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  ١  فبراير ٢٠١١ 

 لم يرض فريق برشلونة االسباني ان يقف متفرجا  49 
أمام األنباء التي ترد تباعا عن حتطيم فريق ريال مدريد 
لألرقام القياسية ان من حيث عدد األهداف او على صعيد 
العبيه، فدخل املنافسة بقوة وفي املجاالت كافة، فرفع 
راية الالعب االرجنتيني ليونيل ميسي في وجه الالعب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، وها هو يدخل كفريق 
معركة حتطيم األرقام القياسية حيث بلغ معدل أهدافه 

في املباراة الواحدة للموسم احلالي ٣ أهداف، في مختلف 
املسابقات التي يخوضها. وقد بلغ املعدل بالتحديد ٢٫٩١ 
هدفا في املباراة وهو حاليــــا أفضل مما كان عليه منذ 
موسمني حني حقق برشلونة كل األلقاب وكان معدله في 
حينه ٢٫٥٤ هدف في املباراة. وفي رقم قياسي آخر، أمطر 
برشلونة مرمى خصومه منذ تسلم املدرب بيب غوارديوال 

مهامه ٤٠١ مرة، بينها ١٢٢ هدفا مليسي وحده. 

 اعلن نادي وست هام صاحب املركز االخير 
في الدوري االجنليزي تعاقده مع مهاجم توتنهام 
الدولي االيرلندي روبي كني على سبيل االعارة 
حتى نهاية املوسم. وفاوض وست هام من اجل 
احلصول على خدمات كني حتى نهاية املوسم 
مع امكانية الشــــراء فيما بعد مقابل ٦ ماليني 

جنيه استرليني (٧ ماليني يورو).

 إعارة كين إلى وست هام المنافسة بين الريال والبرسا وصلت إلى تحطيم األرقام

 قمة إيطالية بين ميالن والتسيو.. ومان يونايتد للمحافظة على سجله النظيف أمام أستون ڤيال

 أوساسونا يطيح بأحالم ريال مدريد ويسدي خدمة إلى برشلونة
 أســــدى اوساســــونا خدمة كبيرة الى 
برشــــلونة املتصدر وحامل اللقب عندما 
أحلق اخلسارة الثانية بريال مدريد مطارده 
املباشر بتغلبه عليه ١ - ٠ اول من امس 
في املرحلة احلادية والعشرين من الدوري 
االسباني لكرة القدم. وكان النادي امللكي 
ميني النفس بتحقيق الفوز العادة الفارق 
بينه وبني الفريق الكاتالوني الى ٤ نقاط 
بعدمــــا كان االخير تغلــــب على مضيفه 
هيركوليس اليكانتــــي ٣ - ٠ في افتتاح 
املرحلة، بيد ان اوساســــونا كان له رأي 
آخر وهزم النادي امللكــــي للمرة الثانية 
هذا املوســــم بعد االولى امام برشلونة ٠ 
- ٥ فاتســــع الفارق بينهمــــا الى ٧ نقاط 
وتضاءلــــت آماله في معانقة اللقب للعام 
الثالث على التوالي. وهــــي املرة الثالثة 
على التوالي التي يفشل فيها ريال مدريد 
في التغلب على اوساسونا في عقر داره 
ويعود فوزه االخير عليه الى عام ٢٠٠٨. 
وكان ريال مدريد صاحب االفضلية وضغط 
منذ البداية بحثا عن افتتاح التســــجيل 
لكن دون جدوى ألن مهاجميه اصطدموا 
بدفاع منظم ابعد جميع الكرات عن منطقته 
فلجأ الضيوف الى التســــديد البعيد عبر 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي 
كرمي بنزمية. وحتسن اداء اوساسونا مطلع 
الشوط الثاني وجنح في افتتاح التسجيل 
بواســــطة خافيير كامونياس الذي تلقى 
كرة عند حافة املنطقة من كارلوس اراندا 
فكســــر مصيدة التســــلل وتوغل داخلها 
قبل ان يســــددها بيمناه ارتطمت بالقائم 
االمين اليكر كاســــياس وعانقت الشباك. 
وقاد املهاجم الدولي االيطالي جوســــيبي 
روسي فريقه ڤياريال الى فوز ثمني على 

مضيفه اسبانيول بهدف وحيد.

