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  ١٢  فبراير ٢٠١١ 

 أعلن باري صاحب املركز األخير في الدوري اإليطالي لكرة  14 
القدم إقالة مدربه جامبيرو فنتورا وتعيني بورتولو موتي بدال 
منه. وبحسب النادي فإن االنفصال مت بطريقة ودية مع فنتورا 
(٦٣ عاما) الذي يشرف على اإلدارة الفنية للفريق منذ يونيو 
٢٠٠٩. في املقابل، تعود التجربة االخيرة ملوتي (٥٦ عاما) في 
مجال التدريب الى املوســـم املاضي عندما قاد اتاالنتا قبل ان 

يقال من منصبه بعد هبوط الفريق الى الدرجة الثانية.

 موتي بدًال من فنتورا في تدريب باري

 برشلونة يستدرج خيخون للفوز الـ ١٧ على التوالي.. ومواجهة قوية بين روما ونابولي.. ودورتموند يلتقي مع كايزرسلوترن

  «دربي» مثير بين مان يونايتد ومانشستر سيتي 

 جنم مان يونايتد واين روني مير من مدافعي مانشستر سيتي في مباراة سابقة

 قضية التحرش الجنسي بحكم ألماني 
تصل إلى مستويات جديدة

 غوارديوال يريح المجهدين على مقعد البدالء

 هودجسون مدربًا لوست بروميتش

 ريال مدريد لضم فابريغاس مقابل
   ٦٠ مليون يورو والتخلي عن بنزيمة

 ليكرز يهزم بوسطن
«NBA» في الـ   

  
  أفسد لوس اجنيليس ليكرز 
اللقب املوسم املاضي،  حامل 
ليلة جنم بوسطن سلتيكس 
راي الــــن الذي ســــجل رقما 
الثالثية  الرميات  قياسيا في 
بخروجه فائزا على فريقه ٩٢ 
ـ ٨٦ ضمن دوري كرة السلة 
االميركي للمحترفني. وسجل 
كوبي براينت جنم ليكرز ٢٣ 
نقطة فــــي حني أضاف زميله 
االسباني بو غاسول ٢٠ نقطة 
علما ان ليكرز تخلف بفارق ١٥ 
نقطة في إحدى مراحل املباراة. 
في املقابل كان الن أفضل مسجل 
في صفوف اخلاسر برصيد ٢٠ 
نقطة، وقد سجل ثاني ثالثية 
له في املباراة في مطلع الربع 
الثاني محطما الرقم القياسي 
انديانا  السابق باســــم جنن 

بيسرو ريجي ميلر.

 وصلت الفضيحة اجلنسية املتعلقة بحكم أملاني 
إلى مستويات أخرى حيث استمعت محكمة هيشينغن 
إلى تفاصيل من جميع األطراف املعنية في القضية. 
وكان مانفريد أميريل، املتحدث السابق باسم جلنة 
احلكام في االحتاد األملاني لكرة القدم، قد رفع دعوى 
تشهير وشهادة زور ضد احلكم األملاني مايكل كيمبتر، 
مطالبا بتعويض مادي قيمته ١٥٠ ألف يورو (٢٠٣ 
آالف و٦٠٠ دوالر). وكان كيمبتر ادعى في وقت سابق 
أن احلكم مانفريد أميريل حترش به جنسيا، وهو 
االدعاء الذي نفاه أميريل. وقال كريستوف شيكهارت، 
محامي كيمبتر، إنه واثق من كسب القضية لصالح 
موكله. وأوضـــح: «أصبح واضحا أنه ليس هناك 
أساس لهذا االدعاء». وتسببت هذه القضية، التي 
هزت أجواء كرة القدم العام املاضي، في تشـــويه 
صورة التحكيم األملاني، حيث قام أميريل بنشـــر 
رسائل الكترونية من كيمبتر كان يبدو من خاللها 
أن هناك عالقة حميمية جتمع بينهما. وكان أميريل 
نشر رســـائل كيمبتر في وقت سابق في محاولة 

