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االملاني مسعود اوزيل أصبح معشوقا جلماهير »الريال«

آريني روبن ينضم لهولندا في مواجهة املجر

الكاميروني صامويل إيتو أحد األسلحة املهمة في صفوف إنتر

أوزيل يرفض مقارنته بزيدان
طالب النجم األملاني مسعود 
أوزيل العب ريال مدريد االسباني 
باالعتدال في تقييم أدائه رافضا 
مقارنته بالنجم الفرنسي الشهير 

السابق زين الدين زيدان.
ووجه أوزيل الشكر إلى كل من 
وجه إليه التهنئة على مستواه 
في الفت����رة املاضية، ولكنه أكد 
في نفس الوقت »لم أصبح بعد 
مثل زيدان« في إشارة إلى أنه لم 
يقدم حتى اآلن ما يستحق عليه 
املقارنة بالنجم الكبير السابق.

وميثل أوزي����ل -22 عاما- 
أحد أبرز املواه����ب في الدوري 
االسباني هذا املوسم كما أصبح 
جنما متوجا لفريق ريال مدريد 

ومعشوقا جلماهير الفريق.
ولكنه رفض ما أقدمت عليه 
وس����ائل اإلعالم االسبانية من 
مقارنته بزيدان أسطورة ريال 

مدريد السابق.
وأوضح النجم األملاني الشاب 
»لم أحقق أي شيء بعد. انتقلت 
إلى ريال مدريد من أجل تطوير 
مستواي ومسيرتي. زيدان حقق 
جناحا عامليا. ولذلك لم أصبح 
مثله بعد. يتطور مستواي في 
الوقت احلالي. مازال لدي الكثير 

ألقدمه«.
واعترف أوزيل بأنه يواجه 
اللغة  ف����ي تعل����م  صعوب����ات 
االس����بانية وأنه على الرغم من 
مرور 7 ش����هور عل����ى انتقاله 
للنادي امللكي مازال عاجزا عن 
التعبير عن بعض األمور باللغة 
االسبانية رغم قدرته على فهم 

زمالئه بالفريق.
وأوضح أوزي����ل أن أبرز ما 
ميكنه التعبير عنه باالسبانية 
هو أنه يأمل في إحراز العديد من 

األلقاب مع ريال مدريد.

على راسينغ سانتاندر 3-1 في 
الدوري االس����باني يوم األحد 

املاضي.
وجن����ح أوزيل خ����الل هذه 
املباراة في تعويض ريال مدريد 
عن غي����اب زميل����ه البرتغالي 
كريس����تيانو رونالدو بسبب 

اإلصابة.
ورغم ذلك، رفض أوزيل الربط 
بني هذا األداء اجليد الذي قدمه 

وقال »أدرس اللغة االسبانية. 
الكثير، ولكن احلديث  وأتفهم 
باالس����بانية ميثل أمرا صعبا. 
وأحتدث م����ع زمالئي بالفريق 
مبزيج من لغات مختلفة تغلب 
عليه اللغة اإلجنليزية. إنه أمر 
صعب ولكنني أتفهم الكثير«.

وقدم أوزيل واحدا من أفضل 
عروضه الكروي����ة في املباراة 
التي قاد فيها ريال مدريد للفوز 

وغياب زميله رونالدو.
وق����ال أوزيل »اللعب بجوار 
رونالدو يكون أفضل ألنه العب 
من طراز عاملي قاد الفريق للفوز 
بالعديد م����ن املباريات. ننتظر 
الفريق  إلى صف����وف  عودت����ه 
بأسرع ما يكون بعد تعافيه من 

اإلصابة«.
ورفض التعلي����ق على فوز 
برشلونة على ارسنال اإلجنليزي 

3-1 وتأهله إلى الدور ربع النهائي 
لدوري أبطال أوروبا، ولكنه أشار 
فق����ط إلى واقعة ط����رد الالعب 
الهولن����دي روبن فان بيرس����ي 
مهاجم أرس����نال مؤكدا »شاهد 
اجلميع أن الق����رار كان ظاملا«. 
وأعرب عن أمله في جناح فريقه 
في التخلص م����ن فارق النقاط 
السبع التي تفصله عن برشلونة 

متصدر الدوري االسباني.

