
 السبت الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٥ فبراير ٢٠١١ 

 تبدأ في غضون أيام مفاوضات حول بيع نادي روما اإليطالي لكرة القدم ملجموعة من املستثمرين  14 
األميركيني، حسب ما ذكرته وسائل اإلعالم اإليطالية. وكانت «بوسطن إنترناشونال جروب»، وهي 
شركة اســــتثمارية تنشط في أنحاء العالم في قطاعي الطاقة والتنمية، أبدت قبل أيام رغبتها في 
شراء نادي العاصمة اإليطالية.  وذكرت صحف اسبانية ان مجموعة من رجال األعمال املقيمني في 
دبي يفاوضون بقوة لشراء نادي ريال  سرقسطة االسباني لكرة القدم. وأشارت املعلومات الى ان 
املبلغ املدفوع لن يتعدى ٣ ماليني يورو، ألن املستثمرين سيدفعون كامل ديون النادي التي بلغت 

١٣٠ مليون يورو ولذلك فقد أجبر مالك النادي احلالي على قبول مثل هذا العرض.

 أعلـــن رئيس االحتـــاد األفريقي لكرة القـــدم (الكاف) 
الكاميروني عيســـى حياتو عن نيته عدم الترشح ملنصب 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مرة أخرى. وقال 
حياتو انه تخلى نهائيا عن فكرة الترشح لرئاسة «فيفا»، 
قائال: «أعمل من منصبي احلالي كرئيس لالحتاد األفريقي مع 
السويسري جوزيف بالتر رئيس الـ «فيفا» على تطوير الكرة 

في أفريقيا، ولن أترشح مجددا لرئاسة االحتاد الدولي».

 حياتو: لن أترشح لرئاسة «فيفا» مرة أخرى مستثمرون أميركيون لشراء نادي روما وإماراتيون لشراء سرقسطة

 قطار برشلونة السريع يصطدم بعقبة أتلتيكو مدريد 
 إنتر ميالن يعّمق جراح باري ويرتقي إلى المركز الثالث.. ومان يونايتد لتعزيز صدارته أمام ولڤرهامبتون

(ا.ف.پ)   مهاجم انتر ميالن اجلديد جامباولو باتزيني يواصل هز شباك املنافسني 

 يبدو ان مان يونايتد مرشــــح 
لالحتفاظ بسجله خاليا من الهزائم 
في مبارياته الـ ٢٩ حتى اآلن عندما 
يحل ضيفــــا على متذيل الترتيب 
ولفرهامبتــــون اليوم في املرحلة 
الثامنــــة والعشــــرين من بطولة 
اجنلترا لكرة القدم.ويأمل الشياطني 
احلمر ان يكون الولد الذهبي واين 
روني قد استعاد شهيته التهديفية 
بعد الثنائية التي سجلها في مرمى 
اســــتون ڤيال الثالثاء املاضي. أما 
الثاني فيحل ضيفا على  ارسنال 
نيوكاسل يونايتد في مباراة ثأرية 
لالول الذي سقط على أرضه بشكل 
املباريات  مفاجئ ذهابــــا. وفــــي 
االخرى، يلتقي ستوك سيتي مع 
سندرالند، واستون ڤيال مع فوالم، 
وايڤرتون مع بالكبول، ومانشستر 
سيتي مع وست بروميتش البيون، 
وتوتنهام مع بولتون، وويغان مع 

بالكبيرن.

