسد غياب االرجنتيني غونزالو هيغواين 
في حتسني صورة ونتائج الفريق امللكي الذي وان كان 
مشواره ثابتا حتى اآلن لم تكن نتائجه مطمئنة، ألن 
انتصاراته هي بشكل عام هزيلة وصعبة وكان آخرها 
على اشبيلية ١ - ٠ االربعاء املاضي في مسابقة الكأس. 
ويحل ريال مدريد اليوم ضيفا على اوساسونا في مهمة 
ســـهلة نظريا، وطمأن اديبايور انه ليس في وارد ان 
يأخذ مكان احد في التشكيلة او اخراجه من حسابات 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، خصوصا املهاجم 
الدولي الفرنسي كرمي بنزمية، وقال «نحن نلعب في 
فريق واحد واملهم ان يحقق هذا الفريق االنتصارات 
ويحصد االلقاب». ويتعني ان يحذر ڤياريال الثالث (٤٢ 
نقطة) حذو مضيفه اسبانيول اخلامس (٣٧) الذي فاز 
فـــي ٨ من اصل ٩ مباريات على ملعبه «كورنيال ـ ال 
برات ستاديوم»، ويلعب اليوم ايضا اتلتيكو مدريد 

مع اتلتيك بلباو.

  كأس انجلترا

  يشهد الدور الرابع من كأس اجنلترا مواجهات قوية 
بني فرق النخبة، فيلتقي اليوم ولڤرهامبتون مع ستوك 
ســـيتي، وفوالم مع توتنهام وارسنال ثالث ترتيب 
الدوري مع هادرسفيلد ومانشستر سيتي مع نوتس 
كاونتي. وســـيكون توتنهام في ضيافة فوالم، بينما 
تبدو حظوظ مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على 
فريق من الدرجة الثانية نوتس كاونتي اسهل نسبيا، 

ويلتقي ايضا وست هام مع نوتنغهام فورست.

  إيطاليا

  يســـتضيف نابولي صاحب املركـــز الثاني 
سمبدوريا اليوم في املرحلة الثانية والعشرين 

 اعتبر رئيس االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم 
القطري محمد بن همام ان قطر ودول املنطقة 
ســـتجني فوائد اقتصادية هائلة جراء تنظيم 
بالده نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢، لكنه استبعد ان 
تستضيف دول اخلليج املجاورة بعض مباريات 
املونديال. جاء كالم بن همام على هامش كأس 
آسيا ٢٠١١ التي أسدل عليها الستار امس باللقاء 
النهائي بني اليابان واستراليا، وقال «ال شك ان 
استضافة قطر ملونديال ٢٠٢٢ سيعود بفوائد 
هائلة ليس لقطر فحسب، بل جلميع دول اخلليج 
التي ستستفيد اقتصاديا من ناحية إقبال السياح 
ومن الناحية الكروية ايضا». واضاف «العديد 
من البنى التحتية ســـتبنى وبالتالي هذا األمر 
يتطلب قدوم الكثير من العاملني الى هذه املنطقة، 
أرى ان وقع اقامة كأس العالم سيكون ضخما 

للغاية وال شك ان كرة القدم اخلليجية ستحظى 
بعملية ترويج غير مسبوقة».

  اما عن إمكان استضافة بعض الدول اخلليجية 
ملباريات في نهائيات كأس العالم فقال بن همام 
«لقد تقدمـــت قطر منفردة مبلف ترشـــيحها 
الستضافة كأس العالم، وقد خرجت منتصرة 
وبالتالي من العدل ان تنظم جميع املباريات». 
وكشف «لقد مت التطرق الى هذه اإلمكانية من 
خارج اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي (فيفا)، 
ومن خارج اللجنة القطرية املنظمة، ومن وجهة 
رأيي الشـــخصية، ال اعتقد ان اي دولة اخرى 

ستشارك في التنظيم».
  وأوضح «كأس العالم في قطر ستترك إرثا 
رائعا خصوصا انها املرة التي تقام فيها النهائيات 

في منطقة الشرق األوسط». 

