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  ٢   فبراير  ٢٠١١ 

 يفتقد توتنهام االجنليزي خلدمات قائده ومدافعه  48 
ليدلي كينغ فترة طويلة ألنه سيخضع لعملية جراحية 
في القســـم العلوي من عضالت الفخذين، وجاء هذا 
االعالن على لسان مدرب النادي اللندني هاري ريدناب، 
وعانى كينغ (٣٠ عاما) كثيرا من االصابات في األعوام 
األخيرة وهو لم يشارك سوى في ٤ مباريات مع فريقه 

هذا املوسم. 

 اعربت اغلب جماهير كرة القدم االســــبانية عن ثقتها بأن 
الصراع على لقب الدوري االســــباني قد مت حسمه عقب تصدر 
برشلونة ترتيب املســــابقة بفارق ٧ نقاط امام اقرب مالحقيه 
ريــــال مدريد. ففي الوقت الذي فاز فيه برشــــلونة ٣ - ٠ على 
ملعب ايروكليس، ليعادل اجناز ريال مدريد الذي اســــتمر ٥٠ 
عاما واملتمثل في حتقيق ١٥ فوزا متتاليا بالدوري احمللي، سقط 
ريال مدريد على ملعب اوساسونا ٠ - ١. وجرى استطالع الرأي 

عبر صحيفة «ماركا» مما اظهر ان ما ال يقل عن ٨٣٫٦٪ من القراء 
يعتقدون ان اللقب قد حسم بالفعل لصالح برشلونة. وجاء اخلبر 
الرئيسي للصحيفة حتت عنوان «حان الوقت للبحث عن لقب 
الكأس»، واظهر استطالع للراي لصحيفة «موندو ديبورتيڤو» 
الصادرة من اقليم كتالونيا ان ٧٣٪ من القراء يرون ان املعركة 
قد حســــمت على لقب الدوري بالفعل فيما يرى ٥٦٪ من قراء 

صحيفة «سبورت» ان ريال مدريد قد خسر املعركة. 

 اإلسبان يرون أن برشلونة حسم لقب الدوري اإلصابة تبعد كينغ فترة طويلة

 ليڤربول يواجه ستوك سيتي.. وصراع بين نابولي وكييڤو ويوڤنتوس لتخطي عقبة باليرمو

 إشبيلية والميريا يعترضان طريق ريال مدريد وبرشلونة لنهائي الكأس

 العبو ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيليان مارسيلو وبيبي يفكرون في كيفية النهوض بالفريق من جديد                (أ.ف.پ) 

 فريق «ريدبول  ـ رينو» امام السيارة اجلديدة                                (أ.ف.پ) 

 يتطلع لالحتفاظ بلقب «فورموال واحد»

 «ريد بول» يقدم سيارته الجديدة

 قدم فريق ريد بولـ  رينو الذي توج املوسم 
املاضي بلقب بطولتي السائقني والصانعني في 
سباقات فورموال واحد، سيارته اجلديدة «آر 
بي ٧» في ڤالنســــيا االسبانية حيث يخوض 
الفريق النمسوي جتاربه على حلبة ريكاردو 
تورمو. وحافظ الفريق النمسوي الذي يتخذ 
من ميلتون كيز (جنوب-شرق اجنلترا) مقرا 
له، على ســــائقيه االملاني سيباســــتيان فيتل 
واالسترالي مارك ويبر املرشحني للدخول في 
منافسة جديدة بينهما على لقب السائقني بعد ان 
تفوق االول على الثاني املوسم املاضي وانتزع 
اللقب العاملي في السباق االخير على حلبة مرسى 
ياس االماراتية، فيما حل زميله ثالثا خلف سائق 

فيراري االسباني فرناندو الونسو.
  وقال مدير الفريق كريستيان هورنر خالل 
تقدمي السيارة اجلديدة: «نحن محظوظون جدا 
الننا منلك على االرجح اقوى ثنائي في البطولة. 
سيكون موسم ٢٠١١ متطلبا جدا لكنه سيكون 
مذهال.. مادام بإمكاننا ان نطبق ما تعلمناه في 
٢٠١٠ وتقدمي افضل ما لدينا، فالنتائج ستأتي 

مبفردها كما كانت احلال العام املاضي».
  وكان فيتل وويبر خاضا املوســــم املاضي 
صراعا ناريا مع بعضهما ومع الونسو وسائق 

ماكالرينـ  مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، 
لكن اللقب ذهب في نهاية املطاف الى السائق 
االملاني الذي اصبح اصغر بطل في تاريخ سباقات 
الفئة االولى (٢٣ عاما و١٦٤ يوما) متفوقا على 
هاميلتون الذي توج باللقب عام ٢٠٠٨ وعمره 