  إيطاليا

اللقب  انتر ميالن حامل    عمق 
في االعوام اخلمسة االخير جراح 
مضيفه باري صاحب املركز االخير 
عندما سحقه بثالثية نظيفة على 
ملعب «ســــان نيكوال» في ختام 
املرحلــــة الثالثة والعشــــرين من 
الدوري االيطالي. وعانى انتر ميالن 
االمرين لتحقيــــق الفوز االول له 
على باري في ملعب سان نيكوال 
منــــذ ١٠ أعوام، وقد أمن انتصاره 
في الدقيقتني االخيرتني من الدقائق 
الســــت املضافــــة وقتا بــــدال من 
الضائع. ويدين انتر ميالن بفوزه 
الى العب وســــطه اجلديد الدولي 
املغربي حسني خرجة، حيث افتتح 
التسجيل في الدقيقة ٧٠، ثم صنع 
الهدف الثالث لسنايدر في الدقيقة 
السادسة االخيرة من الوقت بدال من 
الضائع، فيما تابع الوافد اجلديد 
اآلخر جامباولــــو باتزيني القادم 
التهديفية  من سمبدوريا هوايته 
مع االنتر وســــجل الهدف الثاني 
رافعــــا رصيده الــــى ٣ أهداف في 
مباراتني بعــــد ثنائيته في مرمى 
باليرمو االحد املاضي. وارتقى انتر 
ميالن الى املركز الثالث برصيد ٤١ 
نقطة بفارق االهداف أمام التسيو، 
وميلك مباراة مؤجلة أمام مضيفه 
فيورنتينا ســــتقام في ١٦ فبراير 
احلالــــي. وهو الفوز الثامن النتر 
ميالن في تســــع مباريات بقيادة 

مع سمبدوريا.

  اسبانيا

الذي يرتاح    يسعى برشلونة 
في صدارة بطولة اسبانيا بفارق 
٧ نقــــاط عــــن غرميــــه التقليدي 
ريال مدريد الى مواصلة عروضه 
الهجومية الرائعة عندما يستضيف 
اتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو. 
وتابع الفريق الكاتالوني هوايته في 
حتطيم االرقام القياسية هذا املوسم 
وكان آخرها حتقيقه الفوز اخلامس 
عشر على التوالي والتاسع عشر 
هذا املوسم، ليعادل الرقم القياسي 
(١٥) من حيــــث عدد االنتصارات 

الذين يحتلــــون املركز  ورفاقــــه 
السادس عشر في املرحلة احلادية 
والعشــــرين من بطولــــة أملانيا. 
ومير الفريــــق الباڤاري في فترة 
جيــــدة في الــــدوري، إذ فاز في ٤ 
مــــن مبارياته اخلمــــس االخيرة، 
اثر عودة جناحه الهولندي ارين 
روبن من االصابة وتألقه مؤخرا. 
ويحل باير ليڤركوزن الثاني على 
نورمبرغ العاشــــر، بعد حتقيقه 
فوزيــــن متتاليــــني آخرهما على 
هانوڤر القوي والذي تراجع الى 
املركز اخلامس. وفي باقي املباريات، 
يلعب ماينتس مع فيردر برمين، 
وهوفنهامي مع كايزرســــلوترن، 

مدربه البرازيلي ليوناردو.
  . وكان فريق السيدة العجوز 
خاض موسما سيئا للغاية املوسم 
املاضي حيث احتل املركز السابع 
وفشل في املشـــاركة في دوري 
ابطـــال أوروبا، ما دفـــع بإدارة 
النادي الى تعزيز صفوف الفريق 
واالستعانة بخدمات املدرب لويجي 
دل نيري. وحقق الفريق انطالقة 
جيدة في مطلع املوسم احلالي، 
لكن نتائجه ســـاءت كثيرا منذ 
مطلع العام احلالي، حيث خسر 
خمس من مبارياته الثماني منها 
الثـــالث االخيرة علـــى التوالي. 
ويلتقي اليـــوم ايضا اودينيزي 

املتتالية واملســــجل باسم غرميه 
امللكي في موسم ١٩٦٠-١٩٦١ الذي 

كان يضم ١٦ فريقا فقط.
  وفي املباريات االخرى، يلتقي 
اوساســــونا مع مايوركا، وامليريا 
مع اسبانيول، واتلتيك بلباو مع 
سبورتيخ خيخون، وخيتافي مع 
ديبورتيڤو ال كورونا، وسرقسطة 
مع راسينغ سانتاندر، وڤياريال 

مع ليفانتي.

  ألمانيا

  ينتقــــل بايرن ميونيخ الثالث 
الــــى مدينة كولن  اللقب  وحامل 
ملواجهة املهاجم لوكاس بودولسكي 

وهانوڤــــر مــــع ڤولفســــبورغ، 
وبوروسيا مونشــــنغالدباخ مع 

شتوتغارت.