  إيطاليا

  ستكون مباراة ميالن املتصدر والتسيو 
الثالث مفصلية في مسار بطولة ايطاليا 
عندما يتقابل الطرفان على ملعب «سان 
سيرو» في افتتاح املرحلة الثالثة والعشرين 
الترتيب  اليوم. ويتصدر «روسونيري» 
برصيد ٤٧ نقطة مقابل ٤٣ لنابولي الثاني 
و٤٠ لالتسيو الثالث، لذلك سيمنح فوز 
ميالن تقدما كبيرا للفريق «اللومباردي» 
على فريق العاصمة (١٠ نقاط)، ما يجعل 
مهمة «البيانكوشيليستي» باحراز اللقب 

صعبة للغاية.
  ويخوض ميالن املباراة منتشــــيا من 
فــــوزه خارج أرضه علــــى كاتانيا ٢ - ٠ 
بهدفني من البرازيلي روبينيو والسويدي 
زالتان ابراهيموڤيتــــش صاحب ١٣ هدفا 
في الدوري هذا املوسم. وال شك ان مهمة 
التسيو الفائز على فيورنتينا في املرحلة 
السابقة، ستكون معقدة أمام فريق املدرب 
ماسيميليانو اليغري صاحب أقوى دفاع 

وهجوم في الدوري.
اللحاق باالنتر    وفشل يوڤنتوس في 
وروما الى املركز الرابع وتراجع الى املركز 
السابع بخسارته امام ضيفه اودينيزي ١ - ٢ 

في ختام املرحلة الثانية والعشرين، وانتزع 
اودينيزي املركز السادس من يوڤنتوس 
بعدما رفع رصيده الى ٣٦ نقطة مقابل ٣٥ 

للسيدة العجوز.

  إنجلترا

  يستأنف نشــــاط الدوري االجنليزي 
بعد تفــــرغ االندية ملســــابقة الكأس في 

اليومني املاضيني، فتنطلق املرحلة الساسة 
والعشــــرون اليوم وفيها يستضيف مان 
يونايتد املتصدر (٥١ نقطة) أستون ڤيال 
الثالث عشر على ملعبه «أولد ترافورد». 
ويتصدر يونايتد الترتيب بفارق ٥ نقاط 
عن ارســــنال اللندني و٦ نقاط عن جاره 
مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر، 
علما ان يونايتد هو الوحيد الذي لم يذق 

بعد طعم اخلسارة في الدوري هذا املوسم 
(١٤ فوزا و٩ تعادالت). ويســــتعد السير 
اليكس فيرغسون للزج بتشكيلته الدفاعية 
االساسية أمام اســــتون ڤيال الذي يضم 
الهداف دارين بنت املنتقل من سندرالند، 
وقال فيرغسون بعد غياب اساسيي دفاعه 
عن مباراة ساوثمبتون االخيرة في الكأس 
(٢ - ١): الصربي ڤيديتش سيكون جاهزا، 

وريو فرديناند بدأ التمارين يوم اخلميس 
ونأمل أن يكون جاهزا اليوم. ونتوقع أيضا 
أن يكون البرازيلي رافايل على ما يرام بعد 
اصابته برأسه في مباراة بالكبول االخيرة 
والفرنسي باتريس ايڤرا كانت لديه حالة 
وفاة عائلية فلم يلعب في ساوثمبتون». 
وعانى دفاع يونايتد الذي غاب عنه احلارس 
املخضرم الهولندي ادوين ڤان در سار في 
مباراة ساوثمبتون ضمن الدور الرابع من 
مسابقة الكأس، فتأخر «الشياطني احلمر» 
بهدف قبل الرد عبر مايكل أوين واملكسيكي 
خافيير هرنانديز.لكن ما يخيف فيرغسون 
ان أستون ڤيال كان األقرب الحلاق اخلسارة 
بفريقه ذهابا على ملعب «ڤيال بارك» في 
برمنغهام في نوفمبر املاضي. وتقدم ڤيال 
٢ - ٠ عبر أشلي يونغ ومارك ألبرايتون 
قبل أن يعادل يونايتد في آخر ١٠ دقائق 
عبر االيطالي فيديريكو ماكيدا وڤيديتش، 
وتراجع استون ڤيال منذ ذلك الوقت نحو 
منطقة الهبوط، لكنه أظهر حتسنا ملموسا 
في آخر مباراتني بعد فوزه على مانشستر 