٢٣ عاما و٣٠٠ يوم.
  واصبح فيتل ثاني سائق املاني فقط يحرز 
لقب بطل الفئة االولى بعد االسطورة شوماخر 
الذي احرزه اعــــوام ١٩٩٤ و١٩٩٥ مع بينيتون 
و٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ و٢٠٠٤ مع فيراري 
التي دفعت في ابوظبي ثمن اخلطأ االستراتيجي 
الذي ارتكبته بادخال الونسو مبكرا الى املرآب 
من اجل استبدال اطاراته، ما سمح لفيتل بالقيادة 

مباشرة نحو اللقب.
  وبدا ويبر عازما علــــى الدخول في صراع 
متجدد على لقب البطولة التي تصدرها املوسم 
املاضي لفترة ليست بالقصيرة قبل ان يزيحه 
الونســــو ثم فيتل في السباق اخلتامي، وهو 
قال: «ال شيء تغير، لدي فرصة كبيرة من ان 
اجــــل حتقيق بعض النتائج الرائعة. اختبرت 
املوسم املاضي بعض اللحظات الصعبة جدا. 
كان من غير االعتيادي ان يتنافس سائقان من 
الفريق ذاته علــــى اللقب. لن نبالغ كثيرا بعد 

جتارب اليوم. ما زلنا في بداية الطريق. علينا 
ان نضع االســــس التي تســــاعدنا على الدفاع 

بقوة عن اللقب».
  اما فيتل فقال بدوره ان موســــم ٢٠١٠ كان 
«ذكــــرى فخر كبير. لكــــن االن نحن في ٢٠١١، 
وامامنا عمل اخر يجب القيام به وبالتالي نحن 
ننتقل الى التحدي املقبل واملتثمل بالقيام باالمر 

ذاته (الفوز باللقب)».
  وينطلق املوسم اجلديد في ١٣ مارس املقبل 
على حلبة البحرين الدولية وســــط تعديالت 
كثيرة خصوصا في النواحي االنسيابية وابرزها 
حظر اســــتخدام جهاز «اف ـ داكت» الذي كان 
فريق ماكالرين ـ مرسيدس اول من استخدمه 
املوســــم املاضي، ثم جلأت اليه الفرق االخرى 
بعدمــــا اكد االحتاد الدولي «فيا» انه ال يخالف 
قانون عدم استخدام اجزاء انسيابية متحركة 
في السيارات، الن السائق هو اجلزء االنسيابي 
املتحرك وليس قطعة موجودة على السيارة اذ 
يستعمل ركبته من اجل التحكم بتدفق الهواء 
الى داخل السيارة من خالل فتحة تشكل نفق 
هواء بــــني مقدمة الســــيارة ومؤخرتها مرورا 
بالسائق وذلك من اجل التحكم بقوة اجلر «داون 

فورس» في اخلطوط املستقيمة. 

 ميامي يلحق الخسارة الـ ٤٠ بكليفالند

 جنم ميامي هيت ليبرون جيمس يحجب الكرة عن العب كليفالند انطوني باركر         (أ.ف.پ)

 أحلق ميامي هيت اخلسارة 
الـ ٤٠ بكليفالند كافالييرز هذا 
املوســـم عندما هزمه ١١٧-٩٠ 
ضمن دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني.
  وســـاهم «امللـــك» ليبرون 
الى  الذي قاد كليفالند  جيمس 
حتقيق فوزه الـ ٤٠ في ٤ فبراير 
املاضي خالل املوســـم األخير، 
بإحلاق خسارة قاسية بفريقه 
القدمي عندما سجل ٢٤ نقطة و٨ 

متريرات حاسمة.
  وســـجل دواين وايد ٢٦ من 
نقاطه الـ ٣٤ في الشوط األول، 

وأضاف العب االرتكاز الليتواني 
زيدروناس ايلغوسكاس ١٢ نقطة 

و١٤ متابعة.
  وهذه اخلســـارة الـ ٢١ على 
التوالي لكليفالند، وهو مجموع 
خســـاراته فـــي كامل موســـم 
٢٠١٠/٢٠٠٩، عندما أحرز جيمس 
لقب أفضل العـــب في الدوري 
في صفوفه، وأصبح رصيده ٨ 