إلثبات أنه، أيا كانت العالقة القائمة بينهما، فإنها 
حتظى برضا الطرفني. واعترف أميريل أنه وقع في 
خطأ بشري، لكنه أكد أن هذا األمر لم يفرض على 
كيمبتر الذي اعترف من جانبه بأنه استسلم فقط، 
ألنه لم يرد املجازفة مبشواره التحكيمي. وعرض كال 
الطرفني العديد من تفاصيل القضية أمام احملكمة، 
وادعى كيمبتر أنه اســـتدعي أول مرة إلى حجرة 
فندقية من قبل أميريل في عام ٢٠٠١ عندما كان في 
بداية مشواره التحكيمي. ولدى سؤاله عن سبب 
تأكيده املســـبق بأن احلادثة األولى وقعت في عام 
٢٠٠٨، قال كيمبتر إنه كان شيئا صادما للغاية أن 
يتذكر كل شيء. وقرر القاضي ألكسندر ماينهوف 
تأجيل القضية بعد جلســـة استماع استغرقت ٤ 
ساعات ونصف الساعة، وقال إنه يريد تلقي دليل 
مكتوب في القضية. وأعلن القاضي أنه ســـيصدر 
قـــرارا في القضية في ١٨ أبريـــل املقبل، ولكنه لم 
يوضح ما إذا كان سينطق باحلكم أم انه سيطالب 

باملزيد من األدلة. 

 يفكر جوسيب غوارديوال املدير الفني لفريق 
برشــــلونة في إراحة عدد من جنوم الفريق على 
مقعد البــــدالء في املباراة املقــــررة أمام مضيفه 
خيخــــون اليوم. وكان مقررا أن يقف غوارديوال 
على احلالة البدنية لالعبيه في التدريبات، وبعدها 
يختار التشكيل األساسي للفريق ملباراة خيخون. 
وشارك جميع العبي برشلونة تقريبا مع منتخبات 

بالدهم في املباريات الدولية الودية. وسيحاول 
غوارديوال إراحة بعض النجوم مثل األرجنتيني 
ليونيل ميسي وتشافي وداڤيد ڤيا، متهيدا للمباراة 
املقررة أمام أرســــنال اإلجنليزي في لندن في ١٦ 
اجلاري. كذلــــك يغيب القائد كارلس بويول عن 
صفوف برشــــلونة في مباراة اليوم ملعاناته من 

إصابة في أربطة الركبة اليسرى. 

 عّني روي هودجسون مدربا جديدا لنادي وست 
بروميتش البيون خلفا لاليطالي روبرتو دي ماتيو املقال 
من منصبه االسبوع املاضي. ويأتي تعيني هودجسون 
بعد شهر من اقالة األخير من منصبه مدربا لليڤربول 
وتعيني كيني دالغليش مكانه بصورة مؤقتة. ووقع 

ــت بروميتش لبيون  هودجسون عقدا يربطه بوس
ــى يونيو عام ٢٠١٢ كما اعلن النادي على موقعه  حت
ــبكة االنترنت وقال «نادي وست بروميتش  على ش
ــعيد باعالن تعيني روي هودجسون على  البيون س

رأس اجلهاز الفني للفريق». 

 كشفت صحيفة «ماركا» االسبانية الرياضية 
ان ريال مدريد يستعد للتقدم بعرض خيالي الى 
نادي ارسنال االجنليزي للتخلي عن خدمات 
صانع ألعابه االسباني سيسك فابريغاس، وهي 
صفقة قد تتضمن انتقال املهاجم الفرنسي كرمي 
بنزمية في االجتاه املعاكس. واكدت الصحيفة 
االسبانية ان فابريغاس الذي يرغب برشلونة 
ناديه االصلي في عودته الى كاتالونيا ايضا، 
هو «اولوية للنادل امللكي» في املوسم املقبل. 
واشارت ماركا بان املبلغ املعروض من قبل ريال 
مدريد ومقداره ٦٠ مليون يورو يفوق العرض 
الذي ميكن ان يقدمه برشلونة. وأوضحت ان 
إمكانية انتقال بنزمية الى أرسنال واردة ضمن 
هذه الصفقة. لكن فابريغاس كان أشار سابقا 
الى حنينه بالعودة الى فريقه الســــابق الذي 
تركه في الـ ١٥ من عمره وقال في هذا الصدد 

«انا من أنصار برشلونة، وعضو في النادي كما 
هي احلال جلدي وعمي وابن عمي، وأعشق 

ألوان هذا النادي منذ ان كنت صغيرا، فأنا 
كاتالوني في الصميم». وكان برشلونة 

تقدم بعرض قيمته ٣٥ مليون يورو 
للتعاقد مع فابريغاس لكن أرسنال 

رفضــــه. في املقابــــل، تؤكد صحيفة 
«موندو ديبورتيڤو» انه على الرغم من 
فشــــل الصفقة فإن فابريغاس أعطى 
موافقتــــه املبدئية على االنضمام الى 
برشلونة. وكشفت الصحيفة «يتعني 

على الناديني التوصل الى اتفاق بشأن 
قيمة الصفقة»، مشيرة الى ان فابريغاس 

يعول كثيرا على الضغط الذي ميكن ان 
ميارسه مدرب برشلونة احلالي جوسيب 

غوارديوال من أجل إمتام الصفقة.