سيتي وويغان.
  مــــن جهة أخــــرى، يخوض أرســــنال 
الوصيف امتحانــــا ال يخلو من صعوبة 
أمام ضيفه ايڤرتون على ملعب «االمارات». 
وسيخوض «املدفعجية» اللقاء بدون جنم 
وســــطهم الفرنسي ســــمير نصري الذي 
تعرض الصابة ستبعده نحو ثالثة اسابيع 
عن املالعب في مواجهة هادرســــفيلد في 
الكأس. وأقر املدرب الفرنسي ارسني ڤينغر 
ان خســــارة نصري في هذه املرحلة التي 
يحارب فيها ارســــنال على اربع جبهات، 
قاسية للغاية «أن تخسر الالعبني في هذه 
املرحلة هو أمر مخيب لنا، انا نادم الشراكه 
ألني كنت ســــأزج بالتشيكي روزيسكي، 
لكنه كان ضعيفــــا ومريضا، لقد غامرت 
ودفعت الثمن».فــــي هذا الوقت، يخوض 
تشلسي حامل اللقب ورابع الترتيب رحلة 
معقدة الى ســــندرالند السادس الذي لم 
يخسر في مبارياته االربع االخيرة، لكن 
فريق املدرب االيطالي كارلو أنشــــيلوتي 
استعاد ثقته وفاز في آخر مباراتني. ويبدو 
الفريق األزرق مشغوال في هذه االيام بصفقة 
انتقال الدولي االسباني فرناندو توريس 
الى صفوفه من ليڤربول قبل ساعات على 
اقفال باب االنتقاالت الشتوية. وستكون 
املباراة االولى لسندرالند بعد انتقال هدافه 
دارين بنت الى استون ڤيال، لكن ڤيال يحاول 
تعويض ذلك باشــــراك العبيه اجلديدين 
الغاني سالي مونتاري معارا من انتر ميالن 
االيطالي وصانع االلعاب البنيني ستيفان 
سيسينيون املنتقل من باريس سان جرمان 
الفرنســــي مقابل ٦ ماليني جنيه. ويلعب 
مع وســــت بروميتش البيون مع ويغان 

اليوم ايضا.
  وفي ختام املرحلة احلادية والعشرين 
من الدوري الفرنسي، فشل مرسيليا حامل 
اللقب في انتزاع املركز الثالث بســــقوطه 
في فخ التعادل الســــلبي امــــام مضيفه 

موناكو.

(أ.ف.پ)  صدمة وخيبة أمل على وجه رونالدو وأربيلو عقب اخلسارة من أوساسونا  

 فرحة العبي فرنسا بالفوز بكأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي  (أ.ف.پ) 

 فرنسا تتوج بكأس العالم لكرة اليد للمرة الرابعة
 توج املنتخب الفرنسي لكرة اليد بلقب كأس 
العالـــم للمرة الرابعة اثر فوزه على نظيره 
الدمناركي ٣٧-٣٥ في املباراة النهائية للبطولة 
والتي امتدت لوقت إضافي. وسجل نيكوال 
كاراباتيتش عشـــرة أهداف ليقود املنتخب 
الفرنسي إلى التتويج باللقب الرابع له في 
تاريخ مشاركاته بالبطولة ليعادل بذلك الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز باللقب والذي 
يقتسمه حاليا مع منتخبي رومانيا والسويد. 
وسبق للمنتخب الفرنسي أن توج باللقب في 
أعوام ١٩٩٥ و٢٠٠١ و٢٠٠٩.وأضاف املنتخب 
الفرنسي لقب كأس العالم ٢٠١١ إلى امليدالية 
الذهبية للمســـابقة في أوملبياد بكني ٢٠٠٨ 
ولقب العالم ٢٠٠٩ وبطولة األمم األوروبية 
٢٠١٠. وأصبح املنتخب الفرنسي أول فريق 
يتوج باللقب ملرتني متتاليتني منذ أن جنح 
املنتخب الروماني في ذلك عامي ١٩٧٠ و١٩٧٤. 
التالية في  البطولة  وتستضيف اســـبانيا 

عام ٢٠١٣.

 أسواق جديدة في موسم «فورموال واحد» الجديد
 شهدت بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال واحد في 
العقد االخير توسعا مطردا للسلسلة التي فرضت وجودها 
في اسواق جديدة ألســـباب تراوحت ما بني التسويقية 
التجارية والرياضية في ظل الشـــعبية املتعاظمة للفئة 
االولى. معلوم ان نسخة ٢٠١١ من البطولة التي ستفتتح 
في البحرين في ١٣ مارس املقبل، تشـــمل ٢٠ ســـباقا، ٩ 
منها في اوروبا. ويعتبر ســـباق الهنـــد الضيف اجلديد 
على الالئحة مقارنة بسلســـلة ٢٠١٠، مع العلم ان احللبة 
مازالـــت بانتظار املوافقة عليها الســـتضافة احلدث عام 
٢٠١٤، ستدخل البطولة السوق الروسية للمرة االولى من 
خالل تنظيم احدى جوالتها في «سوتشي» اال ان اللجنة 
االوملبية احملليـــة قد تتجه نحو تأجيل احلدث الى ٢٠١٥ 
في حال تعارض االســـتعدادات للسباق مع تلك اخلاصة 
باستضافة «سوتشي» نفســـها لدورة االلعاب االوملبية 

الشتوية في السنة نفسها. 

