
 االربعاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢٣  فبراير ٢٠١١ 

 يعتزم النجم االرجنتيني ليونيل  44 
ميسي، جنم برشلونة االسباني لكرة 
القدم، مقاضاة مرشح ملنصب حاكم 
مقاطعة في االرجنتني استخدم صورته 
في حملته االنتخابية دون تصريح 
منه بحســــبما ذكره محامو ميسي. 
وقال احملامي ريكاردو جيوسيبوني 

ان ميسي سيتخذ االجراءات القانونية 
ضد املرشح الفريدو اومليدو ألن الالعب 
لم يعط االذن باستخدام صورته في 
حملــــة انتخابية. وتظهــــر الصورة 
النجم ميســــي وهو يعانق املرشح 
حتت شعار «قل نعم للرياضة، وقل 

ال للمخدرات». 

 تســــتعد العاصمة القطريــــة الدوحة 
الستضافة مباراة الكأس السوبر الفرنسية 
بني بطلي الدوري والكأس في يوليو املقبل.

وذكر املوقع الرسمي لقناة الدوري والكأس 
القطريــــة ان االحتاد القطري «تلقى كتابا 
من نظيره الفرنســــي إلقامة املباراة بعد 
السمعة الطيبة التي نالتها قطر عقب فوزها 

بشــــرف تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢». وأكد 
املوقع ان احمد املهندي مدير شركة الهدف 
لالدارة الرياضيــــة «حصل على تفويض 
من االحتاد الفرنســــي لعرض الطلب على 
االحتاد القطري». وأوضح املهندي بدوره 
قائال «االحتاد الفرنســــي متحمس إلقامة 

املباراة في الدوحة». 

 الدوحة الستضافة «السوبر» الفرنسية ميسي يقاضي مرشحًا

 مواجهة «العنفوان والتحدي» بين إنتر ميالن و بايرن ميونيخ 
 مان يونايتد في رحلة فرنسية بمرسيليا بذهاب دور الـ ١٦ ألبطال أوروبا

(أ.ف.پ) مهاجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز سيكون جاهزاً بعد شفاء كاحله  جنوم إنتر ميالن يتدربون ويتقدمهم الكاميروني صامويل إيتو  

 ستانكوڤيتش:
   مازلنا الفريق نفسه

  أديبايور للتأهل
   بهدف بنزيمة

 غوميز: 
  كاحلي يتعافى

 قال العب خط وســـط انتر 
الصربي ديان ستانكوڤيتش «ما 
زلنا الفريق نفســـه الذي حقق 
الفوز في النهائي باستثناء غياب 
دييغو ميليتو ونريد أن نتأهل، 
ســـتكون مباراة صعبة للغاية. 
ستكون مباراة خططية ومتوازنة 

للغاية. لكننا نثق بها». 

 أمل التوغولي اميانويل أديبايور 
مهاجم ريال مدريد االســــباني ان 
يتمكن زميله الفرنسي كرمي بنزمية 
من قيــــادة الفريق امللكي الى ربع 
نهائي دوري األبطال رغم املنافسة 
الشديدة بينهما على مركز أساسي 
في تشكيلة املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو. وقال أديبايور لصحيفة 
«اس» االسبانية امس: «كنت سعيدا 
السبت املاضي عندما سجل كرمي 
«في الدوري»، وامل أن يكرر هذا 
األمر ضد ليون «الفرنسي». امل أن 
يكون هو من يقود ريال للتأهل». 
اديبايور: «عندما نكون  وأضاف 
بحاجة ملهاجم ميلك تقنية عالية، 
منلك خيار بنزمية. يذكرني كرمي 
بالكبير رونالدو. قلتها سابقا نحن 

متكامالن». 
  وسيكون اخليار صعبا للمدرب 
مورينيو بــــني أديابيور وبنزمية 
مهاجم ليون السابق الذي يتألق 
راهنا، علما بان االول لم يكشــــف 
بعد مالمح تشكيلته للمباراة املقررة 

في ليون. 

