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   ١٠ فبراير  ٢٠١١ 

 اكد مدرب شـــالكه االملاني فليكس ماغاث في تصريح نشـــرته الصحف  53 
احملليـــة ان حارس الفريق مانويل نوير بـــاق في صفوف النادي حتى عام 
٢٠١٢ علـــى االقل تاريخ انتهاء عقده. وقال ماغاث لصحيفة بيلد: «ســـيبقى 
مع شالكه حتى عام ٢٠١٢ على االقل. ويأتي تصريح ماغاث حول نوير (٢٤ 
عاما) في الوقت الذي ابدى فيه بايرن ميونيخ بطل الدوري احمللي اهتمامه 
بهذا احلارس. واضاف ماغاث: «نحن في حالة تفاوض والقرار ســـيتخذ في 

الربيع املقبل، املباحثات االولية تشير الى امكانية متديد نوير عقده».  

 أعلن الالعب البرازيلي أليكســــندر باتو عن تفضيله اللعب في مركز 
قلب الهجوم، وأوضح أيضا عن استعداده للعب في أي مركز يراه املدرب 
سواء في امليالن أو املنتخب البرازيلي. كما ان باتو يواجه بعض املشاكل 
مــــع نادي ميالن، ولكنه نفى ذلك عقب تصريحات صحافية قبل مواجهة 
فرنسا وديا مع املنتخب البرازيلي، مؤكدا انه سعيد مع النادي االيطالي. 
يذكر أن باتو حقق رقما مميزا هذا املوســــم مع امليالن ويتمثل في إحرازه 

٩ أهداف خالل ١٤ مباراة لعبها مع امليالن في الدوري اإليطالي.

 باتو: مستعد للعب في أي مركز يريده المدرب ماغاث: نوير باٍق مع شالكه حتى ٢٠١٢ 

 غوارديوال يمدد عقده مع برشلونة حتى عام ٢٠١٢
 قرر املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال 
متديــــد قصة حبــــه وجناحه مــــع فريق 
القدم باملوافقة  برشلونة اإلسباني لكرة 
على جتديــــد عقده مع النادي الكاتالوني 
ملدة موسم آخر حتى منتصف عام ٢٠١٢. 
وأعلن نادي برشلونة أنه جدد عقده مدربه 
غوارديوال موسما واحدا حتى يونيو عام 
٢٠١٢. وقال املوقع الرســــمي للنادي على 
شــــبكة االنترنت «سيتم التوقيع رسميا 
على العقد في االيام القليلة املقبلة». وكان 
غوارديوال بدأ االشراف على برشلونة في 
مايو ٢٠٠٨ بعد جتربة قصيرة في ميدان 
التدريب ملدة عام واحد مع فريق االحتياط 
في النادي الكاتالونــــي. وقاد غوارديوال 
الفريق االول في موسمه االول الى إحراز 
سداسية نادرة هي الدوري والكأس احملليان 
وكأس السوبر احمللية ودوري أبطال أوروبا 
والكأس السوبر األوروبية وبطولة العالم 
لألندية، قبل ان يحتفظ بلقبه احمللي املوسم 
املاضي أيضا. ويحتل الفريق الكاتالوني 
حاليا املركز األول متقدما بفارق مريح يبلغ 
٧ نقاط عن غرميه التقليدي ريال مدريد، 
وقد بلغ املباراة النهائية لكأس إسبانيا حيث 
سيلتقي الفريق امللكي في مواجهة مثيرة. 
ويخوض برشلونة مواجهة مثيرة اخرى 
ضد أرسنال في الدور الثاني من مسابقة 
دوري أبطال اوروبا خالل الشهر اجلاري. 
ويبدو الفريق قادرا على حصد املزيد من 
األلقاب في املوسم احلالي حيث اقترب كثيرا 
من احلفاظ على لقبه في الدوري االسباني 
وبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا بخالف تألقه 
في دوري أبطال أوروبا. وأصر غوارديوال 
(٤٠ عاما) على عــــدم التجديد ألكثر من 

