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  ٦ فبراير ٢٠١١ 

 ذكــــرت بعد التقارير الــــواردة من إيطاليا أن  44 
املالك اجلديد لنادي روما رجل األعمال األميركي 
توماس دي بينديتو سيحاول املستحيل إلعادة 
الفريق إلى القمة في الدوري اإليطالي واألوروبي 
وأولى أهدافه جلب مدرب فريق برشلونة االسباني 
جوسيب غوارديوال لتدريب الفريق. ويرى دي 
بينديتو أن غوارديوال ســــيجلب الفائدة املادية 

والفنية والتسويقية للفريق خاصة أنه لم يجدد 
عقده مع النادي الكاتالوني. لكن اســــتحالة ضم 
غوارديوال قد توجه الرئيس املقبل نحو التعاقد 
مع كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ميالن احلالي. من 
جانب آخر متنى مدرب نادي برشلونة جوسيب 
غوارديوال عدم لعب نهائي الكأس في «سانتياغو 

برنابيو» اي على ملعب الريال. 

 مّالك روما يرغبون في التعاقد مع غوارديوال

 توريس «يسير وحيدًا» مع تشلسي في مواجهة ليڤربول
 «سان سيرو» مسرحًا لموقعة إنتر وروما.. وريال مدريد يستضيف سوسييداد.. و«دربي الرور» بين دورتموند وشالكه سلبي

(أ.ف.پ) (أ.پ) مدرب تشلسي كارلو أنشيلوتي مع العبه اجلديد فرناندو توريس في مؤمتر صحافي   صراع على الكرة بني العب دورمتوند روبرت لڤاندوڤسكي مع العب شالكه بندكيت هوڤيدز 

 توريس يتعهد بعدم االحتفال في حال تسجيله 
  

  تعهد املهاجم الدولي االسباني فرناندو توريس بعدم االحتفال 
ــابق ليڤربول عندما  ــجل هدفا في مرمى فريقه الس في حال س
ــيتواجه توريس  ــي، وس يواجهه اليوم مع فريقه اجلديد تشلس
ــي  ــابقني في أول مباراة له بقميص تشلس اليوم مع زمالئه الس
ــتوية مقابل ٨٠  ــذي انتقل إليه قبيل إقفال باب االنتقاالت الش ال
مليون دوالر، وأثار انتقال توريس إلى تشلسي حفيظة جماهير 
ــمه،  ــت صوره وأحرقت قمصانا حتمل اس ــول التي مزق ليڤرب
ــابقني ان الدولي  ــي وقت اعتبر بعض من جنوم «احلمر» الس ف
االسباني خان الفريق ألنه أصر على الرحيل إلى الفريق اللندني 
ــتمتع بالوقت  ــاب االنتقاالت، وأكد توريس انه اس قبل إقفال ب
ــه إليه في يوليو ٢٠٠٧ من  ــذي أمضاه في ليڤربول منذ انتقال ال
اتلتيكو مدريد االسباني، مشيرا إلى انه يحترم مشجعي النادي 
ــابقني كثيرا لدرجة انه لن يحتفل بالهدف في حال  وزمالءه الس
سجل في مرمى «احلمر» خالل مباراة اليوم»، وأضاف توريس 
ــجيل، هذه  ــب ومن ثم علي التفكير في التس ــي ان الع «أوال عل
ــا كبيرا جلماهير  ــل، لكني املك احترام ــور يجب ان حتص األم

ليڤربول، وبالتالي ال اعتقد ذلك (االحتفال بهدفه)».
ــتتفهم في نهاية املطاف    وواصل «انا واثق بان اجلماهير س
ــذه هي كرة القدم»، وقد  ــتدرك انه كان عادال، ه ما قمت به وس
يكون السبب األساسي خلف غضب جماهير ليڤربول من النجم 
ــد توقيعه على العقد  ــح الذي أدلى به بع ــباني هو التصري االس
ــي هو الفريق الذي أريد حمل ألوانه، هو بني  عندما قال «تشلس

أكبر األندية في أوروبا ويحارب دوما من أجل األلقاب». 