 مورينيو اليزال يحلم باللقب

 رونالدو يشن هجومًا عنيفًا 
  على جنود معركة أوساسونا

 يواجه شالكه في نصف نهائي كأس ألمانيا

 بايرن يقلص من حجم المشادة بين روبن ومولر
الهولندي لويـــس فان غال   قلص 
المدير الفني لفريـــق بايرن ميونيخ 
األلمانـــي وفيليب الم قائد الفريق من 
شأن ما تردد عن المشادة التي وقعت 
بين الهولندي آرييـــن روبن وزميله 
األلماني توماس مولر بعد فوز الفريق 
على فيردر بريمن. وتردد أن روبن أمسك 
بعنق مولر عقب صفارة نهاية المباراة 
بدعوى وجود إيماءة سيئة من مولر 
بعدما حرمه روبن من تسديد ضربة 
حرة ثم ســـددها بشكل سيئ. وتردد 
أن أناتولي تيموتشوك نجح في فض 
االشتباك بين الالعبين. ولم يعلق مولر 
على الواقعة بينما قال الم إن الفريق 
سيناقش هذه المسألة داخليا. وقال فان 
غال إنه لم ير ما فعله روبن بالضبط 
ولكنه سيناقش األمر مع الالعب.وجذبت 
هذه الواقعة االهتمام في وسائل اإلعالم 

األلمانية بشـــكل أكبر من فوز الفريق 
على بريمن وتقدمه إلى المركز الثالث 

في جدول المسابقة.
  ومن جانب آخر أوقعت قرعة الدور 
قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا فريق 
بايرن ميونيخ حامل اللقب في مواجهة 
صعبة مع شالكه مثلما حدث في العام 
الماضي لتمنع مواجهة ساخنة محتملة 
بين الفريقين في نهائي البطولة. ويلتقي 
الفائز منهما في نهائـــي البطولة مع 
أحد فريقين من دوري الدرجة الثانية 
وهما دويسبورغ وإنيرجي كوتبوس 
اللـــذان يلتقيان في المواجهة األخرى 
بالمربع الذهبي. ومن المقرر أن تقام 
مباراتا الدور قبـــل النهائي في يومي 
األول والثاني من شهر مارس المقبل 
على أن تقـــام المباراة النهائية في ٢١ 

مايو المقبل.

 اعتــــرف البرتغالــــي 
جوزيــــه مورينيــــو بأن 
األمور أصبحت أكثر تعقيدا 
بعد أن أصبح الفارق سبع 
نقاط بهذه الهزمية التي 
«لم نكن نستحقها»، ولكن 
البطوالت ال تضيع بهذه 
الطريقــــة فإعــــالن راية 
االستسالم يستدعي نزيف 
عدد أكبر من النقاط. وأكد 
املدرب أن فريقه سيبذل 
قصارى جهده حتى الرمق 
األخير للحاق باملتصدر.

  ورغم اخلسارة، أشاد مورينيو بفريق أوساسونا مشيرا الى أن األخير 
قدم أداء جيدا في حدود إمكانياته واستحق أن يخرج من املباراة بنتيجة 
إيجابية، كما امتدح حكم املباراة، فيما انتقد سلوك جماهير أوساسونا 
في إلقاء كرات داخل امللعب أثناء ســــير املباراة. وعلى اجلانب اآلخر، 
أشــــاد خوسيه أنطونيو كاماتشو مدرب أوساسونا بالفوز التاريخي 
الذي حققه فريقه على النادي امللكي، مشــــيرا الى ان فريقه غالبا ما 

يقدم أداء قويا بني جماهيره، وال يحتاج سوى بعض احلظ.