االسبوع املاضي بعد ان خسر امام 
كولن ٢-٣ علمــــا انه تقدم عليه 
٢-٠ في الشــــوط االول. ويواجه 
مدرب بايــــرن ميونيخ الهولندي 
لويــــس فــــان غــــال صعوبة في 
املفاضلة بني ماريو غوميز هداف 
الدوري احمللي واملهاجم املخضرم 
ميروسالف كلوزه الذي سجل هدف 
منتخب بــــالده في مرمى ايطاليا 
املاضــــي رافعا رصيده  االربعاء 
الــــى ٥٩ هدفا فــــي ١٠٦ مباريات 
دولية.ويحتــــل بايــــرن ميونيخ 
املركز اخلامس متخلفا بفارق ١٥ 
نقطة عــــن دورمتوند قبل انتهاء 
الى  بـ ١٣ مرحلة.ويعود  الدوري 
صفوف الفريق البافاري اجلناح 
الهولندي اريني روبن بعد غيابه 
املباراة االخيرة ملرضه.وفي  عن 
املباريات االخرى، يلتقي شالكه 
مع فرايبورغ، وشــــتوتغارت مع 
نورمبــــرغ، وفولفســــبورغ مع 
هامبورغ، واينتراخت فرانكفورت 
مع باير ليفركوزن، وسانت باولي 

مع بوروسيا مونشنغالدباخ.

  فرنسا

  يخوض باريس سان جرمان 
مباراة سهلة ضد لنس احد فرق 
الذيل في املرحلة الـ ٢٣ من الدوري 
الفرنسي، علما بان فريق العاصمة 
أحلق هزمية قاسية مبنافسه ٥-١ 
في كأس رابطة االندية الفرنسية 
الشهر املاضي.ويبرز دربي منطقة 
الرون بني ســــانت اتيان وليون، 
حيث البديل عن االخير من الفوز اذا 
ما أراد انعاش آماله بإحراز اللقب. 
وفي املباريات االخرى، يلتقي ارل 
افينيون مع مونبلييه، وبوردو 
مع كايــــن، وموناكو مع لوريان، 
ونانســــي مع اوكسير، وسوشو 

مع مرسيليا. 

 يحاول مان يونايتد تعويض 
خســــارته االولى هذا املوسم بعد 
ســــقوطه االســــبوع املاضي أمام 
ولفرهامبتــــون ١-٢ وذلك عندما 
يستضيف جاره اللدود مانشستر 
سيتي في مواجهة نارية على ملعب 
اولد ترافورد الــــذي يعتبر قلعة 
ألصحاب األرض هذا املوسم، حيث 
لم يهدر سوى نقطتني خالل تعادله 
مع وست بروميتش البيون ٢-٢. 
وذلك في املرحلة الـ ٢٧ من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
التي تعرض لها    واخلســــارة 
مان يونايتد كانت االولى له منذ 
٣ ابريل املاضي عندما سقط على 
أرضه أمام تشلسي ١-٢، ومنذ تلك 
املباراة لم يخسر في ٢٩ لقاء. لكن 
على الرغم من اخلســــارة اليزال 
مان يونايتد يتصدر بفارق أربع 
نقاط عن ارســــنال وميلك مباراة 
مؤجلة. وتبــــدو املواجهة مثيرة 
بني مهاجم مان يونايتد البلغاري 
دمييتار برباتوف ومهاجم سيتي 
االرجنتيني كارلوس تيفيز، حيث 
يتصــــدر االول ترتيــــب الهدافني 
برصيد ١٩ نقطــــة متقدما بفارق 
هدف واحــــد عــــن االرجنتيني. 
الرئيسي  وكان برباتوف السبب 
في رحيــــل تيفيز ألنه كان يلعب 
أساســــيا الى جانب واين روني. 
وكانت مباراة الذهاب بني الفريقني 
على ملعب «ايستالند» أسفرت عن 
التعادل الســــلبي. ويعتبر العب 
وسط منتخب اجنلترا ومانشستر 
سيتي جيمس ميلنر ان فريقه قادر 
على الفوز على غرميه التقليدي 
في املدينة الواحدة في عقر داره 
بالقول «نحن واثقون من قدرتنا 
على العــــودة بالنقاط الثالث في 
املباراة وفرملة سير مان يونايتد 
نحو اللقب». وأضاف «مان يونايتد 