  فرنسا

  يحل باريس سان جرمان الذي 
يأمل بدوره في إحراز اللقب احمللي، 
ضيفا على رين احد فرق املقدمة 
فــــي لقاء ال يخلو من صعوبة في 
الثانية والعشــــرين من  املرحلة 
بطولة فرنسا. ويلتقي بريست مع 
نانسي، وكاين مع لوريان، ولنس 
مع ڤالنسيان، ومرسيليا مع ارل 
افينيون، ومونبلييه مع ســــانت 

اتيان، ونيس مع سوشو.  

 عقدة الذنب تالحق حارس أرسنال شزيسني
  

  ال يشـــكل لفظ اسم احلارس رقم ٢ في فريق ارسنال االجنليزي 
لكرة القدم وتشيك شزيسني، املشـــكلة الوحيدة بالنسبة اليه في 
الوقت الراهن، بل انه يركز اهتمامه على «مصيبة» حلقت به وهي: 

عقدة الذنب.
  فقد أدلى شزيسني بتصريح علق فيه على اعتباره احلارس األول 
للفريق بعد اصابة احلارس األساســـي للفريق لوكاس فابيانسكي. 
وقال احلارس الپولندي انه يشـــعر بالذنب ملا حصل لفابيانسكي، 
شـــارحا ذلك: كنت أقوم بتحضيره خالل التدريبات قبل املباراة مع 
فريق مانشستر سيتي، وســـددت ضربة قوية، فانقض على الكرة 
ومنعها من دخول الشباك اال انه تعرض لالصابة وهو يقوم بحركته 
هذه. وأضاف: اشعر بأنني أحمق، وها انا اآلن أستغل اصابة زميلي 

في الفريق وحظه العاثر». 

 مالك ليڤربول يلمح إلى إمكانية بقاء دالغليش

 أملـــح مالـــك ليڤربول االميركي جون 
هنــــري الى امكــــانية بقاء كيني دالغليش 
مدربا لليـــڤربــــول الى ما بعد نهاية املوسم 
احلالي بعـــد جناحـــه في مهمته املؤقتة 

خلــــفا لـــروي هودجسون.
  وكان مجـــلـــس ادارة النـــــادي عني 
دالغليش مدربا مؤقتا حتى نهاية املوسم 
احلالي في ٨ يناير املاضي، وعلى الرغم 
من خســـارته بعض املباريات في بداية 
مهمته، فإن الفريق فاز في مبارياته الثالث 

االخيرة.

  ولـــم يخف دالغليش جنـــم ليڤربول 
السابق رغبته في احلصول على منصبه 
بشـــكل رســـمي وقد منحه مالك النادي 
الضوء االخضر خالل فتـــرة االنتقاالت 
لشراء مهاجمني هما االوروغوياني لويس 
سواريز والدولي اإلجنليزي اندي كارول 
مقابل ٥٦ مليون جنيه اســـترليني (٨٠ 

مليون دوالر).
  وقال هنري في تصريح لشبكة «فوكس 
نيوز» االميركية «اليزال االمر مبكرا، لكننا 
قمنا باخليار االفضـــل. اعرف بان كيني 

يريد ان يكون في هذا املنصب منذ فترة 
طويلة، وبالتالي فان االمر رائع بالنسبة 

اليه والينا ايضا».
  وكشـــف هنري عن ان عملية انتقال 
توريس متت بسرعة عندما تبني ان االخير 
يرغب في ترك الفريق وقال في هذا الصدد 
«لطاملا قلنا اننا نتوقع من العبي الفريق 
ان يســـتمروا في صفوفه. اذا لم يريدوا 
ان يكونوا جزءا مـــن تاريخ هذا النادي 
فعلينا ان نسهل من مهمتهم لالنتقال الى 

مكان آخر».