 بنيتيز يؤكد أن قيمة توريس بلغت
  ١١٠ ماليين دوالر قبل عام واحد

  
ــابق  ــز املدير الفني الس ــباني رافاييل بنيتي ــدرب االس   أكد امل
ــي أن ليڤربول تلقى في  ــول اإلجنليزي وانتر ميالن اإليطال لليڤرب
ــس مهاجم الفريق واملنتخب  ــي عرضا لالعب فيرناندو توري املاض
ــترليني (١١٠ ماليني دوالر)،  ــون جنيه اس ــباني مقابل ٧٠ ملي االس
ــه  وأوضح بنيتيز أن ليڤربول تلقى هذا العرض عندما كان هو نفس
مديرا فنيا للفريق ولكنه وافق على بيع الالعب مؤخرا إلى تشلسي 
مبقابل يقل ٢٠ مليون يورو عن هذا العرض، وفي تصريح لبرنامج 
«فوتبول فوكاس» بهيئة اإلذاعة البريطانية «بي.بي.سي» قال بنيتيز 
ــتغناء عن  «أعتقد أننا كنا نتحدث في العام املاضي عن عرض لالس
الالعب مقابل ٧٠ مليون يورو، وانتقل توريس رسميا إلى صفوف 
تشلسي بعد مفاوضات مكثفة بني الناديني بشأن املقابل املادي الذي 
ــترليني (٨٠ مليون دوالر) ليكون صاحب  ــغ ٥٠ مليون جنيه اس بل
أعلى صفقات االنتقال بني األندية اإلجنليزية عبر التاريخ وسادس 
ــى العب في العالم على مدار تاريخ اللعبة، وأضاف بنيتيز «كان  أغل
مبلغا هائال، ولكن كان من املمكن أن يصبح أفضل، لم يعد توريس 
بنفس املستوى الذي كان عليه في املاضي ولكنه مازال العبا رائعا». 
ــتبعد بنيتيز إمكانية عودته إلى تدريب ليڤربول حيث قال  ولم يس
ــي، وأعلم أن كيني داجلليش يؤدي  ــب ليڤربول ميثل حلما ل «تدري
ــكل جيد حاليا، يتعني علي االستمرار في البحث عن  هذا الدور بش
ــتقبل  فريق ولكن إذا طلب مني ليڤربول أن أعود لتدريبه في املس

سألبي دعوته بال شك».

الـ ١٣٧ بني اجلارين، قريبا جدا من 
دورمتوند الذي فرض أفضليته 
وحصل على فرص باجلملة على 
مدار الشـــوطني لكـــن احلارس 
مانويل نوير وقف ســـدا منيعا 
في وجه املـــد الهجومي لرجال 
املدرب يورغن كلوب وأجبرهم 
الثالث  بالتعـــادل  على االكتفاء 
لهم هذا املوسم. ورفع دورمتوند 
رصيده الى ٥١ نقطة في الصدارة 
بفارق ١٢ نقطة عن باير ليفركوزن 
الثاني. أما شالكه الذي استعاد 
توازنه فـــي اآلونة األخيرة بعد 
بداية موسم كارثية، فرفع رصيده 
الى ٢٦ نقطة وصعد الى املركز 

التاسع مؤقتا.
  ويستقبل هامبورغ السابع 
ســـانت باولي الرابع عشـــر في 
املرحلـــة احلادية والعشـــرين 
فـــي ظل انباء عن إمـــكان إبعاد 
مـــدرب االول أرمني فيه املهاجم 
الهولندي رود فان نيســـتلروي 
(٣٤ عاما) بعد رفض إدارة ناديه 
االنتقال الى ريال مدريد االسباني 
وتراجع مستواه عقب هذا الرفض. 
ويلعب فرايبورغ مع اينتراخت 

فرانكفورت.

  فرنسا

  يأمل ليل الساعي إلى إحراز 
أول لقب محلي له منذ ٥٧ عاما الى 
احملافظة على تقدمه في الصدارة 
عندما يحل ضيفا على اوكسير 
في املرحلة الثانية والعشـــرين 
من بطولة فرنسا. ويتقدم ليل 
بفارق ٤ نقاط عن منافسه املباشر 
باريس ســـان جرمان، علما ان 
٧ نقاط فقـــط تفضل األول عن 
السابع. ويلتقي  املركز  صاحب 
اليوم أيضا تولوز مع موناكو، 

وليون مع بوردو.  

وجنوى مع ميالن، والتسيو مع 
كييڤو، وليتشـــي مـــع باليرمو، 
ونابولي مع تشـــيزينا، وبارما 

مع فيورنتينا.