قد حقق انطالقة جيدة في مطلع 
املوســــم احلالي وجنح في الفوز 
بايــــرن ميونيــــخ وتصدر  على 
املراحل االولى لكن مســــتواه بدأ 
بالتراجع في القســــم الثاني من 
أما دورمتوند، فيسعى  الدوري. 
الى ان يخطو خطوة اخرى نحو 
معانقة اللقــــب من خالل العودة 
بنقاط املباراة الثالث كما فعل عندما 
خاض مباراتيه فــــي دور االياب 
بفوزه خارج قواعــــده على باير 
ليفركوزن ٣-١ وعلى فولفسبورغ 
٣-٠. ويستقبل بايرن ميونيخ على 
ملعبه «اليانتس ارينا» هوفنهامي 

احد فرق املقدمة.
  وكان الفريق البافاري خسر اخر 
امل في امكانية االحتفاظ باللقب 

لن يرتاح قبل ان يحسم االمور، 
وقال في هذا الصدد «ينتهي الدوري 
عندما نتوج ابطاال رسميا. ما زلنا 
في فبراير وال احد يحسم اللقب 
خالل هذا الشهر. يتعني علينا القيام 
بعمل كبير في االســــابيع املقبلة 
وكسب العديد من النقاط». وفي 
مباراتني أخريني، يلتقي اتلتيكو 
مدريد مع ڤالنســــيا، وراســــينغ 

سانتاندر مع اشبيلية.

  ألمانيا

  يســــتمر بوروسيا دورمتوند 
في سعيه الى إحراز بطولة أملانيا 
للمرة االولى منذ عام ٢٠٠٢ عندما 
يحل ضيفا على كايزرسلوترن في 
املرحلة الـ ٢٢. وكان كايزرسلوترن 

مواصلة فريقــــه حتطيم االرقام 
القياسية عندما يحل ضيفا على 
سبورتينغ خيخون في املرحلة 
الـ ٢٣. ويتصدر برشلونة بفارق 
ســــبع نقاط عن غرميه التقليدي 
ريال مدريد بعد ان حقق ١٦ فوزا 
متتاليا (رقما قياسيا) ليحطم الرقم 
الــــذي كان في حوزة ريال مدريد 
وصامدا منذ موسم ١٩٦٠-٦١. وال 
شــــك ان معنويات العبي الفريق 
ارتفعت بعد جتديد غوارديوال عقده 
لعام اضافي ينتهي في يونيو عام 
٢٠١٢، وسيحاولون حتقيق الفوز 
احلادي عشر بيعدا عن قواعدهم 
ضد خيخون. وأكد هداف الفريق 
دافيد فيا انه من املبكر احلديث عن 
إحراز برشلونة اللقب وبأن فريقه 

املرحلة الـ ٢٥ من الدوري االيطالي، 
وتبرز املواجهة بني روما ونابولي، 
وهي الفرصة االخيرة امام روما 
للبقاء على مقربة من فرق الصدارة 
خصوصا بعد خسارته االسبوع 
املاضي امام انترميالن ٣-٥. في 
املقابــــل، يعتبــــر نابولي مفاجأة 
املوسم وال يستبعد ان يحرز اللقب 
في حال استمر في تقدمي العروض 
الهجومية الرائعة بقيادة مهاجمه 
االوروغوياني ادينسون كافاني 

متصدر ترتيب الهدافني.

  إسبانيا

  يأمل مدرب برشلونة جوسيب 
غوراديوال ان يحتفل بتمديد عقده 
مع الفريــــق الكاتالوني من خالل 

وتبدو الفرصة سانحة امام ليڤربول 
ملتابعة صحوته عندما يســــتقبل 
ويغان.  وكان ليڤربول حقق فوزا 
معنويا مهما على تشلسي ١-٠ في 
عقر دار االخيــــر، وذلك من دون 
االســــتعانة مبهاجميه اجلديدين 
االوروغوياني لويس ســــواريز 
لدواع تكتيكيــــة، واندرو كارول 
إلصابته. وفي املباريات االخرى، 
يلتقي برمنغهام مع ستوك سيتي، 
وبالكبيرن روفرز مع نيوكاسل، 
وبالكبول مع استون فيال، ووست 
بروميتش البيون مع وست هام، 

وسندرالند مع توتنهام.