انتصارات مقابل ٤٠ خسارة.
  ولدى اخلاسر، سجل أنطاون 
جاميسون ٢١ نقطة و١٠ متابعات 

وماني هاريس ٢٠ نقطة.
  وضرب كارميلـــو أنطوني 

جنم دنفر ناغتس بقوة عندما 
سجل ٣٧ نقطة لفريقه، لكن هذا 
الرصيد الكبير لم يكن كافيا أمام 
نيوجيرسي نيتس الذي فاز على 

أرضه ١١٥-٩٩.
  وحقق ممفيس غريزليز فوزا 
غاليا على ضيفه اورالندو ماجيك 
١٠٠-٩٧ وفاز انديانا بيسرز على 
تورونتو رابتـــورز ١٠٤-٩٣، 
وداالس مافريكس على واشنطن 
ويـــزاردز ١٠٢-٩٢، ويوتا جاز 
على تشارلوت بوبكاتس ٨٣-٧٨، 
ولوس اجنيليس كليبرز على 

ميلووكي باكس ١٠٥-٩٨. 

 تبــــدو الطريــــق ممهــــدة أمام 
برشلونة وغرميه ريال مدريد من 
أجل التواجد في نهائي كأس اسبانيا 
لكرة القدم للمرة االولى منذ ١٩٩٠ 
عندما يخوضان اليــــوم في إياب 
نصف النهائي أمام امليريا واشبيلية 
حامل اللقب علــــى التوالي. وكان 
برشلونة، حامل اللقب القياسي بعدد 
األلقاب (٢٥ آخرها عام ٢٠٠٩)، قطع 
أكثر من نصف الطريق نحو النهائي 
الـ ٣٥ في تاريخه بعدما سحق امليريا 
٥ـ  ٠ في مباراة الذهاب على ملعبه 
«كامب نو»، فيما عاد ريال مدريد من 
ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» 
بفوز ثمني ١ـ  ٠ سجله الفرنسي كرمي 
بنزمية. من املؤكد ان مهمة برشلونة 
أسهل بكثير من غرميه ريال مدريد 
خصوصا في ظــــل العروض التي 
يقدمها وحجم املنافس الذي يواجهه 
ألن امليريا ليس من عيار اشبيلية 
حامل اللقب ومن املستبعد جدا ان 
يعوض األهداف الـ ٥ التي تلقاها 
في لقاء الذهاب. اما بالنسبة للنادي 
األندلســــي فيملك اإلمكانيات التي 
الذهاب،  تخوله تعويض خسارة 
معــــوال على املعنويــــات املهزوزة 

للنــــادي امللكي الــــذي مني األحد 
بهزميته الثانيــــة في الدوري هذا 
املوســــم وجاءت على يد مضيفه 
اوساسونا (٠ـ  ١) ما جعله يتخلف 

بفارق ٧ نقاط عن برشلونة.
  وســــيكون تركيز ريال مدريد 
منصبا متاما على مباراة اليوم من 
أجل بلوغ النهائي للمرة االولى منذ 
٢٠٠٤ وللمــــرة الـ ٣٧ في تاريخه، 
على أمل ان يســــترد اعتباره من 
برشلونة الذي ســــحقه ٥ ـ ٠ في 
الدوري، وحتقيق ثأره من النادي 
الكاتالونــــي الذي كان تغلب عليه 
في آخر مواجهة لهمــــا في نهائي 
الــــكأس عــــام ١٩٩٠ بنتيجة ٢ـ  ٠، 
علما انهما تواجها على اللقب في 

٤ مناسبات اخرى.
   تصب اإلحصائيات في مصلحة 
ريال مدريد فــــي مباراة اليوم ألن 
النــــادي امللكي لم يودع مســــابقة 
الكأس في اي مناســــبة بعد فوزه 
مبباراة الذهاب بنتيجة ١ ـ ٠، لكن 
الكثير  هذه اإلحصائيات ال تعني 
ملدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
الذي أصبح فــــي وضع حرج بعد 
أمام اوساســــونا األحد  اخلسارة 

الدوري  الذي توج معــــه بثالثية 
والكأس احملليني ومسابقة دوري 
أبطال اوروبا. لكن برشلونة أذاق 
مورينيو جرعة كبيرة من التواضع 
عندما أذل النادي امللكي في موقعة 
الـ «كالسيكو» بالفوز عليه بخماسية 
نظيفة ثم ابتعد عنه بفارق ٤ نقاط 
ثم ٧، ما يصعب من مهمة البرتغالي 
في قيادة فريق العاصمة الى لقب 
«ال ليغــــا» للمرة االولى منذ ٢٠٠٨ 

والـ ٣٢ في تاريخه.

