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 أكد املهاجم االسباني الدولي فرناندو  49 
توريس أنه يستبعد انتقال املهاجم 
األرجنتيني ســـيرخيو أغويرو من 
اتلتيكو مدريد االسباني إلى مواطنه 
ريال مدريـــد. وقال توريس، املنتقل 
حديثا مـــن ليڤربول إلى تشلســـي 
اإلجنليزي، إنه من الصعب واملعقد 

انتقال أغويـــرو إلى ريال مدريد في 
ظل العقلية احلالية ألتلتيكو مدريد 
ومتسكه بالالعب األرجنتيني الشاب. 
وانتقـــل توريس مـــن أتلتيكو إلى 
ليڤربول اإلجنليزي في عام ٢٠٠٧ بعدما 
أدرك صعوبة انتقاله من أتلتيكو إلى 

جاره ومنافسه العنيد ريال مدريد. 

 نال املهاجم األرجنتيني الشاب 
ليونيل ميســـي هدية ذات طابع 
خـــاص عندما قـــدم إليه رئيس 
االحتـــاد األوروبي لكـــرة القدم 
(يويفا) الفرنسي ميشال بالتيني 
نسخة من الكرة التي استخدمت 
في نهائي بطولـــة دوري أبطال 

أوروبا ملوسم ٢٠٠٩/٢٠٠٨.
  وتســـلم ميســـي الكـــرة من 
بالتيني ليستعيد بذلك ذكريات 
املباراة التي هز فيها شباك مان 
يونايتد اإلجنليزي ليقود فريقه 
برشلونة االسباني إلى الفوز ٢ ـ 

٠ والتتويج باللقب. 

 بالتيني يقدم هدية «خاصة» إلى ميسي توريس يستبعد انتقال أغويرو إلى ريال مدريد 

 ألمانيا في مواجهة إيطاليا بذكريات مونديال ٢٠٠٦  
 فرنسا في تحدّ مع البرازيل واألرجنتين والبرتغال وجهاً لوجه وإسبانيا الستعادة توازنها أمام كولومبيا 

 العبو ايطاليا يحتفلون بالفوز على املانيا في نصف نهائي مونديال ٢٠٠٦ وسط حسرة من فيليب الم واحلارس املعتزل ينس ليمان 

 البرتغالي كريستيانو رونالدو األرجنتيني ليونيل ميسي 

 ميسي ورونالدو.. صراع بين الخجول والمشاغب 
 مع اتساع الفارق والفجوة بني برشلونة وريال 
مدريد إلى ٧ نقاط، تضاءلت فرص ريال مدريد 
في منافسة برشلونة على لقب الدوري االسباني 
لكرة القدم هذا املوسم ليتحول معظم االهتمام 
إلى الصراع الشـــرس والقوي بني األرجنتيني 
ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
على لقب هداف املسابقة هذا املوسم. ويرى جميع 
املشجعني في اســـبانيا، مبن فيهم املشجعون 
املتعصبون لريال مدريد، أن فريقهم فقد فرصة 
املنافسة على لقب الدوري االسباني هذا املوسم 

من الناحية العملية.
  ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، الترتيب 
برصيد ٦١ نقطة من ٢٢ مباراة وبفارق ٧ نقاط أمام 
منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد الذي فشل 
مجددا في إيقاف هيمنة برشلونة وانتصاراته 
وهوايته في حتطيم األرقام القياســـية واحدا 

تلو اآلخر.
  ويقدم برشلونة ما يريده من عروض قوية 

ومثيرة وينجح في هز الشباك كيفما يشاء.
  ولذلك، لم يتردد البرتغالي جوزيه مورينيو، 
املدير الفني لريال مدريد، في االعتراف بصعوبة 
فرصة فريقه في املنافسة، قائال: «إذا أنهينا املوسم 

في املركز الثاني فلن يحدث شيء».
  وفي ظل اقتراب برشلونة منطقيا من حسم 
اللقب لصاحله للموســـم الثالث على التوالي، 
حتول اهتمام وسائل اإلعالم إلى الصراع الدائر 
بني ميســـي مهاجم برشـــلونة ورونالدو جنم 

ريال مدريد.