  إسبانيا

  يبدو اخلطأ ممنوعا على ريال 
مدريد عندما يستضيف منافسه 
الباســـكي ريال سوسييداد في 
الثانية والعشرين من  املرحلة 
الدوري االسباني في مباراة مهمة 
للريال بهدف تقليص فارق النقاط 

االنديــــة االخرى بأننا لن نتخلى 
عن اللقب بسهولة. وأضاف «يعتبر 
توريس احد أفضل املهاجمني في 
العالم، يتمتع بسرعة رهيبة ويجيد 
التسديد بالرأس وال احد يضاهيه 
في انهاء الهجمات كما شاهدنا مرات 
عدة». وفــــي مباراة اخرى يلتقي 

وست هام مع برمنغهام.

  إيطاليا

  يدرك كل من روما وانترميالن 
ان الفائز من لقائهما املرتقب على 

الكبير مع برشـــلونة املتصدر. 
ويلتقـــي اشـــبيلية مـــع ملقة، 

وڤالنسيا مع هيركوليس.

  ألمانيا

  انتهـــت مواجهة دربي الرور 
بني بوروسيا دورمتوند املتصدر 
وضيفه شالكه بالتعادل ٠-٠ أول 
من أمس على ملعب «ســـيغنال 
ايدونا بارك» في افتتاح املرحلة 
الدوري  احلادية والعشرين من 
االملاني. وكان الفوز في هذا الدربي 

ملعب «سان سيرو» في املرحلة 
الرابعة والعشـــرين من بطولة 
ايطاليا سيكون األقرب ملنافسة 
ميالن على إحـــراز اللقب. وكان 
انترميالن تقدم على روما بالذات 
املوســـم املاضي ليتوج باللقب 
للمرة اخلامسة على التوالي، علما 
ان فريـــق العاصمة حل وصيفا 
للفريق الشـــمالي أربع مرات في 
السنوات اخلمس االخيرة. وفي 
املباريات األخرى، يلتقي بولونيا 
مع كاتانيا، وبريشـــيا مع باري، 

 شاء القدر ان يخوض املهاجم 
االسباني فرناندو توريس أولى 
مبارياته في صفوف فريقه اجلديد 
تشلسي في مواجهة فريقه السابق 
ليڤربول في املباراة املرتقبة بينهما 
على ملعب ستانفورد بريدج اليوم 
الثامنة والعشــــرين  في املرحلة 
من بطولة اجنلتــــرا لكرة القدم. 
وكانت صفقة االنتقال التي كلفت 
اللندني ٥٠ مليون جنيه  النادي 
(حوالــــي ٧٥ مليون دوالر) متت 
قبل ١٠ دقائق فقط من إقفال باب 

االنتقاالت الشتوية.
  في املقابل، فان ليڤربول استثمر 
املبلغ الضخم الذي حصل عليه من 
صفقة توريس ليتعاقد مع مهاجمني 
هما االوروغوياني لويس سواريز 
القادم من اياكس امستردام، واندي 
كارول مــــن نيوكاســــل يونايتد. 
وسيشــــارك ســــواريز أساسيا 
اغلب الظن بعد نزوله احتياطيا 
في مباراته الرسمية االولى ضد 
ستوك سيتي منتصف االسبوع 
احلالي وتســــجيله الهدف الثاني 
لفريقه. في املقابل يعاني كارول 

من اإلصابة.
  وعموما، بدأ ليڤربول بإشراف 
مدربــــه املؤقت وجنمه الســــابق 
كيني دالغليش يســــتعيد نغمة 
االنتصارات بدليل حتقيقه الفوز 
في مبارياته الثالث االخيرة على 

التوالي.
  ولم يكتف تشلسي باحلصول 
على خدمات توريس، بل تعاقد أيضا 
مع أحد أفضل املدافعني الواعدين 
وهو البرازيلي الدولي ديڤيد لويز 
من بنفيكا، ولم يشارك القادمان 
فــــي مبــــاراة االربعاء  اجلديدان 
املاضي ضد سندرالند. واعتبر قائد 
تشلســــي ان التعاقد مع توريس 
ولويــــز رســــالة واضحة جلميع 

 تشلسي ومانشستر سيتي األكثر إنفاقاً 

 تيڤيز ينعى لقب الدوري اإلنجليزي

 برباتوڤ باٍق مع مان يونايتد بعد عرض مغٍر

 في حني يجلس مان يونايتد حاليا على عرش 
الترتيب العام للدوري االجنليزي املمتاز في كرة 
القدم، أظهرت الكشـــوفات املالية للعام ٢٠١٠، ان 
نادي تشلســـي يتربع على عرش النوادي األكثر 
صرفـــا لألموال للعام املاضـــي، ما يعني ان هذه 
الكشوفات ال تتضمن الصفقات األخيرة للنادي 
التي تخطت الـ ٨٠ مليون يورو. وحل تشلســـي 

في املرتبة األولى اذ أظهرت األرقام انه دفع مبلغ 
١٧٢ مليـــون جنيه اســـترليني متخطيا بذلك ما 
صرفه فريق مانشستر سيتي بـ ٣٩ مليون جنيه 
استرليني (١٣٣ مليون جنيه)، وفريق مان يونايتد 
بـ ٤٠ مليـــون جنيه (١٣٢ مليـــون جنيه)، فيما 
حل فريق ارسنال في املرتبة الرابعة برصيد ١١٠ 

ماليني جنيه فقط. 