  إيطاليا

  يخوض نابولي الوصيف مباراة 
ال تخلو من صعوبة على أرض كييڤو 
العاشر في املرحلة الـ ٢٣ اليوم، بعد 
فوزه الساحق على سمبدوريا ٤ـ  ٠ 
بثالثية من متصدر ترتيب الهدافني 
االوروغوياني ادينســــون كافاني 
(١٧هدفــــا في ٢٢ مبــــاراة). وأصر 
كافاني الذي ســــجل هاتريك أيضا 
في مرمى يوڤنتوس قبل أسبوعني 
ان فريقه اجلنوبــــي ميكنه إحراز 
اللقب للمرة االولى منذ ٢١ عاما: «كما 
قلنا في بداية املوسم، ال ينبغي ان 
نضع احلواجز اذا أردنا الفوز. بعد 

اخلروج في الكأس (بركالت الترجيح 
أمام انتر ميالن منتصف األسبوع 
املاضي)، جاءت قوتنا في املباراة 
(سمبدوريا) جراء تلك اخلسارة». 
ويقر كافاني املعار من باليرمو انه 
سعيد مع نابولي على رغم املديح 
الذي تلقــــاه مؤخرا من البرتغالي 
جوزيــــه مورينيو من مدرب ريال 
مدريد االسباني. ويتصدر ميالن 
الترتيب برصيد ٤٧ نقطة مقابل ٤٣ 
لنابولي الثاني و٤٠ لالتسيو الثالث. 
وفي باقي املباريات، يلعب تشيزينا 
مع كاتانيا، وفيورنتينا مع جنوى، 
وباليرمو مــــع يوڤنتوس، وبارما 
مع ليتشــــي، وروما مع بريشيا، 
وسمبدوريا مع كالياري، واودينيزي 

مع بولونيا اليوم.

  إنجلترا

  يلعب اليوم في املرحلة الـ ٢٦ 
من الدوري االجنليزي برمنغهام مع 
مانشستر سيتي وبالكبيرن روفرز 
مع توتنهام هوتسبر وبالكبول مع 
وست هام وبولتون مع ولڤرهامبتون 
وفولهام مع نيوكاس وليڤربول مع 

ستوك سيتي.

املاضــــي. وفــــي حال فشــــل ريال 
مدريد في تخطي عقبة اشــــبيلية 
غدا فسيعزز هذا األمر األخبار التي 
تتحدث عــــن رحيل البرتغالي في 
نهاية املوســــم او حتى قبل ذلك، 

وهو األمر الذي أملح إليه شخصيا 
قبل يومني عندما قال لصحيفة «ذي 
ميرور» البريطانية ان عودته الى 
الدوري االجنليــــزي قد تكون في 
وقت اقرب مما كان يتوقع. وأشار 

مورينيو في حديثه مع الصحيفة 
الى انه لطاملا وضع لنفســــه هدف 
العودة الى الدوري االجنليزي املمتاز 
بعدما ترك تشلســــي اللندني عام 
٢٠٠٧ لإلشــــراف على إنتر ميالن 

االيطالي. وجاء مورينيو إلى ريال 
مدريد وهو يرفع شعار قيادته الى 
استعادة لقب بطل الدوري احمللي 
من برشلونة بعد ان خاض موسما 
استثنائيا مع انتر ميالن االيطالي 

 ڤالنسيا يفلت من الخسارة 

 غيغز يصف روني بـ «الغبي»

 أفلت ڤالنسيا من اخلسارة أمام مضيفه 
ــانتاندر وتعادل معه ١ـ  ١ في  ــينغ س راس
ختام املرحلة الـ ٢١ من الدوري االسباني 

لكرة القدم.
  وكان راسينغ سانتاندر في طريقه إلى 
انتزاع فوز كان في امس احلاجة إليه بالنظر 
الى مركزه في الترتيب، حيث تقدم بهدف 

لألرجنتيني ارييل ناهويلبان منذ الدقيقة 
ــتا  ٣٣، بيد ان مواطن االخير البرتو كوس
امللقب بـ «تينو» حرمه من ذلك وانقذ ڤالنسيا 
ــارة بتسجيله هدف التعادل في  من اخلس

الدقيقة ٧٨.
  وطرد تينو في الدقيقة ٨٨ لتلقيه اإلنذار 
الثاني، على غرار مواطنه ناهويلبان مسجل 

هدف راسينغ سانتاندر (٨٩).
ــينغ سانتاندر املباراة بـ ٨    وأكمل راس
العبني اثر طرد دافيد نافارو (٥٢) واجلزائري 

مهدي حلسن (٩٠).
  واكتفى ڤالنسيا بنقطة واحدة عزز بها 
ــي املركز الرابع برصيد ٤١ نقطة  موقعه ف

مقابل ٢١ نقطة لراسينغ سانتاندر الـ ١٧. 