ٍ فرنسي لطلبه ضمّ ميسي !يطلب االعتدال في تقييم مستواه إيقاف رئيس ناد

أدريانو يبحث عن ناٍد

ردود فعل ساخرة حول تصميم قميص »الديوك«

باالك يودع »المانشافت« أمام البرازيلروبن يعود لـ »الطواحين«

إنتر لتجنب الخطأ أمام بريشيا وهانوڤر لالنقضاض على كولن
تفتت���ح املرحلة التاس���عة 
والعشرين من الدوري االيطالي 
لكرة القدم اليوم بلقاء سهل النتر 
ميالن حامل اللقب في االعوام 
اخلمسة االخيرة وصاحب املركز 
الثاني مع بريشيا صاحب املركز 
التاسع عشر قبل االخير. وميلك 
انتر ميالن فرصة ذهبية لتشديد 
اخلناق على جاره ميالن املتصدر 
عندما يحل ضيفا على بريشيا 

صاحب املركز قبل االخير.
ويدرك انتر ميالن جيدا ان 
اخلطأ ممنوع في هذه املباراة، 
خصوص���ا انه يواج���ه فريقا 
متواضع���ا لم يذق طعم الفوز 
في مباريات���ه االربع االخيرة 
باالضافة الى ان رجال املدرب 
البرازيلي ليوناردو يرغبون في 
حتقيق فوز يرفع معنوياتهم 
باي���رن ميونيخ  قبل مواجهة 
االملاني الثالثاء املقبل في اياب 
الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري 
ابطال اوروبا، علما انهم خسروا 

0 - 1 على ارضهم ذهابا.

ألمانيا

يسعى هانوڤر الى االطاحة 
مبضيفه كولن احلادي عش���ر 
عندم���ا يحل ضيف���ا عليه في 
افتت���اح املرحل���ة السادس���ة 

والعشرين من الدوري االملاني 
وذلك لالنقضاض على املركز 

الثاني ولو مؤقتا.

فرنسا

الس���ابعة  تش���هد املرحلة 
والعشرون من الدوري الفرنسي 
قمة ملتهبة بني رين شريك ليل 
الرابع  في الصدارة ومرسيليا 

وحامل اللقب.
واخلطأ ممنوع على الفريقني، 
فري���ن يدرك جي���دا ان تعثره 
سيفسح املجال امام شريكه ليل 
لالنفراد بالريادة، خصوصا انه 
يخوض اختبارا سهال نسبيا 
امام ضيفه ڤالنس���يان الثالث 
عشر، في حني ان مرسيليا يعتبر 
اللقاء فرصته االخيرة لالبقاء 

على آماله في االحتفاظ باللقب 
للموسم الثاني على التوالي.

إنجلترا

تعادل ايڤرتون مع برمنغهام 
1 عل���ى ملع���ب  س���يتي 1 - 
»غوديسون بارك« في ليڤربول 
في مباراة مؤجلة من املرحلة 
الدوري  التاسعة عش���رة من 
االجنلي���زي. وكان برمنغهام 
البادئ بالتسجيل عبر املهاجم 
التش���يلي جان بوسيجور في 
الدقيقة 17، ورد ايڤرتون عبر 
مدافعه الهولندي جون هيتينغا 
في الدقيقة 35. وارتقى ايڤرتون 
الى املركز التاس���ع برصيد 37 
نقطة مقابل 31 نقطة لبرمنغهام 

سيتي السابع عشر.

ميكايل باالك يخوض مباراته رقم 99 واألخيرة مع »املانشافت« أمام البرازيل 

يخوض قائد منتخب أملانيا الس���ابق ميكايل 
باالك مباراته الدولية رقم 99 واألخيرة مع بالده 
في مواجهة دولية ودية في كرة القدم مع البرازيل 
في أغس���طس املقبل بحس���ب ما ذكرت صحيفة 

»بيلد« األملانية املختصة.
ويتوقع ان يلتقي مدرب املنتخب يواكيم لوف 
مع باالك في نهاية الشهر اجلاري ملناقشة مستقبل 
العب وسط باير ليڤركوزن احلالي مع املنتخب 
الوطني ومباراته الوداعية احملتملة ضد البرازيل 

في شتوتغارت في العاشر من أغسطس املقبل.
وال يتوقع ان يكون باالك ضمن تشكيلة أملانيا 
التي س���تواجه كازاخس���تان في تصفيات كأس 
أوروب���ا 2012 في 26 اجلاري ثم اس���تراليا وديا 

في 29 منه.