عام مثلما اعتاد في السنوات املاضية منذ 
بدء مسيرته التدريبية. وأشارت الصحف 
االسبانية في األسابيع القليلة املاضية إلى 
أن غوارديوال قد يرفض جتديد عقده مع 
برشلونة بسبب عدم اتفاقه مع ساندرو 
روسيل رئيس النادي. ولكن غوارديوال 

قطع الطريق أمام الشائعات ووافق على 
جتديد العقد مع النادي. ومن جانب آخر، 
نفى املدير التنفيــــذي لنادي انتر ميالن 
االيطالي إرنيستو باوليلو سعي النادي 
االيطالي للتوقيع مع غوارديوال. وصرح 
باوليلــــو ان غوارديوال ليس محط رغبة 

لإلنتر، والنادي سعيد بامتالكه ليوناردو 
الذي سيتمسك به بضراوة.

  وكانــــت تقارير صحافية قد كشــــفت 
ان مسؤولي االحتاد القطري لكرة القدم 
يحاولون إقنــــاع غوارديوال بتولي مهمة 
تدريب املنتخب القطري في الفترة املقبلة، 

بعد إقالة الفرنسي برونو ميتسو، عقب 
إخفاق «العنابــــي» في بطولة كأس األمم 
اآلسيوية األخيرة التي استضافتها الدوحة. 
وذكر موقع «فوت إسبانيول» الرياضي، ان 
قطر رصدت مبلغ ٢٠ مليون يورو سنويا 
لغوارديوال لكي حتاول إقناعه بقبول هذه 
املهمة، خاصة أنه ســــبق أن احترف في 
األهلي القطري حينما كان العبا، كما أنه 
يتمتع بشــــعبية كبيرة فــــي قطر. جدير 
بالذكر ان غوارديوال لعب دورا رئيسيا في 
إمتام عملية الشراكة بني نادي برشلونة 
ومؤسســــة قطر، كما أنه شارك مع نادي 
األهلي القطري موسمني «٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٥»، 
وأقام عالقات ممتازة مع مختلف مسؤولي 
كرة القدم القطرية. وبدأ االحتاد القطري 
لكرة القدم البحث عن مدرب لقيادة املنتخب 
األول في املرحلة املقبلة خلفا للفرنســــي 
برونو ميتسو، حيث أكد مدير املنتخبات 
الوطنية باالحتــــاد القطري فهد الكواري 
سعي املسؤولني في االحتاد بكل قوة إلى 
التعاقد مع مدرب أجنبي ميلك اسما المعا، 
لديه القدرة على قيادة «العنابي» في الفترة 
املقبلة، وحتقيق الطموحات التي يحلم بها 
اجلميع، سواء من املسؤولني أو اجلماهير 
أو اإلعالم، خاصة ان اجلميع يحلم بتكوين 
منتخب قوي قادر على الصعود إلى كأس 
العالم ٢٠١٤ بالبرازيل، واملنافسة على كأس 
األمم اآلسيوية ٢٠١٥ في أستراليا. ورفض 
املسؤولون في االحتاد القطري الكشف عن 
أي معلومات عــــن هوية املدرب األجنبي 
املقبل لـ «العنابــــي»، مكتفني بتأكيد أنه 
سيكون شخصية لديها املعلومات الكافية 

عن الكرة القطرية. 

 برشلونة: مستحيل ندفع ٥٠ مليونًا 
إسترلينيًا لضم توريس

 ألڤيس: أعاني من العنصرية 
  و الجماهير تهينني وتصفني بالقرد

 مارادونا يخوض مباراة «شوبول» 
في كوستاريكا 

 صديقته السابقة تعترف بعالقتها به

 منتسبو ريال مدريد يشنون حملة تحريضية   تورط تيڤيز في فضيحة جنسية 
  ضد ميسي: رونالدو هو األفضل