 أكد ڤينشينزو مونتيال، املدير 
الفني اجلديد لروما اإليطالي، انه 
مستعد التخاذ قرارات صعبة في 
فريقه، مشيرا إلى أن اللوم ينبغي 

أن يقع على عاتقه هو فقط.
  وأشـــار مونتيال الذي تولى 
تدريب فريق العاصمة اإليطالية 
الذي  خلفا لكالوديـــو رانيري 
تقدم باستقالته، إلى أنه يتقبل 
حتمل مسؤولية اختيار الالعبني 

والتغييرات التكتيكية.
  وتابـــع «اآلن علينا جميعا 
ان نعمل بشكل شـــاق، اختيار 
الالعبني سيكون لي، وإذا ارتكبت 
أي خطأ فإنني سأحتمل املسؤولية 

كاملة». 

 قال مهاجم بايـــرن ميونيخ 
ماريـــو غوميز، الـــذي يتصدر 
قائمة هدافي البوندســـليغا هذا 
املوسم، إن تعافيه يسير بشكل 
جيد وأنه فـــي طريقه للتعافي 
متاما. وأوضـــح غوميز «كاحل 
القدم عانى مـــن إصابة خفيفة 
ولكنه تعافى مجددا. لن يكون 

مشكلة». 

 ليوناردو يحترم خصمه وڤان غال يقر بأخطائه

 إيقاف غاتوزو ٥ مباريات

 ريدناب: بيكام إنسان فريد

 ديشان: علينا التسجيل 

 فيرغسون يحترم مرسيليا 

 قال مدرب انتر ميالن ليوناردو الذي يحبذ اللعب الهجومي: «لن يتغير 
اســــلوب لعبنا بني مباراة الذهاب واالياب لكن بالطبع نحترم خصمنا 
واذا حققنا نتيجة جيدة ذهابا ميكننا احتواؤهم في االياب». أما مدرب 
بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال فأقر بأخطاء فريقه الهجومية: 
«خســــرنا الكرة كثيرا بدون سبب ولم نكن مبالني في الربع االخير من 

امللعب.. ندرك ذلك وسنتحسن، لكن بشكل عام أنا مرتاح جدا». 

 قررت جلنة التأديب والسلوك في االحتاد األوروبي وقف 
العب وســـط وقائد ميالن االيطالي جينارو غاتوزو خمس 
مباريات بسبب اعتدائه الشنيع على مساعد مدرب توتنهام 
جو جـــوردان خالل لقاء الفريقني في ذهاب الدور الثاني من 

مسابقة دوري ابطال أوروبا.
  وكان غاتوزو دفع جوردان من عنقه خالل الشوط الثاني 
بعد مشـــادة على خط امللعب، لكنه لم يتعرض ألي عقوبة 
من احلكم الفرنسي ستيفان النوا، ثم حاول نطحه بعد نهاية 

املباراة.
  واعتـــرف غاتوزو برعونة تصرفه وقال بعد املباراة التي 
انتهت بفوز توتنهام ١-٠ على ملعب سان سيرو «لقد فقدت 
صوابي وأحتمل املســـؤولية. ارتكبت عمال ال ينبغي القيام 
به. جوردان أرهقني كثيرا خالل الشـــوط الثاني لكن هذا ال 

يبرر ردة فعلي».
  وأضـــاف «أغضبنـــي الكالم مـــع جوردان. كنـــا نتحدث 
باالســـكوتلندية ألنني لعبت في بلده مع غالسكو رينجرز 
لكن ال أريد االفصاح عمـــا دار بيننا. ارتكبت خطأ بتصرفي 

هذا مع شخص أكبر مني سنا». 