 البرتغال تستعد لمواجهة 
األرجنتين األربعاء المقبل

  
  اذاع مـــدرب البرتغـــال لكرة 
القدم باولو بينتو اسماء ٢٠ العبا 
الودية مـــع االرجنتني  للمباراة 
االربعاء املقبل في جنيڤ ضمن 
استعدادات االول للتصفيات املؤهلة 
الى كأس اوروبا ٢٠١٢. واستدعى 
بينتـــو للمـــرة االولـــى حارس 
بورتيموننزي هوغـــو فينتورا 
ليكون ضمن هذه التشكيلة التي 
شهدت عودة ريكاردو كواريسما 
مهاجم بشكتاش التركي. وضمت 
الالئحة ايضا قائد املنتخب املهاجم 
كريستيانو رونالدو واملدافع فابيو 
كوينتراو، في حني غاب عنها العب 
الوسط مانويل فرنانديز واملدافع 
بيبي (ريـــال مدريد) الغائب عن 
املالعب منـــذ مطلع يناير بداعي 

االصابة. 

 روماريو: ميسي قادر 
على أن يصبح أسطورة 

  
  أكد النجم البرازيلي الســــابق 
العالم  روماريو حامل لقب كأس 
عام ١٩٩٤ بأن ميسي قادر على أن 
يصبح أسطورة في حال فاز بكأس 
العالم في حني رأى أن رونالدو هو 
العب جيد لكن ليس أكثر من ذلك 
لكنه أكد أنه ليــــس هناك مهاجم 

مثله على اإلطالق.
  وقال روماريو ان جيله هو آخر 
من عرف كيــــف يلعب كرة القدم 
عكس الالعبني احلاليني الذين هم 
عــــداؤون في املقــــام األول، حيث 
قال: «ميضــــي الالعب حاليا وقتا 
طويال فــــي غرفة اللياقة والكثير 
من الالعبني احلاليني ليسوا بالعبي 
كرة واجلميع يعرفهم واملطلوب هو 
أن يصرفوا جهدهم على التدريب 
بالكرة وليس من دونها ألن كرة 
القدم لعبة مهارات في املقام األول». 
روماريو أكد أنه يرى نفســــه من 
الكبار اخلمسة في تاريخ البرازيل 
حيث صنف نفسه في املركز الثالث 
بعد بيليه متقدمــــا على ريڤالدو 

ورونالدو وحتى زيكو. 

(أ.ف.پ)   مدرب ليڤربول كيني دالغليش باق مع «الريدز» حتى نهاية املوسم 

 محاوالت لضم اغويرو للريال بعد تألقه مع اتلتيكو مدريد

 ريال مدريد يرغب في ضم أغويرو

 كشفت صحيفة «ماركا» االسبانية عن ان ريال 
مدريد يســــتعد للتقدم بعرض لضم مهاجم جاره 
اتلتيكو مدريد مقابل ٢٨ مليون يورو على ان تتضمن 
الصفقة انتقال املهاجم الفارو نيغريدو في االجتاه 
املعاكس. وكان ريال مدريد تخلى عن خدمات نيغريدو 
ملصلحة اشبيلية عام ٢٠٠٩ مقابل ١٤ مليون يورو، 
لكنه ميلك افضلية استرداده في السنتني االوليني 
من عقــــده مقابل ١٧ مليون يورو ثــــم تخليه عنه 

ملصلحة اتلتيكو في حال متت الصفقة. وقالت ماركا 
«يعمــــل ريال مدريد حاليا على هذه الفرضية التي 
ستبصر النور خالل الصيف املقبل». وكان اغويرو 
(٢٢ عاما) مــــدد عقده مع اتلتيكو مدريد حتى عام 
٢٠١٤ االسبوع املاضي، علما بان اتلتيكو مدريد اكد 
االسبوع املاضي انه رفض عرضا مقداره ٤٥ مليون 
يورو للتخلي عن اغويرو من قبل ريال مدريد، لكن 

االخير نفى هذه االمر. 