  واشتعل الصراع بني ميسي ورونالدو على 
لقب أفضل العب في العالم على مدار السنوات 
الثالث املاضية فكان اللقب من نصيب رونالدو 
في عـــام ٢٠٠٨ بعدما قاد فريقه الســـابق مان 
يونايتد للقـــب دوري أبطال أوروبا ثم أصبح 
لقب أفضل العب في العالم من نصيب ميسي 

في العامني املاضيني.
  ويختلف ميسي (٢٣ عاما) عن رونالدو (٢٦ 
عاما) في كل شيء حيث يتسم النجم األرجنتيني 
الشاب بالهدوء والتواضع وال يشعر بالراحة 
في الظهور كثيرا بوسائل اإلعالم نظرا حلرصه 
دائما علـــى أن يتحدث بقدمه اليســـرى داخل 
املســـتطيل األخضر أكثر من التحدث بفمه في 
مكبرات الصوت. كما يتميز ميسي بأنه العب 
يجيد األداء اجلماعي ويشعر بالسعادة لصناعة 

الهدف بنفس قدر سعادته في هز الشباك.
  وعلى النقيض، يشـــعر رونالدو بالسعادة 
كثيرا في جذب اهتمام اآلخرين سواء من خالل 
أهدافه الرائعة أو من خالل حياته الشـــخصية 

املثيرة للجدل.
  ويتميز رونالدو بأنه العب متكامل بشكل 
أكثر من ميسي ولكنه يتعرض دائما لالنتقادات 

بسبب عجرفته.
  ولذلك يعتبر كثيرون املنافســـة على لقب 
هداف الدوري األسباني هذا املوسم صراعا بني 

العب خجول وآخر استعراضي.
  وسجل ميسي ٣ أهداف (هاتريك) يوم السبت 
املاضي ليقود برشلونة إلى فوز ثمني ٣ـ  ٠ على 

منافس عتيد هو أتلتيكو مدريد.
  وفي اليوم التالي، ســـجل رونالدو هدفني 
ليقود ريال مدريد إلى الفوز الكبير على ريال 

سوسييداد ٤ ـ ١.
  واستعاد رونالدو بذلك هوايته في هز الشباك 
بعد ٤ مباريات فشل خاللها في تسجيل أي هدف، 
كما حرم رونالدو منافســـه ميسي من االنفراد 
بصدارة الهدافني حيث يقتسمها الالعبان برصيد 

٢٤ هدفا لكل منهما.
  وبعد انتهاء املباراة، قال األرجنتيني خورخي 
فالدانو، مدير عام نـــادي ريال مدريد، إنه لن 
«يغير رونالدو بأي أحد» في إشـــارة واضحة 

إلى أنه يفضل رونالدو على ميسي.
  ويؤكد االحتاد االســـباني ومعظم الصحف 
ومواقع اإلنترنت، ومنها موقع نادي ريال مدريد 
نفســـه، تســـاوي الالعبني في رصيد األهداف 
بالدوري هذا املوسم وذلك برصيد ٢٤ هدفا لكل 
منهما. بينما تؤكد صحيفة «ماركا» االسبانية 
الرياضية أن رونالدو سجل ٢٥ هدفا مقابل ٢٤ 
هدفا مليسي. وقررت «ماركا» أن حتتسب لرونالدو 
هدف الفوز لريال مدريد على ريال سوسييداد 
٢ـ  ١ في ١٨ ســـبتمبر املاضي، بينما يحتســـب 
االحتاد االسباني هذا الهدف لزميله املدافع بيبي 
حيث اصطدمت به تسديدة رونالدو من ضربة 
حرة لتغير الكرة اجتاهها قبل أن تستقر داخل 
الشباك. وتتسم «ماركا» بأنها الصحيفة األكثر 
حتيزا وحماسا ملواهب رونالدو واألقل انتقادا 

لسلوكياته وطريقته في التعامل. 

(٥ انتصارات مقابل اربع هزائم 
و٤ تعادالت).

  ميسي بمواجهة رونالدو 

   وفي جنيڤ، يتواجه املنتخب 
االرجنتيني مع نظيره البرتغالي 
فـــي موقعة جتمـــع بني جنمي 
برشلونة ليونيل ميسي وريال 

مدريد كريستيانو رونالدو.
  وستكون هذه املواجهة االولى 
بني املنتخبني منذ ٢٩ يونيو ١٩٧٢ 
عندما فـــازت البرتغال ٣-١ في 
ريـــو دي جانيـــرو البرازيلية، 
الوحيد  محققة حينهـــا فوزها 
على منتخب «التانغو»، مقابل 

اربع هزائم وتعادل.
  وعلـــى ملعب «ســـانتياغو 
برنابيـــو» في مدريـــد، يبحث 
املنتخب االســـباني بطل العالم 
واوروبا عن استعادة توازنه على 
حســـاب ضيفه الكولومبي بعد 
ان مني فـــي مباراتيه الوديتني 
االخيرتني بهزميتني ثقيلتني على 
يد االرجنتني (١-٤) ثم البرتغال 