 أكمل النجم اإلجنليزي الدولي الســـابق ديڤيد بيكام ســـتة 
أســـابيع من التدريبات مع توتنهام ويســـتعد اآلن للعودة إلى 

لوس اجنيليس غاالكسي األميركي.
  وكان توتنهـــام يعتزم التعاقد مع بيـــكام، جنم ريال مدريد 
ومان يونايتد ســـابقا على سبيل اإلعارة، ولكن الصفقة فشلت 
ألســـباب تتعلق بالتأمني على الالعب بجانب رغبة الالعب في 

إكمال املوسم مع فريقه االميركي.
  غير أن هاري ريدناب، املدير الفني لتوتنهام، أبدى سعادته 
بالفترة التي قضاها بيكام مع فريقه وأشـــاد مبستوى وسلوك 

الالعب خالل الفترة املاضية.
  وقال ريدناب للموقع الرسمي لتوتنهام «لقد استمتعنا بالفترة 
التي قضاها ديڤيد في النـــادي ال ميكن أن تقابل من هو أفضل 

منه، إنه انسان من طراز فريد».
  وتابـــع «إنه قدوة مثالية ألي العب شـــاب.. كلنا نعرف أنه 
العب مذهل ولكن كونه انســـانا رائعا أيضـــا ال يقل أهمية عن 

كونه العبا رائعا».
  شـــارك بيكام في جزء من تدريبات توتنهام وتوجه بالشكر 
للجميع على الفترة التي احتضنوه خاللها قبل أن يعود لالنضمام 

إلى لوس اجنيليس غاالكسي.  

  وضع االحتاد البرازيلي لكرة القدم نهاية 
جلدل استمر ألكثر من عقدين، بعدما اعترف 
رسميا بأحقية فالمنجو بلقب الدوري احمللي 

عام ١٩٨٧.
  واستقبل رئيس االحتاد ريكاردو تيكسيرا 
رئيسة فالمنغو باتريشيا أمورمي مبقر االحتاد، 
ليعلن القرار الذي جعل فالمنغو ينفرد بلقب 
أكثر الفرق حصوال على الدوري البرازيلي 

برصيد ستة ألقاب.
ــل كارميلو انطوني جنم دنفر ناغتس     انتق
الى نادي نيويورك نيكس في صفقة معقدة في 
دوري كرة السلة االميركي للمحترفني، حسبما 

ذكرت صحيفة «دنفر بوست» االميركية.
ــتعد    وذكر التقرير ان نيويورك نيكس مس
للتخلي عن ولسون تشاندلر، رميوند فلتون، 
ــي تيموفي  ــي دانيلو غاليناري، الروس االيطال
موزغوف، وثالثة العبني مختارين من الدرافت 
باالضافة الى ٣ ماليني دوالر. في املقابل، يتخلى 

دنفر عن أنطوني (٢٦ عاما)، تشانسي بيالبس، 
شلدن وليامس، أنطوني كارتر ورينالدو بالكمان 

لنيويورك.
   اوضح مـــدرب منتخـــب اليابان لكرة 
القـــدم االيطالي البرتو زاكيروني انه يريد 
املساهمة في تطوير الفريق ليصبح قادرا 
على املنافسة في نهائيات كأس العالم ٢٠١٤ 

في البرازيل.
  وقال املدرب في احتفال مبناســـبة فوز 
اليابان بلقب كأس آســـيا ٢٠١١ التي أقيمت 
في قطر الشـــهر املاضي «هـــذا اللقب مجرد 
نقطة البداية بالنسبة الينا، أمتنى أن أساعد 
كرة القـــدم اليابانية على التطور مثل باقي 
الصناعات في اليابان التي تواصل النمو».

  وأضاف «أريد قيادة الفريق للتأهل إلى 
نهائيـــات كأس العالم ٢٠١٤ فـــي البرازيل 
واملنافسة فيها كأي فريق يريد الفوز بلقب 

البطولة». 

 اعتبر مدرب مرسيليا ديدييه ديشان ان فريقه سيقوم بكل ما في 
وسعه حلرمان بطل أوروبا ٣ مرات من حتقيق الفوز: «لم يخسروا 
في دور املجموعات. فريقهم موهوب للغاية هجوميا كما ان دفاعهم 
يقوم بواجبه كامال. مضيفا «وعلينا التسجيل الن املباراة تقام على 

ارضنا وفي الوقت ذاته يجب أن تبقى شباكنا خالية».