 اشــــتدت خالل الفترة املاضية 
احلملة التحريضية غير املسبوقة 
ضد جنم برشــــلونة واألرجنتني 
ليونيل ميسي من قبل منسوبي 
نادي ريال مدريد، في محاولة منهم 
لزعزعة اســــتقراره الفني حسب 
ما أكــــده مراقبون.وبدأت احلملة 
بالتهجم على ميسي واتهام احلكام 
مبحاباته، وهذا ما صرح به مدرب 
الريال البرتغالي جوزيه مورينيو 
الذي طالب احلكام بحماية جنمه 
ومواطنه كريستيانو رونالدو من 
قبل الالعبني الذين يتعمدون إيذاءه، 
مشــــيرا إلى أن ميسي ال يتدخل 
التدخل عليه مثلمــــا يكون على 

رونالدو.
  أما مدير ريال مدريد األرجنتيني 
خورخــــي فالدانو فقــــال إن دي 
ستيفانو القرن احلادي والعشرين 
هو رونالدو وليس ميسي. جاء ذلك 
ردا على ما صرح به مدرب أتلتيكو 
مدريد كيكي سانشيز فلوريس الذي 
أكد أن ميسي هو دي ستيفانو القرن 
احلادي والعشرين.وقال فالدانو: 
«الكثيرون يعتبرون مقارنة ميسي 
مع ألفريدو دي ستيفانو إهانة، دي 
ستيفانو القرن احلادي والعشرين 
ليس ميســــي وإمنا كريستيانو 
رونالدو الذي يلعب بنفس القميص 
وهو الذي سوف يصنع التاريخ 

لهذا النادي».
أن    وتابــــع: «مــــا هو مؤكــــد 
كريســــتيانو رونالدو غير قابل 
للمبادلة مــــع أي العب آخر على 
الرغــــم مــــن أن ليونيل ميســــي 
ورونالدو من أبرز العبي الدوري 

النادي امللكي، فقد خرجت صحيفة 
«آس» املدريدية لتعقد مقارنة بني 
النجمني من العديد من النواحي، 
وقالت الصحيفة إنه في ٣٥ مباراة 
رســــمية، ارتكب ضد رونالدو ٨٤ 
خطأ، في حني حصل ميسي على 
٤٨ خطأ أي أكثر بسبعة أخطاء من 

نصف أخطاء رونالدو.
  أما علــــى صعيد األخطاء التي 
ارتكبهــــا ضد املنافــــس، فارتكب 
رونالــــدو ٣٠ خطأ مقابل ٢٠ فقط 

اإلسباني».
الدولي    أما مدافع ريال مدريد 
سيرجيو راموس، فأكد أنه يفضل 
البرتغالي كريســــتيانو  زميلــــه 
رونالدو على حساب األرجنتيني 

ليونيل ميسي.

  مساندة إعالمية

  ولم يكتف املســــؤولون بهذه 
احلملة ضد ميســــي بل ساندتهم 
وســــائل اإلعالم احملســــوبة على 

مليسي، وهو ما يفسر تلقي رونالدو 
لســــبع بطاقات صفراء وميسي 
لبطاقتــــني فقط.وفــــي باجلانب 
الهجومي، وفي الوقت الذي احتاج 
فيه ميسي إلى ١٤٥ تسديدة ليسجل 
٣٧ هدفا، احتاج رونالدو إلى ٢٤٦ 
تسديدة ليسجل ٣٤ هدفا.وفي ظل 
هذه االنتقادات دافع مدرب منتخب 
االرجنتني سيرخيو باتيستا عن 
العبه ميســــي، معتبرا أن ميسي 
موهوب ولديه قدم يسرى يحلم 
بامتالكها الكثيرون، أما كريستيانو 
يسدد جيدا وهو قوي وسريع ولكن 
بالنسبة له ميســــي هو األفضل 
وهو يتعرض لتدخــــالت عنيفة 
متاما كرونالدو ولكنهما األفضل 

في العالم.

  إشادة بميسي

  وفي املقابل قال مدريد منتخب 
األرجنتني سيرجيو باتيستا بأن 
جنم منتخب بالده ونادي برشلونة 
ليونيل ميسي سيكون أفضل العب 
في تاريخ كرة القدم. وقال باتيستا: 
«رونالدو العب خارق لكن ميسي 
من كوكب أخــــر، ال توجد كلمات 
تصف مستوى ليونيل وال يوجد من 
يستطيع تعريف ما يقدمه».وأضاف 
«أعتقد أنه ســــيكون أفضل العب 
في تاريخ كرة القدم سواء بكأس 
العالم أم لم يفز».يذكر أن ليونيل 
ميسي مازال متهما بالتقصير مع 
منتخب بالده، وكان العب مانشستر 
سيتي زاباليتا قد أكد بأن شعبية 
كارلوس تيفيز في األرجنتني أكبر 

من شعبية ميسي. 