.(٠-٤)
  ويغيب عن تشكيلة املدرب 
فيســـنتي دل بوســـكي قائـــد 
برشلونة كارليس بويول وصانع 
العاب ارسنال اإلجنليزي شيسك 
فابريغاس، اضافة الى العب وسط 
اتلتيك بلباو خافيير مارتينيز 
ومهاجم ڤالنســـيا خـــوان ماتا 
بسبب مشـــاركتهما مع منتخب 

دون ٢١ عاما.
  لكن جناح اشبيلية خيسوس 
نافاس عاد الى التشكيلة بعد ان 

ابتعد عنها بسبب االصابة.
  ويتصدر املنتخب االسباني 
مجموعته في التصفيات املؤهلة 
الى كأس اوروبا ٢٠١٢ وهو يواجه 
التشـــيك في مباراته املقبلة في 

اوائل مارس املقبل. 

امكانياته».
  وقال بالن انه يواجه البرازيل 
على ســـتاد فرنسا الدولي في 
اعادة لنهائـــي مونديال ١٩٩٨ 
الذي غاب عنه بسبب االيقاف، 
قائال: «تلك املوقعة تبقى ذكرى 
عزيزة الن االمـــر كان يتعلق 
العالم، وخاصة  بنهائي كأس 
بفوز منتخب فرنســـا. ان كرة 
القدم رياضة جماعية، واهم ما 
في االمر هو متكن املجموعة من 
حتقيق النصر سواء مبشاركة او 

غياب هذا الالعب او ذاك».
  في املقابل، يســـعى مدرب 
البرازيلـــي مانـــو  املنتخـــب 
مينيزيس الى التعويض على 
جماهير «سيليســـاو» بعد ان 
شاهدوا منتخبهم يسقط امام 
غرميـــه وجـــاره االرجنتيني 
٠-١ في ١٧ نوفمبر املاضي في 

الدوحة.
  وكانت تلك الهزمية االولى 
للمنتخب بقيادة مينيزيس منذ 
ان تسلم االخير منصبه خلفا 
لكارلوس دونغا بعد اخلروج 
من ربع نهائي مونديال جنوب 

افريقيا على يد هولندا.
  واختار مينيزيس للمباراة 
حارس انتر ميـــالن االيطالي 
جوليو سيزار بعد تعافيه من 
االصابة، كما ضم ثنائي هجوم 
ميالن االيطالي الكسندر باتو 
وروبينيو، فيما استبعد صانع 

العاب ريال مدريد كاكا.
املباراة املواجهة    وستكون 
االولى بني فرنســـا والبرازيل 
منذ ربع نهائي مونديال املانيا 
٢٠٠٦  عندمـــا فـــاز «الديوك» 
حينها ١-صفر فـــي طريقهم 
الى املباراة النهائية، ويتفوق 
منتخب «سيليساو» من حيث 
املواجهات املباشرة بفارق طفيف 

لوكســـمبورغ قبل ان يلتقي 
كرواتيا وديا في ٢٩ منها على 

ستاد فرنسا الدولي.
  واعرب بـــالن عن ارتياحه 
لوضع منتخبـــه احلالي بعد 
مرور ٦ اشهر على تعيينه وهو 
قال في تصريح ملوقع االحتاد 
الدولي ان فريقه مستعد ملواجهة 
العمالق البرازيلي، مضيفا «كل 
ما علينا القيام به هو خوض 
املباراة بكل عزمية. بالنسبة 
لي، البرازيـــل هي معقل كرة 
القدم،  انها بلد يزخر باملواهب 
منذ عشـــرات السنني. كما ان 
فرصـــة مواجهة هذا املنتخب 
تعد نادرة جدا بالنســـبة لنا، 
فنحن ال نلعـــب ضده اال في 
اطار مبـــاراة ودية، او ضمن 

منافسات كأس العالم.
  وال شك ان الالعبني يدركون 
اهمية هـــذه الفرصة الفريدة» 
وقارن بـــالن مواجهة اجنلترا 
والبرازيل قائال «ان فلســـفة 
البرازيليني تعتمد على احتكار 
الكرة، وهي ميزة نصبو نحن 
كذلك الى ترسيخها لدى العبينا. 
سيكون من املهم ان نرى مدى 
قدرتنا على حتقيق ذلك، وهل 
باستطاعتنا خلق املتاعب لهم. 
بالطبع، لن يكون االمر سهال، 
لكن الرائع في كرة القدم ان كل 