 حذر االحتاد األوروبي لكـــرة القدم أوكرانيا 
مـــن احتمال جتريدها من حق اســـتضافة كأس 
اوروبا «يورو ٢٠١٢» مشـــاركة مع پولندا بسبب 
التدخل احلكومي في شؤون االحتاد احمللي للعبة. 
وبعثت اللجنـــة التنفيذية في االحتاد األوروبي 
رسالة الى أوكرانيا حذرتها من خاللها بإمكانية 
تعليق مشاركاتها في املســـابقات األوروبية في 
حال لم يحصل االحتاد القاري على رد مرض حتى 
الرابع من فبراير املقبل، وذلك بحســـب ما أعلن 
أمينه العام جياني اينفانتينو. وجاء في رسالة 
اللجنة التنفيذيـــة في االحتاد األوروبي: «ارتأت 

الغالبية العظمى من اعضاء اللجنة التنفيذية انه 
اذا علقـــت عضوية االحتاد األوكراني في االحتاد 
األوروبي، فلن يكون من املمكن إقامة نهائيات كأس 
اوروبا ٢٠١٢ في أوكرانيا». وفي حال قرر االحتاد 
األوروبي تعليـــق عضوية أوكرانيا، فلن تتمكن 
أندية هذا البلد الشـــيوعي السابق من املشاركة 
في املسابقات األوروبية، واألمر ذاته ينطبق ايضا 
على املنتخب الذي ال يشـــارك في تصفيات كأس 
اوروبا كونه املضيف. ويأتي املوقف الصادر عن 
االحتاد األوروبي بعـــد صدور حتذير مماثل من 

قبل االحتاد الدولي «فيفا».

 فتاة «بالي بوي» تترأس ناديًا پولنديًا

 كليسترز تتوج بلقب أستراليا المفتوحة

اإلجنليزي مؤخــــرا، عندما علقا 
على أن مســــاعدة احلكم ســــيان 
ماسي (٢٥ عاما) ال تعرف لوائح 
حال التسلل، إال أن ايزابيال ليست 
قلقة مبا يعتقد الرجال عنها والتي 
حققت بالفعل جناحات في قطاعي 
العقارات واالنشــــاءات جنبا إلى 
جنب مع زوجها. وقالت ايزابيال، 
التي عملت عارضة لبضع سنوات، 
إن هذه ليست مشكلتها. وأكدت أن 
مجال العقارات واالنشاءات بالكاد 
يكون عالم النساء أيضا، التي تعمل 
فيه منذ خمس سنوات. وفي هذه 
السنوات أصبحت شركتها واحدة 
الرائدة في بوزان.  من الشركات 
وتعتقد بأنها تســــتطيع حتقيق 

الشيء ذاته في كرة القدم. 

تعليقاتهمــــا املتحيزة ضد املرأة 
قبيــــل مباراة فوز ليڤربول ٣ـ  ٠ 
على وولفز في الــــدوري املمتاز 

 ايالف: قرر نادي فارتا بوزنان، 
املتعثر في الدوري الدرجة األولى 
الپولندي، تعيني فتاة بالي بوي 
السابقة ايزابيال بيزالسكا رئيسة 
جديدة له، التــــي تعهدت بإنقاذ 
الفريق من الهبوط عندما يستأنف 
الدوري الپولندي في مارس املقبل 
بعد العطلة الشــــتوية. وأصرت 
فتاة أغلفة مجلة بالي بوي (٣٣ 
عاما) على التشــــديد على األمور 
املالية، وأكدت أنه ليســــت لديها 
مخاوف من إعالء شأنها في عالم 
كرة القدم الذي يهيمن عليه الذكور. 
ورغم أن محطة سكاي سبورتس 
قد أقالت األسبوع املاضي املعلق 
والناقد أندي غراي واستقال زميله 
ريتشــــارد كيز بعدما دفعا ثمن 

 أحــــرزت البلجيكيــــة كيم 
كليسترز املصنفة ثالثة لقب 
بطولــــة اســــتراليا املفتوحة 
للتنس املقامة على مالعب مدينة 
ملبورن والبالغة قيمة جوائزها 
٢٤٫٢ مليون دوالر، للمرة االولى 
في مســــيرتها اثر فوزها على 
الصينية لي نا التاسعة ٣-٦ 
و٦-٣ و٦-٣ في املباراة النهائية 
امس. وهذا اللقب الكبير الرابع 
لكليســــترز (٢٧ عاما) الفائزة 
بثالثة القاب في فالشينغ ميدوز 
الواليــــات املتحدة (٢٠٠٥  في 

و٢٠٠٩ و٢٠١٠).