 عالمية  متفرقات 

 أعلن نادي ڤياريال االسباني أنه مدد عقد 
العب خط الوسط كاني ملدة عامني آخرين، ليظل 
ضمن صفوف الفريق حتى عام ٢٠١٤. وانضم 
كانــــي (٢٩ عاما) إلى صفوف ڤياريال في عام 

٢٠٠٦ قادما من ريال سرقسطة.
ــدل األوروبية  ــارز محكمة الع   أبلغ محامي ب
ــؤولي حقوق البث التلفزيوني  ــاعي مس بأن مس
ــدم التي تهدف إلى  ــدوري اإلجنليزي لكرة الق لل
ــاهدة مباريات كرة القدم  ــع اجلماهير من مش من
من خالل األجهزة األرخص سعرا املستوردة من 

اخلارج، تعد خرقا لقوانني االحتاد األوروبي.
   على الرغم من تراجعه في الدوري االيطالي 
لكرة القدم، بقي فريق انتر ميالن االيطالي متقدما 
على نوادي العالــــم في كرة القدم، وذلك وفقا 
لالحتاد الدولي للتأريخ واالحصاء الذي اعلن 

الئحته ألفضل نوادي العالم. وحل االنتر اوال 
برصيد ٣١٢ نقطة امام برشلونة االسباني الذي 
انتــــزع املركز الثاني من فريق بايرن ميونيخ 

األملاني برصيد ٢٩٢ نقطة.
  أعرب مهاجم شالكه راوول غونزاليز عن أمله 
في حصول فريقه السابق ريال مدريد على لقب 
ــي فارق السبع  ــباني وحاول تناس الدوري اإلس

نقاط بني الريال وبرشلونة.
  بلغ االيطالي بوتيتو ستاراتشي املصنف 
خامسا الدور ربع النهائي من دورة سانتياغو 
التشــــيلية الدولية في التنــــس، بفوزه على 
االسباني بابلو اندوخار ٦-٤ و٦-١ في الدور 
الثاني. ويلتقي ستاراتشــــي في الدور املقبل 
مع احــــد االرجنتينيني دافيد نالبانديان االول 

او هوراسيو زيبالوس. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة السادسة والعشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٣:٤٥  ستوك سيتي ـ سندرالند 
 أبوظبي الرياضية HD٧  ٦  استون ڤيال ـ فوالم 
 أبوظبي الرياضية HD٤  ٦  ايڤرتون ـ بالكبول 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  مانشستر سيتي ـ وست بروميتش 
 أبوظبي الرياضية HD٥  ٦  نيوكاسل ـ أرسنال 
 أبوظبي الرياضية HD٦  ٦  توتنهام ـ بولتون 
 أبوظبي الرياضية HD٨  ٦  ويغان ـ بالكبيرن 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٨:٣٠  ولفرهامبتون ـ مان يونايتد 

 ايطاليا (المرحلة الرابعة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  اودينيزي ـ سمبدوريا 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  كالياري ـ يوڤنتوس 

 اسبانيا (المرحلة الثانية والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٨  اوساسونا ـ مايوركا 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٨  امليريا ـ اسبانيول 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٨  اتلتيك بلباو ـ خيخون 
 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٨  خيتافي ـ ديبورتيڤو الكورونا 
 ٨  سرقسطة ـ راسينغ سانتاندر 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  ڤياريال ـ ليڤانتي 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  برشلونة ـ اتلتيكو مدريد 

 ألمانيا (المرحلة الحادية والعشرون) 
 ٥:٣٠  ماينتس ـ ڤيردر برمين 

 ٥:٣٠  هوفنهامي ـ كايزرسلوترن 
 دبي الرياضية  ٥:٣٠  كولن ـ بايرن ميونيخ 
 ٥:٣٠  هانوڤر ـ ڤولفسبورغ 

 ٥:٣٠  نورمبرغ ـ باير ليڤركوزن 
 دبي الرياضية  ٨:٣٠  بوروسيا مونشنغالدباخ ـ شتوتغارت 

 فرنسا (المرحلة الثانية والعشرون) 
 ٩  بريست ـ نانسي 
 ٩  كاين ـ لوريان 

 ٩  لنس ـ فالنسيان 
 ٩  مرسيليا ـ ارل افينيون 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٩  مونبلييه ـ سانت اتيان 

 ٩  نيس ـ سوشو 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١  رين ـ باريس سان جرمان 