شيء ممكن».
  وحتدث عـــن مهاجم ريال 
مدريد كـــرمي بنزمية قائال انه 
«افضـــل هداف فرنســـي على 
الدولـــي. ان كرمي  املســـتوى 
يتمتع بالعديد من امليزات، لكنه 
لم يســـتطع حتى االن اطالق 
العنان لكل مؤهالته. سيكون 
علي وعلى طاقمـــي الفني ان 
نفعل ما يلزم كي نساعده على 
تقدمي اداء افضل وان يظهر كل 

كتيبة ١٩٩٨ في قيادة منتخبه 
الفوز في جميع مبارياته  الى 
وبينها اللقاء الودي مع اجنلترا 

(٢-١) في وميبلي.
  ويتصدر املنتخب الفرنسي 
حاليا مجموعته في التصفيات 
بفارق نقطة عن بيالروســـيا 
الثانية، وهو يخوض اختباره 
املقبل في ٢٥ مارس امام مضيفه 

هـــذه الصفحة الســـوداء من 
تاريخه بقيادة مدربه اجلديد 
لوران بالن الذي عانى في بادئ 
من اثار مونديال جنوب افريقيا 
فســـقط في االختبار الرسمي 
االول في تصفيات كأس اوروبا 
٢٠١٢ امام بيالروسيا في ستاد 
فرنســـا الدولي، اال ان الوضع 
حتســـن تدريجيا وجنح قائد 

من ناحية املواجهات املباشرة 
مع غرميه االملاني بشكل واضح 
اذ تغلب عليه في ١٤ مناســـبة 
ســـابقا، مقابل ٧ انتصارات لـ 

«مانشافت» و٨ تعادالت.
  ويتحضر املنتخب االيطالي 
ملواصلة مشواره في التصفيات 
املؤهلة الى كأس اوروبا ٢٠١٢ 
حيث يحل ضيفا على سلوڤينيا 
فـــي ٢٥ الشـــهر املقبل ضمن 
املجموعة الثالثة التي يتصدرها 

بفارق ٣ نقاط عن مضيفه.
  اما املنتخب االملاني فهو خرج 
فائزا من املباريات االربع التي 
خاضها في التصفيات ما جعله 
في وضع مريح ضمن املجموعة 
االولى النـــه يتصدر بفارق ٤ 
نقاط عن نظيره النمســـاوي 

الثاني.

  «الديوك» مع «السامبا»

«النكهـــة  تكـــون    ولـــن 
املونديالية» غائبة عن ســـتاد 
فرنسا الدولي ايضا النه سيعيد 
املنتخـــب الفرنســـي وضيفه 
البرازيلي في الذاكرة الى نهائي 
مونديـــال ١٩٩٨ عندمـــا توج 
«الديوك» باللقب للمرة االولى 
والوحيدة في تاريخهم بفوزهم 

على «سيليساو» ٣-٠.
  لكن شـــتان ما بـــني ١٩٩٨ 
واليوم الن املنتخب الفرنسي 
يسعى جاهدا الى نسيان ذكرى 
مشاركته املونديالية االخيرة 
في جنوب افريقيا حيث ودع 
من الـــدور االول بطريقة مذلة 
ليس فقط على صعيد النتائج 
بل بسبب املشاكل التي عصفت 
مبعســـكره ما تسبب في طرد 
نيكـــوال انيلكا ومن ثم امتناع 

الالعبني عن التمارين.
  لكن منتخب «الديوك» طوى 

الذي  البرازيلي تياغـــو موتا 
حصل على اجلنسية االيطالية 
وهو سيلعب الى جانب زميليه 
في «نيراتـــزوري» جامباولو 

باتزيني واندريا رانوكيا.
  كما يعود الى تشكيلة ايطاليا 
حارس يوڤنتوس جانلويجي 
بوفون بعد شفائه من االصابة 
التي تعرض لها فـــي املباراة 
االولى لبالده في جنوب افريقيا 
٢٠١٠ والتي ابعدته عن فريقه 

واملنتخب منذ حينها.
  في املقابل، لم يستدع مدرب 
املنتخب االملاني يواكيم لوف 
صانع العـــاب باير ليڤركوزن 
ميكايل باالك الى التشكيلة التي 
ضمت جميـــع جنوم مونديال 

.٢٠١٠
  وكان من املتوقع ان يكون 
باالك (٩٨ مباراة دولية) ضمن 
التشكيلة بعد عودته الى املالعب 
مع فريقه ليڤركوزن الذي افتقد 
خدماته ملدة ٤ اشـــهر بسبب 