 بايرن ميونيخ رفض ٤٢ مليون 
يورو للتخلي عن غوميز لتشلسي

 دروغبا يعود إلى مرسيليا في الصيف  إبراموڤيتش يبدأ عملية إعادة بناء تشلسي من جديد 
 قد يكون هذا اخلبر األهم على صعيد انتقاالت 
الالعبني. فمع ازدياد احلديث عن رغبة فريق 
تشلسي االجنليزي لكرة القدم في التخلي عن 
عدد من جنــــوم الفريق للتعويض عن املبالغ 
الضخمة التي دفعها خالل موســــم االنتقاالت 
الشــــتوية، بدا واضحا ان تصريحات الالعب 
العاجي ديدييه دروغبا آخذة في التصعيد جتاه 
النادي االجنليزي، اضافة الى التلميحات بأنه 
بعيد عن مستواه. لكن قصة احلب التي جمعت 

فريق مرسيليا الفرنسي بدورغبا ال يبدو 
انها انتهت او حتى في طريقها الى االنتهاء، 
فقبيل بداية هذا املوســــم، كان مشجعو 
الفريق يعــــدون العدة جلمع التبرعات 
لتأمــــني املبلغ الالزم إلعادة الالعب الى 
الفريق الذي أطلقه الى النجومية، لكن 
األمور لم تسر كما اشتهاها «املرسيليون». 

ولكن الرياح أخذت تهب وفق رغبتهم على ما 
يبدو بعد ان ذكرت صحف إجنليزية ان مرسيليا 
يتحضر لتقدمي عرض الى تشلسي لضم الالعب 
خالل موسم االنتقاالت الصيفية، مع العلم ان 
الالعب سيجد نفســــه مركز االهتمام في هذا 
النادي الذي يحبه، وهو قد يتنازل عن قســــم 

من راتبه االســــبوعي (البالغ ١٢٠ الف باوند)، 
في سبيل العودة الى النادي الفرنسي. واعترف 
دروغبا بأن تشلسي يعاني من عدم االستقرار 
في النتائج واالبتعاد عن املنافســــة، مما يؤثر 
سلبا عليه، مضيفا انه يجد هذه الفترة صعبة 
وسيئة جدا. واكد ان جميع العبي الفريق يعانون 
من اخلســــائر، كما انه تراجع على املســــتوى 

الشخصي بسبب اإلصابات واملالريا. 

 يخطط تشلسي اإلجنليزي إلعادة مديره الفني 
الســـابق الهولندي غوس هيدينك إلى ستامفورد 
بريـــدج كجزء من عملية إعـــادة البناء في النادي 
التي شهدت توقيع صفقة فرناندو توريس بـ ٥٠ 
مليون جنيه اســـترليني. والهولندي الذي أمضى 
ثالثة أشهر ناجحة في ســـتامفورد بريدج مديرا 
فنيا مؤقتا في عام ٢٠٠٩ هو الشخص الذي يريده 
مالك تشلسي رومان ابراموفيتش ليحل محل فرانك 
آرنيسني املدير اإلداري للكرة الذي سينتهي عقده 

هذا الصيف.
  وعلى رغم أن امللياردير الروسي يعتزم الوقوف 
بجانب املدير الفني احلالي كارلو أنشيلوتي ملوسم 
آخر على األقل، إال أنه من املعروف أن إبراموڤيتش 
يبحث عن شخصية رفيعة املستوى لتحقيق نفوذ 

لكرة القدم في املجلس التنفيذي للنادي.
  وسبق لتشلسي أن أجرى محادثات حول املوضوع 
مع تكسيكي بيغيريستاين، ولكن املدير اإلداري للكرة 
السابق في برشلونة لم يكن متحمسا لشغل هذا الدور 
في ستامفورد بريدج، ألن سلطة ابراموفيتش وتأثيره 