 مورينيو يطلب الطالق من ريال مديد
  

  ذكرت تقارير صحافية إســـبانية أن اليرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب ريال مدريد سيغادر الليغا اإلسبانية في نهاية املوسم احلالي 
مشيرة إلى أن البرتغالي قدم استقالته اخلميس املاضي إلى الرئيس 
فلورنتينو بيريز. وأضافت هذه املصادر أن رئيس ريال مدريد رفض 
قبول االستقالة وطلب من املدرب البرتغالي التركيز على املباريات 
املقبلة حتى نهاية املوسم احلالي، وتأتي هذه اخلطوة لعدم سعادة 
مورينيو في إسبانيا حيث بات من شبه املؤكد مغادرته ريال مدريد 
في الصيف املقبل والعودة إلى إجنلترا مرة أخرى ورمبا يكون ذلك 

في تشلسي إذا ما رحل كارلو أنشيلوتي إلى إيطاليا.
  وعّبر مورينيو عن عدم ارتياحه في الفريق االســـباني عندما 
اعترف بأنه إذا أراد أن يكون صادقا فسيضطر إلى أن يسمع رئيس 

ناديه ما ال يريد أن يسمعه. 

 توتي مصاب بالحمى
  

  علن نادي روما االيطالي عبر موقعه الرسمي ان قائده فرانشيسكو 
توتي قد يغيب عن املباراة امام انتر ميالن اليوم. ولم يشارك توتي 
(٣٤ عامـــا) في تدريبات اليوم بســـبب االصابـــة باحلمى مما يهدد 
مشـــاركته في املباراة املرتقبة امام انتر ميالن. وغاب توتي طوال 
املوسم عن التشكيل االساسي لروما حتت قيادة كالوديو رانيري 

ولكنه شارك في املباراة امام بريشيا االربعاء املاضي.

 إيقاف شيفو ٤ مباريات
  

  اوقف مدافع انتر ميالن حامل اللقب الروماني كريستيان شيفو 
اربـــع مباريات بعدما اظهر ڤيديو مباراة فريقه مع باري (٣ـ  ٠) في 
الدوري االيطالي انـــه اعتدى على العب خصم بضربه على وجهه، 
واســـقط شيفو العب باري اليســـاندرو باريزي ارضا بعد ان وجه 
لـــه ضربة على وجهه ولم يتنبه حكم املباراة الى هذا االعتداء، لكن 
رابطة االنضباط في االحتاد االيطالي لكرة القدم راجعت ڤيديو اللقاء 

وقررت ايقاف الروماني اربع مباريات بسبب هذه املخالفة. 

 ميليتو ينفي أنه كان قريبًا
  من االنضمام لريال مدريد

  
  اعترف املهاجم االرجنتيني الدولي دييغو ميليتو جنم فريق 
إنتر ميالن بانه لم ينجذب إلى اغراءات ريال مدريد االســـباني، 
حيث انه ينتظر عودة املـــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 
فريقه اإليطالي في املســـتقبل، وكان ريال مدريد يســـعى لضم 
ميليتـــو (٣٢ عاما) في الصيف املاضـــي ولكن الالعب فضل ربط 
مســـتقبله بانتر ميالن. وقال ميليتو لصحيفة الكوريري ديللو 
ســـبورت «هل كنت قريبا من الرحيل عن انتر الصيف املاضي؟ 
ال ابـــدا»، وأضاف: «ما الذي فكرت فيه عندما عرفت ان مورينيو 
يريدني في ريال مدريد؟ األمر دائما كان رائعا بالنسبة لي عندما 
يطلبني مدرب مهم مثل مورينيو في ريال مدريد، ولكني سعيد 
في إنتر»، وتابع: «هل يعود مورينيو إلى إنتر؟ ال اعرف ما اذا كان 
االمر ممكنا، في الوقت احلالي لدينا ليوناردو وليس من املناسب 

احلديث عن مدرب جديد إلنتر».