االصابة.
  ويبدو انه على باالك االنتظار 
حتى ابريل املقبل ليسجل عودة 
محتملة الى التشكيلة التي غاب 
عنها منذ فبراير ٢٠١٠، ما يعني 
انه لن يشـــارك في مباراة ٢٥ 
مارس املقبل امام كازاخستان 
في تصفيات كأس اوروبا، وفي 
مباراة استراليا الودية في ٢٩ 

منه.
  واستدعى لوف ٥ العبني من 
بوروســـيا دورمتوند متصدر 
الـــدوري احمللي وهـــم ماريو 
غوتسه وماتس هاملز وكيفن 
غروســـكروتس ومارســـيل 
شميلتســـر، اضافة الى الوافد 
التشـــكيلة سفني  الى  اجلديد 

بندنر.
املنتخب االيطالي    ويتفوق 

 تتجـــه االنظار اليوم الى ٣ 
مواجهات ودية بني عمالقة الكرة 
العاملية وجتمع املانيا مع ايطاليا 
فـــي دورمتوند، وفرنســـا مع 
البرازيل في باريس، واالرجنتني 
البرتغال في جنيڤ، فيما  مع 
تسعى اسبانيا بطلة العالم الى 
استعادة توازنها عندما تستقبل 

كولومبيا في مدريد.
  سيستعيد ملعب «سيغنال 
فـــي دورمتوند  ايدونا بارك» 
ذكريات مونديال ٢٠٠٦ عندما 
تتواجـــه املانيا مـــع غرميتها 
ايطاليا في اعادة لنصف نهائي 
العرس الكروي العاملي عندما 
خرج «االزوري» فائزا بهدفني 
الوقت  نظيفني ســـجلهما في 
االضافي عبر فابيو غروســـو 
وزميله فـــي يوڤنتوس حاليا 

اليساندرو دل بييرو.
  ومن املؤكد ان املنتخب االملاني 
سيسعى الى حتقيق ثأره من 
غرميه االوروبي عندما يواجهه 
للمرة االولى منذ مونديال ٢٠٠٦، 
وهو قادر على حتقيق مبتغاه 
نظرا الى املستوى الذي ظهر به 
خالل نهائيات جنوب افريقيا 
٢٠١٠ حيـــث وصل الى نصف 
النهائي باصغر تشـــكيلة في 
تاريخ «مانشافت» منذ ١٩٣٤، 
في حـــني ان «االزوري» ودع 
النهائيـــات من الباب الصغير 
وتنازل عن اللقب الذي توج به 
قبل ٤ اعوام على حساب فرنسا، 

بخروجه من الدور االول.
  ويسعى املنتخب االيطالي 
بقيادة مدربه اجلديد تشيزاري 
برانديلي الى اعادة بناء صفوفه 
واالعتماد على العناصر الشابة 
على غرار نظيره االملاني، وقد 
التشكيلة بشكل  الى  استدعي 
مفاجئ العب وسط انتر ميالن 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 اجلزيرة الرياضية+٤  ٧  روسيا – ايران 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٧:٣٠  مقدونيا – الكاميرون 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  اذربيجان – املجر 

 اجلزيرة الرياضية +٨  ٩  تركيا – كوريا اجلنوبية 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ١٠:١٥  الدمنارك – اجنلترا 
 اجلزيرة الرياضية +٦  ١٠:٣٠  بلجيكا – فنلندا 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ١٠:٣٠  النرويج – پولندا  
 اجلزيرة الرياضية +١٠  ١٠:٣٠  هولندا – النمسا 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  املانيا – ايطاليا 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١  فرنسا – البرازيل 
 اجلزيرة الرياضية +٧  ١١  االرجنتني – البرتغال 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١:٣٠  اسبانيا – كولومبيا 

 كوستا بدل كارفاليو في البرتغال 
 قال االحتاد البرتغالي لكرة القدم ان اجلهاز الفني للمنتخب البرتغالي 
ــتدعى ريكاردو كوستا مدافع ڤالنسيا االسباني ليحل مكان ريكاردو  اس
ــالل املباراة الودية أمام املنتخب  ــباني خ كارفاليو جنم ريال مدريد االس

األرجنتيني اليوم.
ــبب  ــيغيب عن املباراة بس   وأوضح االحتاد البرتغالي أن كارفاليو س

شعوره بآالم في الفخذ اليسرى.
ــتا مع املنتخب البرتغالي أمام نظيره    وكانت آخر مباراة خاضها كوس
ــة كأس العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا  ــباني في الدور الثاني لبطول االس

والتي خسرتها البرتغال صفر-١ لتودع املونديال مبكرا. 