 أكد مدرب مان يونايتد االسكوتلندي اليكس فيرغسون إنه يحترم 
مرسيليا كثيرا ولكنه يعتقد أن مان يونايتد يلعب بشكل جيد يكفي 

لتحقيق نتيجة إيجابية في فرنسا.
  وأوضح فيرغســـون «مديرهم الفني، ديدييه ديشـــان، جنح في 

تشكيل فريق قوي وكبير للغاية وفعال». 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 اجلزيرة الرياضية ٥+  ١٠:٤٥  إنتر ميالن ـ بايرن ميونيخ 

 اجلزيرة الرياضية ٤+  ١٠:٤٥  مرسيليا ـ مان يونايتد 

 يوروباليغ 
 اجلزيرة الرياضية  ٨  بورتو ـ اشبيلية 

اللقاء بعد تعرضه الصابة عضلية، 
كما ان الكوري اجلنوبي بارك جي 
سونغ سيغيب عن الرحلة بسبب 
االصابة. لكن االنباء اجليدة متثلت 
في جتديد الظهير الفرنسي باتريس 
ايفرا عقده مع «الشياطني احلمر» 
لغاية عام ٢٠١٤، ويتوقع ان ينال 
االخير استقباال ساخطا من جماهير 
مرسيليا بعد ان حمل سابقا الوان 
موناكو الفريق اجلنوبي اآلخر في 
فرنسا. كما ان الظهير االيسر لعب 
سابقا حتت إشــــراف ديشان في 
موناكو عندما خسر فريق االمارة 
نهائي دوري ابــــال اوروبا ٢٠٠٣ 
أمام بورتو البرتغالي. هذا وميلك 
يونايتد رصيدا مميزا في املباريات 
خارج أرضه، اذ فاز في ٩ من آخر 
١٠ مباريات خارج ملعبه في دوري 
االبطال. والتقى الفريقان سابقا في 
موسم ١٩٩٩-٢٠٠٠ وتبادال الفوز 

في دور املجموعات.  

املهاجمان البرازيلي برانداو ولويك 
رميي لإلصابة في مباراة ســــانت 
اتيان لكن يتوقع مشاركتهما أمام 
يونايتد، في حــــني أصبح العب 
الدولي ماتيو فالبوينا  الوســــط 
جاهزا للمشــــاركة بعد ابالله من 
االصابــــة. مــــن جهتــــه، يخوض 
يونايتد موسما مميزا في الدوري 
االجنليزي، حيث يتصدر بفارق 
أربع نقاط عن ارسنال، واستعد 
املباراة بفوز متواضع على  لهذه 
كراولي تاون ١-٠ في الدور اخلامس 
من كأس اجنلترا في مباراة خاضها 
بتشكيلة احتياطية، اذ اراح السير 
اليكس فيرغوسون العبيه ملواجهة 
مرسيليا الذي يحتل املركز الثالث 
في الدوري الفرنسي بفارق ثالث 
نقاط خلف ليل املتصدر. وتعرض 
التوأم البرازيلي رافايل وفابيو دا 
سيلفا لالصابة في مباراة كراولي، 
وانسحب مواطنهما اندرسون من 

  ومن الصعب ترجيح كفة فريق 
املواجهة، نظرا للتقارب  في هذه 
في املستوى والتحسن التدريجي 
الذي يظهره الفريقان في الدوري 
االيطالي واالملاني. ومنذ وصوله الى 
انتر ميالن بدال من االسباني رافايل 
بنيتيز املقال من منصبه والذي حل 
بدوره بدال من البرتغالي جوزيه 
مورينيو الذي قاد الفريق االسود 
واالزرق الى اللقب القاري املرموق، 
متكن ليوناردو من قيادة انتر الى 

١٠ انتصارات في ١٢ مباراة.
  وفي مباراة ثانية، يستضيف 
مرسيليا بطل فرنسا مان يونايتد 
االجنليزي على ملعب «فيلودروم» 
وهو يسعى الى بلوغ الدور ربع 
النهائــــي ألول مرة منذ موســــم 
١٩٩٢-١٩٩٣ عندمــــا أحرز اللقب. 
ويعاني مرسيليا من غياب مهاجمه 
املتألق راهنا أندريهـ  بيار جينياك 
بسبب االصابة. وترك مهاجم تولوز 
الســــابق مباراة فريقه مع سانت 
اتيان في الدوري (٢-١) الســــبت 
املاضي في الدقيقة ٧٤ بعد إصابته 
في قدمه ويتوقع ان يغيب ١٥ يوما 
عن املالعب. وسجل جينياك أربعة 
أهــــداف للفريق اجلنوبي في آخر 
٤ مباريات في الدوري بعد بدايته 
البطيئة هذا املوسم. كما تعرض 