  إيطاليا

  يلتقــــي ميالن مــــع بارما في 

فريق قــــوي وميلك العبوه ثقافة 
الفــــوز بااللقاب وهــــم يتطلعون 
الى تكرار ما فعلوه في املواســــم 
املاضية». ويسعى ارسنال الثاني 
الى استغالل أي تعثر جديد ملان 
يونايتد لتقليص الفارق عنه وتبدو 
مهمته ســــهلة عندما يستضيف 
ولفرهامبتون على ملعب االمارات 
في لنــــدن. وكان الفريق اللندني 
فرط بفوز مهم االســــبوع املاضي 
عندما تقدم على مضيفه نيوكاسل 
٤-٠ حتى الدقيقة ٦٩ قبل ان يدرك 
االخير التعادل في الدقائق العشرين 
االخيرة من اللقاء ويخرج بنقطة. 
ويســــتمر غياب مهاجم ارسنال 
الفرنسي سمير نصري إلصابته 
بتمزق في عضلة الساق اخللفية. 

 مهاجم برشلونة داڤيد ڤيا تألق في مباراة الدور األول أمام خيخون

 سيسك فابريغاس

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة السابعة والعشرون) 

 ابوظبي الرياضية HD٣  ٣:٤٥  مان يونايتد - مانشستر سيتي 
 ابوظبي الرياضية HD٥  ٦  ارسنال - ولفرهامبتون 

 ابوظبي الرياضية HD٩  ٦  برمنغهام - ستوك سيتي 
 ٦  بالكبيرن روفرز – نيوكاسل 

 ابوظبي الرياضية HD٦  ٦  بالكبول - استون ڤيال 
 ابوظبي الرياضية HD٣  ٦  ليڤربول – ويغان 

 ابوظبي الرياضية HD٨  ٦  وست بروميتش - وست هام 
 ابوظبي الرياضية HD٣  ٨:٣٠  سندرالند - توتنهام 

 إسبانيا (المرحلة الثالثة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  اتلتيكو مدريد – ڤالنسيا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  سبورتينغ خيخون - برشلونة 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  راسينغ سانتاندر - اشبيلية 

 إيطاليا (المرحلة الخامسة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  ميالن - بارما 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  روما - نابولي 

 ألمانيا (المرحلة الثانية والعشرون) 
 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  بايرن ميونيخ - هوفنهامي 

 ٥:٣٠  شالكه – فرايبورغ 
 ٥:٣٠  شتوتغارت – نورمبرغ 
 ٥:٣٠  ڤولفسبورغ – هامبورغ 

 ٥:٣٠  فرانكفورت - باير ليڤركوزن 
 ٥:٣٠  سانت باولي – مونشنغالدباخ 

 دبي الرياضية ٢  ٨:٣٠  كايزرسلوترن – دورمتوند 

 فرنسا (المرحلة الثالثة والعشرون) 
 ٩  ارل افينيون - مونبلييه 

 ٩  بوردو – كاين 
 ٩  موناكو – لوريان 
 ٩  نانسي – اوكسير 

 ٩  باريس سان جرمان – لنس 
 ٩  سوشو – مرسيليا 

 ١١  سانت اتيان - ليون 

 أكد نادي أياكس الهولندي أن جنمه الســـابق، أسطورة كرة القدم الهولندي، يوهان 
كرويف ســـيعود إلى العمل بالنادي في دور استشاري. وأوضح أياكس أن كرويف (٦٣ 
عاما) ســـيكون واحدا من ثالثة أعضاء في «مجلس استشـــاري» لتقدمي النصائح إلى 
إدارة النادي. وشـــكل النادي ثالث مجموعات استشارية إحداها فنية واألخرى جتارية 
والثالثة مالية. ويحظى كرويف حاليا بعضويـــة املجموعة الفنية. وذكر بيان أصدره 
النادي أن احملادثات ستجري في األسابيع القليلة املقبلة لتحديد شكل مشاركة كرويف 

في األمور االستشارية.

 كرويف يعود إلى أياكس مستشارًا