ال يعطيانه حرية كاملة لتوظيف الالعبني.
  وقد ارتبط افرام غرانت املدير الفني في وست 

هام بهذه املهمة بســـبب عالقته اخلاصة مع املالك 
الروسي، ولكن تعيني هيدينك سيكون له شعبية 
كبيرة بني الالعبني وأنصار النادي. وكان الهولندي 
قد فسخ عقده مع منتخب روسيا في العام املاضي 

ووقع عقدا ملدة عامني إلدارة منتخب تركيا.
  ولكنه وقع بالفعل حتت ضغط شديد، فبعد ثالث 
انتصارات، فإن فريقه خســـر آخر ثالث مبارياته 
وأصبح متخلفا بعد أملانيا والنمسا في التصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس األمم األوروبية ٢٠١٢. وهزمية 
تركيا أمام النمسا في الشهر املقبل قد تكلف هيدينك 

وظيفته.
  من ناحية أخرى، شعر املهاجم اجلديد في تشلسي 
فرناندو توريس بارتياح بعدما ترك الهيســـتيريا 
احمليطة به وراءه بعد انتقاله إلى ستامفورد بريدج 
اخيرا. إال أن االحتاد االجنليزي لكرة القدم قد يبدأ 
بالتحقيق في املشاهد البشعة التي شهدت أنصار 
ليڤربول الغاضبة يرمون أشياء على املهاجم االسباني 
خالل أول ظهور باهت له يوم األحد املاضي.وتعرض 
توريس لسيل من اإلهانات من قبل املشجعني الذين 
مازالوا يتأملون النتقال معبودهم السابق في آخر 

يوم من موعد االنتقاالت الشتوية.

 أبدى املدير الرياضي لنادي برشـــلونة االسباني راؤول سانلي 
اندهاشه من صفقة نادي تشلسي بانتداب االسباني فيرناندو توريس 
من نادي ليڤربول بـ ٥٠ مليون جنيه استرليني. ونشرت الصحف 
االجنليزية تصريح راؤول والذي قال فيه: «فوجئت كثيرا عندما قرأت 
عن الصفقة، لم أتوقع أن تصل قيمة توريس إلى هذا احلد». وأضاف: 
«٥٠ مليونا ألجل توريس بالـــذات يعتبر مبلغا يفوق القيمة التي 
يستحقها الالعب ومن االستحالة أن يقوم برشلونة بشراء توريس 
بهذا املبلغ مع أننا كنا نرغب في التعاقد معه». يذكر أن تشلسي أنفق 
ما يفوق الـ ٧٥ مليون جنيه إسترليني في فترة االنتقاالت الشتوية 

هذا املوسم للتعاقد مع توريس والبرازيلي ديڤيد لويز.

 يعاني البرازيلي داني ألڤيس العب برشلونة اإلسباني من العنصرية 
في املالعب اإلسبانية مدعيا أن اجلمهور اإلسباني يصفوه بالـ «قرد» في 
كل مباراة يلعبها. وقال ألڤيس في مقابلة مع صحيفة «فولها ساو باولو» 
البرازيليـــة: «إني أعيش العنصرية في كل مباراة ألعبها في إســـبانيا. 
اجلماهير تهينني وتصفني بالقرد، ورغم عدم اكتراثي إال أنه أمر مزعج 
حقا». وسيكون ألڤيس ضمن قائمة منتخب البرازيل في مباراته الودية 
غدا أمام املنتخب الفرنسي في باريس. وأضاف الالعب البالغ من العمر 
٢٧ عاما: «أسرتي تالحظ هذه اإلهانات، لكني تعلمت أال أعيرها انتباها 
وأن أضع مســـافة بيني وبينها. وكوني أسمر البشرة ال يعطيهم احلق 

بإهانتي وأكدت ألسرتي أن هذا النوع من اجلماهير غير متعلم».