 ليڤربول يضم سواريز
  ويرفض انتقال توريس

 رفض نــــادي ليڤربول االجنليزي طلبا خطيا من هدافه االســــباني 
فرناندو توريس لالنتقال، في ظل مالحقة األخير من تشلســــي حامل 
لقــــب الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القــــدم. وأكد توريس (٢٦ عاما)، 
القادم الى ليڤربول في يوليو ٢٠٠٧ من أتلتيكو مدريد االسباني مقابل 
٢٠ مليون جنيه استرليني، رغبته في االنتقال من النادي األحمر على 
رغم ضم الهداف االوروغوياني لويس ســــواريز من أياكس أمستردام 
الهولندي مقابل ٢٢٫٨ مليون جنيه استرليني. وذكر النادي في بيان له: 
«قدم فرناندو توريس طلبا خطيا لالنتقال، ومت رفضه من قبل ليڤربول. 
فرناندو مرتبط بعقــــد طويل األمد ويتوقع النادي منه احترام التزامه 
جتاه ليڤربول وجماهيره الذي أعلنه من خالل توقيع هذا االتفاق». وكان 
ليڤربول قد توصل الى اتفاق مع اياكس من أجل ان يتخلى االخير عن 

مهاجمه الدولي االوروغوياني لويس سواريز.  

  أعلن االحتاد األوروبي لكــــرة القدم ان رئيس االحتاد 
األملاني ثيو زوانتسيغر هو املرشح الوحيد خلالفة مواطنه 
األسطورة فرانتس بكنباور في اللجنة التنفيذية لالحتاد 

الدولي «فيفا».
   أعار أرسنال االجنليزي مهاجمه الدولي املكسيكي كارلوس 
ــت بروميتش البيون حتى نهاية املوسم.  فيال الى مواطنه وس
ــى مقاعد االحتياط منذ  ــى فيال (٢١ عاما) من اجللوس عل وعان

انطالق املوسم.
   وافق نادي روبني كازان بطل روســــيا لعام ٢٠٠٩ على 
إعارة املهاجم الدولي النيجيري اوبافيمي مارتنز الى نادي 

برمنغهام ملدة ٦ أشهر بحسب ما أعلن النادي الروسي.
ــيرته  ــترونغ نهاية مس    أعلن الدراج األميركي النس ارمس
ــاركته في دورة «داون اندر» في مدينة  الدولية في اختتام مش
ــترونغ (٣٩ عاما) الذي  ــترالية. وجاء قرار ارمس ــد االس اديالي
ــرطان، بعد فشله في اي من الدورات الـ  تغلب على مرض الس
ــرة ما أدى الى تراجعه الى املركز الـ ٥٠ في التصنيف  ٦ االخي
العاملي. وقال ارمسترونغ: «أمامي ٦٠ سنة جميلة ألعيشها مع 

٥ أوالد رائعني». 

 متفرقات  عالمية 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 اسبانيا (المرحلة الحادية والعشرين) 

 اجلزيرة الرياضية + ٢  ٧  اتلتيكو مدريد ـ بلباو 
 اجلزيرة الرياضية + ٢  ٩  اوساسونا ـ ريال مدريد  

 اجلزيرة الرياضية + ٢  ١١  اسبانيول ـ ڤياريال 

 ايطاليا (المرحلة الثانية والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية + ١  ٢:٣٠  بريشيا ـ كييفو 
 اجلزيرة الرياضية + ٧  ٥  برلونيا ـ روما 
 اجلزيرة الرياضية + ٤  ٥  كالياري ـ باري 
 اجلزيرة الرياضية +٦  ٥  جنوى ـ بارما  

 اجلزيرة الرياضية +١  ٥  انتر ميالن – باليرمو 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٥  ليتشي – تشيزينا 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ٥  نابولي – سمبدوريا 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  يوڤنتوس – اودينيزي 

 المانيا (المرحلة العشرون) 
 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  شتوتغارت – فرايبورغ  
 دبي الرياضية٢  ٧:٣٠  فرانكفورت – مونشنغالدباخ 

 فرنسا (المرحلة الحادية والعشرون) 
 ٧  بوردو ـ نيس 

 ٧  نانسي ـ مونبلييه 
 ١١  موناكو ـ مرسيليا 

 كأس انجلترا (دور الـ ٣٢) 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٣  أرسنال ـ هيديرسفيلد 

 ٤  ولڤرهامبتون ـ ستوك سيتي 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٥  نوتس كاونتي ـ مانشستر سيتي 

 ٥  وست هام ـ نوتنغهام 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٧:٣٠  فوالم ـ توتنهام 

 بسبب التدخل الحكومي في شؤون االتحاد المحلي لكرة القدم

 بن همام: قطر ودول المنطقة ستجني فوائد
  اقتصادية هائلة من تنظيم مونديال ٢٠٢٢

 أوكرانيا مهددة بالحرمان من «يورو ٢٠١٢»