مشهد   يعود 
املوســــم  نهائي 
انتر  املاضي بني 
االيطالي  ميالن 
وبايرن ميونيخ 
الــــى  االملانــــي 
الفريقان  الواجهة عندما يتواجه 
مجددا، لكن هــــذه املرة في ذهاب 
دور الـ ١٦ من مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــا لكرة القــــدم على ملعب 
«جوزيبــــي مياتزا» فــــي ميالنو 
اليوم. وسيبحث بايرن عن الثأر 
بعد خسارته أمام انتر ٠-٢ على 
ملعب «ســــانتياغو برنابيو» في 
٢٢ مايو املاضي في مباراة شهدت 
تتويج «نيراتزوري» للمرة االولى 
بعد ٤٥ عاما من االنتظار القاري.

  وما جعل من املواجهة مبكرة 
في الدور ثمن النهائي، حلول انتر 
ميالن حامل اللقب في املركز الثاني 
في مجموعته في الدور االول خلف 
توتنهام االجنليزي. ويعتقد مدرب 
انتر ميالن البرازيلي ليوناردو ان 
فريق الهولنــــدي لويس فان غال 
سيكون متحمسا للغاية في مواجهة 
بطل ايطاليا بعد خسارته االخيرة: 
«ستبقى عالقة في أذهانهم. سيبقى 
املاضي حاضرا لكن هناك الكثير 

من األمور التي تغيرت».

 مونتيال: أنا 
  من يختار الالعبين

(أ.ف.پ)  مدرب روما الالعب السابق ڤينشينزو مونتيال  

 العب وست هام كارلتون كول حلظة تسجيله في مرمى بيرنلي  (أ.ف.پ)

 سوسييداد تخطى مايوركا

 دا سيلڤا ينضم إلى روبرتو كارلوس

 بلغ وست هام الدور ربع النهائي من مسابقة كأس 
اجنلترا لكرة القدم بفوزه على بيرنلي ٥ـ  ١ على ملعب 
ابتون بارك في مباراة معادة بينهما، وسجل االملاني 
توماس هيتسلبيرغر (٢٣) وكارلتون كول (٤٨ و٥٠) 
ووينستون ريد (٥٩) وفريدي سيرز (٩٠) اهداف وست 
هام، وجاي رودريغيز (٧١) هدف بيرنلي، وسيلتقي 
وســــت هام في الدور التالي مع ستوك سيتي. وفي 

اسبانيا، تغلب ريال سوسييداد على ضيفه مايوركا 
١ ـ ٠ في ختام املرحلة الرابعة والعشــــرين، وسجل 
راوول تامودو هدف املباراة الوحيد في الدقيقة ٥٦. 
وفي البرتغال حسم بنفيكا حامل اللقب دربي العاصمة 
لشبونة وقلص الفارق مع بورتو املتصدر الى ٨ نقاط 
بعد تغلبه على مضيفه سبورتينغ لشبونة الثالث 

٢ ـ ٠، في املرحلة العشرين. 

 أكد اندريس سانشيز رئيس كورنثيانز البرازيلي 
لكرة القدم امس أن نادي اجني الروسي تعاقد مع 

العب خط وسط فريقه جوسيلي دا سيلڤا.
  ودفع النادي الروسي عشرة ماليني يورو مقابل 
التعاقد مـــع الالعب البرازيلي الدولي الذي انضم 

إلى مواطنه روبرتـــو كارلوس املنتقل حديثا إلى 
صفوف اجني. وقال اندريس سانشـــيز لصحيفة 
«اوغلوبو» «حصلنا على ٣٠٪ من قيمة الصفقة، 
التي يشارك فيها آخرون، القيمة االجمالية للصفقة 

تبلغ عشرة ماليني يورو». 

 وست هام لربع نهائي الكأس

 متفرقات عالمية