 يعتــــزم أســــطورة الكــــرة 
أرماندو  األرجنتينية دييغــــو 
مارادونــــا إســــعاد جماهيــــر 
كوســــتاريكا عبر مشاركته في 
إحدى مباريات كرة «شوبول»، 
ســــتقام على ملعب أبعاده أقل 
من املعتاد. وذكر املسؤولون عن 
تنظيم اللقــــاء أن مباراة النجم 
الســــابق ســــتقام على ملعب 
أليخاندرو موريرا ســــوتو في 
مدينة أالخويال، على مسافة ٢٠ 
العاصمة سان  كيلومترا غربي 
خوســــيه، في ٢٣ مارس املقبل 
يخوض فريق مارادونا املباراة 

أمام فريق من العبي كرة القدم املعتزلني في كوستاريكا، شاركوا في 
مونديال إيطاليا عام ١٩٩٠، يدعمه جنوم آخرون حديثو العهد باالعتزال 
مثل باولو سيزار وانشوب. يلعب إلى جانب مارادونا في اللقاء عدد 
من جنوم الكرة األرجنتينية السابقني يذكر أن رياضة «شوبول» تشبه 

 فجرت العارضة املثيرة كالوديــــا كياردوني جنمة أحد البرنامج كرة قدم الصاالت لكنها تقام داخل مالعب زجاجية،. 
الواقعية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أنها كانت على عالقة 
بالنجم األرجنتيني كارلوس تيڤيز مهاجم نادي مانشســــتر ســــيتي 
اإلجنليزي خالل نهائيات كأس العالم ٢٠١٠ التي أقيمت الصيف املاضي 
في جنوب افريقيا. وأشارت كالوديا البالغة من العمر ٢٨ عاما خالل 
حديثها مع صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى أنها كانت تربطها عالقة 
عاطفية مع تيڤيز قبل وخالل بطولة كأس العالم األخيرة حيث كانا 
يقضيان وقتا ممتعا مع بعضهما البعض داخل الغرفة الفندقية التي 
كانت مقيمة فيهــــا كالوديا أثناء منافســــات كأس العالم، وهو األمر 
الذي أكدته بعض املجالت العاملية وقتها لنشرها بعض الصور لهما. 
وأكدت كالوديا أنها قررت االنفصال عن تيڤيز عندما علمت انه على 
عالقة باملمثلة األرجنتينية بريندا اسنسيار وهو األمر الذي رفضته 
كالوديا رفضا قاطعا، معتبرة أنها ال ترغب في التواصل مع شخص 

قلبه معلق بفتاة أخرى.
  من جهته، اضطر تيڤيز إلى تبرير ذلك قائال: «لم أشاهد كالوديا إال 
مرة واحدة وكان ذلك في مكان عام، ولن اسمح ألي شخص بالتحدث 
عن عالقتي ببريندا التــــي تربطني بها عالقة قوية وحميمة». تيڤيز 
حاليا على عالقة بالفعل مع بريندا أســــنيكار ـ ١٩ عاما ـ لكنه رفض 
الدخول في مناقشات حول عالقته السابقة مع كالوديا. وقال تيڤيز: 

«ال أريد احلديث عن أي شيء سوى بريندا وعائلتي. 

 كشف مهاجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز ان ناديه رفض عرضا 
قيمته ٤٢ مليون يورو للتخلي عنه ملصلحة تشلسي خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية التي اقفلت في نهاية يناير املاضي. وقال غوميز 
في تصريح لصحيفة «بيلد» الرياضية «لم اعلم بالعرض الرسمي 
الذي تقدم به تشلسي اال بعد ان رفضه بايرن ميونيخ». واضاف 
«على اي حال، لم اكن مهتما، فانا في ناد كبير. وكان الفريق البافاري 
تعاقد مع غوميز مقابل ٣٠ مليون يورو من شتوتغارت عام ٢٠٠٩، 
لكنه فشـــل في فرض نفسه اساســـيا في موسمه االول معه، قبل 
ان يتألق خالل املوسم احلالي بتسجيله ١٦ هدفا ليتصدر ترتيب 
الهدافني. يذكر ان تشلسي تعاقد في النهاية مع املهاجم االسباني 

فرناندو توريس من ليڤربول مقابل ٦٠ مليون يورو.  
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