 صب البرتغالي كريســـتيانو رونالدو العب ريال مدريد جام 
غضبه على جماهير أوساسونا بسبب ما وصفه باألجواء «احلربية» 
التي شهدتها املباراة، مشيرا الى انها لم تكن مباراة لكرة القدم، بل 
كانت أشـــبه باملعركة، لم يكن يتوجب على املشجعني أو األطفال 
مشـــاهدة أمر كهذا، والبد من معاقبة هذه اجلماهير على سلوكها 
«املشني». واستمر رونالدو في سخريته حني «اشاد» بالعبي الفريق 
املنافس وقال: أدوا دورهم على أكمل وجه في توجيه الضربات لنا 
وإلقـــاء مزيد من الكرات داخل امللعب لتعطيل اللعب، والحت لهم 
فرصة واحدة ســـجلوا منها الهدف، ورغم ذلك ال ميكن القول اننا 
لعبنا جيدا، ولكن حاولنا بقدر املستطاع ولم ننجح. ومع اعترافه 
بصعوبة املهمة، اال انه لم ير ان اســـتعادة الصدارة من برشلونة 
مستحيلة، ألن كرة القدم تعترف بالنتائج فقط، والدليل على ذلك 

أن أوساسونا «سرق الفوز دون أن يلعب».  

 سائقا فريق رينو ڤيتالي بتروڤ وروبرت كوبيكا يكشفان عن السيارة اجلديدة املشاركة في سباق فورموال واحد     (رويترز) 

 عالمية متفرقات 

جنح املهاجم الدولي االوروغوياني لويس ســــواريز   
في الفحص الطبي الروتيني وســــيتمكن من حمل ألوان 
ليڤربول اإلجنليزي بحسب ما أعلن االخير في بيان له. 
ومتت أيضا املوافقة على شروط العقد الذي بلغت قيمته 
٢٦٫٥ مليون يورو ثمنا لهداف أياكس أمستردام الهولندي 

السابق.
   أعلن نادي شتوتغارت األملاني أن الالعب الياباني شنجي 
أوكازاكي وصل إلى أملانيا المتام إجراءات انتقاله إلى شتوتغارت 

بعد فوزه مع املنتخب الياباني بلقب كأس آسيا ٢٠١١.
   قال اإليطالي روبرتو مانشــــيني املدير الفني لفريق 
مانشستر سيتي اإلجنليزي إن العبه آدم جونسون سيغيب 
عن صفوف الفريق لثالثة شهور بسبب اإلصابة في كاحل 
القدم والتي تعرض لها خالل تدريبات الفريق يوم اخلميس 

املاضي.

   سيغيب املهاجم الدولي املجري ادم تساالي لعدة أسابيع 
ــن صفوف ماينتس املجري بعد تعرضه الصابة في ركبته  ع
اليمنى خالل املرحلة ٢٠ من بطولة املانيا، بحسب ما أعلن رابع 

ترتيب الدوري.
   ارتقت البلجيكية كيم كليسترز املتوجة بلقب بطولة 
استراليا املفتوحة الى املركز الثاني في التصنيف العاملي 
لالعبات احملترفات الصادر، وباتت على مقربة من انتزاع 

املركز االول من الدمناركية كارولني فوزنياكي.
ــم بوسطن سلتيكس وصيف املوسم املاضي القمة     حس
ــمني  التي جمعته مع لوس اجنيليس ليكرز حامل لقب املوس
االخيرين بالفوز عليه ١٠٩-٩٦ ضمن دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفني. وأقال انديانا بيسرز مدربه جيم أوبراين اثر البداية 
ــلة االميركي  ــيئة التي حققها الفريق في دوري كرة الس الس

للمحترفني. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة الخامسة والعشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ١٠:٤٥  أرسنال ـ إيڤرتون 
 أبوظبي الرياضية HD٦  ١٠:٤٥  سندرالند ـ تشلسي 

 أبوظبي الرياضية HD٧  ١١  مان يونايتد ـ أستون ڤيال 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ١١  وست بروميتش ـ ويغان 

 إيطاليا (المرحلة الثالثة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  ميالن ـ التسيو 

 الصحف اإلسبانية تقضي على «الملكي»
 بعد الهزمية املفاجئة التي مني بها فريق ريال مدريد االسباني 
ــبانية  ــي دوري الليغا، خرجت الصحف االس ــونا ف امام اوساس
بعناوين قاسية وقوية ضد أداء الفريق امللكي، ومنها على سبيل 
املثال: ريال مدريد يتعرض لضربة قاضية في الدوري االسباني. 
ــبع الذي بات يفصل بني  وركزت الصحف على فارق النقاط الس
برشلونة املتصدر ومالحقه املباشر أي الريال، وذكرت الصحف 
ان تتويج برشلونة باللقب لم يعد ينتظر سوى املسائل الشكلية. 
كما عنونت صحف أخرى انه سيكون من الصعب على فريق ريال 
ــتؤثر بشكل  مدريد التأقلم مع الهزمية األخيرة وتخطيها ألنها س

 غالف موندو ديبورتيڤو  غالف جريدة «اس»كبير وحاسم على الصراع الدائر حول لقب البطولة.

 جوزيه مورينيو