 وصف الويلزي ريان غيغز جنم مان يونايتد 
االجنليزي زميله في الفريق املهاجم واين روني 
ــة التوقيت الذي  ــه «غبي» وذلك على خلفي بان
ــياطني  اختاره االخير لطلب الرحيل عن «الش

احلمر» في اكتوبر املاضي، وانتقد غيغز اللحظة 
التي اختارها روني لالعالن عن رغبته في ترك 
النادي االجنليزي، حيث اتت قبل مباراة في دوري 
ــال اوروبا، ما يعني ان التوقيت كان ضربا  ابط

من الغباء، واضاف: من الغريب حقا حني تكون 
ــي ناد ما، ان ترى االمور من منظار مختلف  ف
ــواك في اخلارج فالالعبون يرون  عما يراه س

من داخل النادي امورا بنظرة انانية. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس إسبانيا (إياب نصف النهائي) 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  امليريا ـ برشلونة 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  ريال مدريد ـ إشبيلية 

 إنجلترا (المرحلة الخامسة والعشرون) 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ١٠:٤٥  برمنغهام ـ مانشستر سيتي 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ١١  بالكبيرن ـ توتنهام 

 أبوظبي الرياضية HD٧  ١١  بولتون ـ ولڤرهامبتون 

 أبوظبي الرياضية HD٦  ١١  فوالم ـ نيوكاسل 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ١١  ليڤربول ـ ستوك سيتي 

 أبوظبي الرياضية HD٨  ١١  بالكبول ـ وست هام 

 إيطاليا (المرحلة الثالثة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ١٠:٤٥  تشيزينا ـ كاتانيا 

 اجلزيرة الرياضية +٣  ١٠:٤٥  كييڤو ـ نابولي 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٠:٤٥  فيورنتينا ـ جنوى 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  باليرمو ـ يوڤنتوس 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ١٠:٤٥  بارما ـ ليتشي 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ١٠:٤٥  روما ـ بريشيا 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ١٠:٤٥  سمبدوريا ـ كالياري 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ١٠:٤٥  أودينيزي ـ بولونيا 

 عملية جراحية
   ناجحة لكاغاوا

ــط بوروسيا    أعلن العب وس
الدوري  ــدر  ــد متص دورمتون
األملاني لكرة القدم الدولي الياباني 
شينجي كاغاوا على موقعه في 
شبكة االنترنت انه خضع لعملية 
جراحية ناجحة لعالج كسر في 
قدمه اليمنى ما حرمه من خوض 
املباراة النهائية لكأس آسيا التي 
ــاموراي  ــا منتخب الس توج به
ــتراليا (١-٠ بعد  على حساب اس

التمديد).
ــذي تعرض  ــال كاغاوا ال   وق
لإلصابة في مباراة الدور نصف 
النهائي الثالثاء املاضي أمام كوريا 
ــأخلد الى الراحة  اجلنوبية: «س
وبعدها سأركز على إعادة التأهيل 
واستعادة عافيتي، أريد العودة إلى 
املالعب في أسرع وقت ممكن».

  وأوضح كاغاوا انه ميني النفس 
بالعودة الى املالعب في منتصف 
ــيا  ــل املقبل، وكان بوروس ابري
ــن اخلميس  ــد قد أعل دورمتون
املاضي بعدما اخضع الالعب الى 
ــة معمقة، انتهاء  فحوصات طبي

موسم العب وسطه كاغاوا.
 

 إيقاف حارس مرمى 
بريمن ٣ مباريات

  اعلنت جلنة االنضباط التابعة 
لالحتاد االملاني لكرة القدم ايقاف 
حارس مرمى فيردر برمين الدولي 
تيم فيسه ٣ مباريات بعد طرده في 
املباراة امام ضيفه بايرن ميونيخ 
ضمن املرحلة الـ ٢٠ من الدوري 
االملاني. وطرد فيسه في الدقيقة 
٨٨ من املباراة التي انتهت بفوز 
ــبب  ــق البافاري ٣ ـ ١ بس الفري
املهاجم  ــق  ــن بح تدخله اخلش
الدولي توماس مولر عندما كان 
ــه  االخير منفردا به. وترك فيس
مكانه لسيباستيان ميليتس (٢١ 
عاما) الذي سيخلفه في املباريات 
ــس وهانوڤر  امام ماينت املقبلة 

وهامبورغ. 