 العثور على حارس مرمى شاب
  في پاراغواي مقتوًال بمنزله

  
  عثرت الشــــرطة في أسونسيون عاصمة پاراغواي على حارس 
املرمى الشاب مارتني روجيليو كابيرا (٢١ عاما) مقتوال بطلق ناري 
في منزله. وحتاول السلطات كشف غموض احلادث بعدما اعتقدت 
فــــي البداية أنه حادث انتحار نظرا لوجود الســــالح الذي ارتكبت 
به اجلرمية إلى جوار القتيــــل. وولد كابيرا في يناير ١٩٩٠ وعاش 
مبدينة ليمبيو بوســــط پاراغواي والتي تبعــــد ٢٣ كيلومترا عن 

العاصمة أسونسيون. 

 اعتبر جنم فريق مانشســــتر 
ســــيتي األرجنتينــــي كارلــــوس 
تيڤيز ان حظــــوظ فريقه بالفوز 
بلقب الدوري االجنليزي املمتاز هذا 
املوسم باتت معدومة، مشيرا الى 
ان املباراتني األخيرتني دمرتا كل ما 

أجنزه الفريق هذا املوسم (خسارة 
مفاجئة امام استون ڤيال، وتعادل 
مخيب امام برمنغهام)، وعلق على 
املباراتني بالقول: «لست مسرورا 
بالنتيجة التي آلت اليهما املباراتان، 
اذا أردنا الفوز باللقب فمن املستحيل 

ان نفشل في مواجهات ضد استون 
ڤيال وبرمينغهام. فكســــب نقطة 
واحدة من أصل ست، كان مبثابة 
إهداء النقــــاط الى الفرق األخرى 
لتعزيز حظوظ منافســــتها على 

اللقب». 

 يبـــدو ان مان يونايتد االجنليزي راٍض متاما 
عن العبيه، فهو يجهد البقائهم في الفريق ومنع 

املس بهم من قبل فرق اخرى في املستقبل.
  فبعد ان ضمن بقاء الالعب واين روني تقدم مان 
يونايتد بعرض ال يرد ملدافعه الفرنسي باتريس 
ايفرا، وها هو يتقدم بعرض مماثل ملهاجمه البلغاري 

دمييتـــار برباتوڤ الذي ســـطع جنمه بقوة في 
اآلونة األخيرة. وعلى الرغم من بقاء فترة ســـنة 
على عقده مع الفريق، تقدم «الشـــياطني احلمر» 
بعرض الى الالعب البلغاري يتضمن تغييرا في 
الشروط يرفع راتبه من ١٠٠ ألف جنيه استرليني 

في االسبوع الى نحو ١٢٠ ألفا. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة السادسة والعشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٤:٣٠  وست هام ـ برمنغهام 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٧  تشلسي ـ ليڤربول 

 إسبانيا (المرحلة الثانية والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٧  اشبيلية ـ ملقة 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  ريال مدريد ـ ريال سوسييداد 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  ڤالنسيا ـ هيركوليس 

 إيطاليا (المرحلة الرابعة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٢:٣٠  بولونيا ـ كاتانيا 

 اجلزيرة الرياضية +٨  ٥  بريشيا ـ باري 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٥  جنوى ـ ميالن 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٥  التسيو ـ كييڤو 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٥  ليتشي ـ باليرمو 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٥  نابولي ـ تشيزينا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٥  بارما ـ فيورنتينا 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  إنتر ميالن ـ روما 

 ألمانيا (المرحلة الحادية والعشرون) 
 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  هامبورغ ـ سانت باولي 

 دبي الرياضية ٢  ٧:٣٠  فرايبورغ ـ اينتراخت فرانكفورت 

 فرنسا (المرحلة الثانية والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٧  أوكسير ـ ليل 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٧  تولوز ـ موناكو 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١  ليون ـ بوردو 

 تّوج البرازيلي مايكـــون مدافع فريق انتر ميالن 
االيطالي بجائزة أفضل العب برازيلي في أوروبا لعام 
٢٠١٠. وقال مايكون «انه شـــرف كبير ان احصل على 
هذه اجلائزة، ايضا ألنها ترمز الى الوحدة بني البرازيل 
وأوروبا». وتابع «البد ان أشـــكر زمالئي فلوالهم ملا 
كنت ألفوز بأي شيء، نريد ان نواصل الفوز بالكثير 

من األلقاب ألننا لم نصل الى درجة اإلشباع». 

 مايكون أفضل العب برازيلي في أوروبا