وفشل باالك )34 عاما( بعد عودته من اإلصابة في 
يناير املاضي في فرض نفسه أساسيا مع ليڤركوزن، 
ورفض ان يكون بديال في مباراة ڤولفس���بورغ 
االخي���رة )3-0( في ال���دوري احمللي ليدخل في 

صراع مع مدرب الفريق يوب هاينكيس.
ودافع باالك عن ألوان »ناسيونال مانشافت« 
للمرة االخيرة في مارس 2010 خالل التحضيرات 
ملونديال 2010، لكن إصابة في كاحله أبعدته عن 
النهائيات العاملية في جنوب أفريقيا، ثم كس���ر 
ساقه في س���بتمبر في املباراة الثالثة فقط بعد 

عودته ليغيب حتى يناير املاضي.
يذكر ان باالك غاب عن املباراة النهائية ملونديال 
2002 التي خس���رتها أملانيا أم���ام البرازيل 0-2 

بسبب اإليقاف.

الفن���ي للمنتخب  املدير  أعلن 
الهولندي بيرت فان مارفيك قائمة 
أولي���ة تضم 27 العبا اس���تعدادا 
أمام املجر يومي  الفريق  ملباراتي 
25 و29 اجلاري ضمن التصفيات 
املؤهل���ة لنهائي���ات كأس األمم 

األوروبية املقبلة )يورو 2012(.
وضم���ت القائمة جن���م بايرن 
ميونيخ األملاني آريني روبن للمرة 
األولى منذ مونديال جنوب أفريقيا، 
بعد غياب���ه عن النصف األول من 

املوسم بسبب اإلصابة.
وكذلك قام فان مارفيك باستدعاء 
العب وس���ط مانشس���تر سيتي 
اإلجنلي���زي نايغل دي يونغ بعد 

تعافيه من اإلصابة.
وضمت قائمة املنتخب الهولندي 
في حراسة املرمى مارتني ستيكلنبرغ 
وميش���يل فورم، وفي خط الدفاع 
خالد بوحلروز وج���ون هاتينغا 
ورون فالر وغريغور فان دير فيل 
واوربي اميانلويس���ن وهيدفيغز 
مادورو ويوريس ماثيسني وايريك 
بيتيرس وبيتر فيسغيرهوف، وفي 
خط الوسط ابراهيم افيالي ومارك 
فان بوميل ونايغل دي يونغ واريني 
روبن وويسلي سنايدر ورافاييل 
فان دير فارت وثيو يانسن وكيفني 

سترومتان ودميي دي زوف.
وفي الهجوم الياريو ايليا وكالس 
يان هونتالر وديرك كاوت ورود 
فان نيستلروي وروبن ڤان بيرسي 

ولوك دي يونغ وجيرمني لنس.

»فيفا« يحقق في أحداث مباراتين 
فتح االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« حتقيقا يتعلق بطاقمي 
حتكيم مباراتني وديتني بعد احتساب 7 ركالت جزاء خاللهما في 

تركيا الشهر املاضي. 
وقرر »فيفا« فتح حتقيق في مباراتي التفيا مع بوليڤيا واستونيا 
م���ع بلغاريا اللتني أقيمتا في انطاليا في 9 فبراير املاضي. وفازت 
التفي���ا 2-1 على بوليڤيا وتعادلت اس���تونيا مع بلغاريا بهدفني 

لكل منهما. 
وقال »فيفا« في بيان »بدأت االجراءات بعد تقييم جميع املستندات 
واملعلومات التي تلقاها »فيفا« واملتعلقة باحتمال حدوث تالعب 
في نتيجة املباراتني. جلنة االنضباط التابعة ل� »فيفا« س���تتولى 

مسؤولية التعامل مع األمر«.

برانداو تحت الحراسة القضائية
وضع البرازيلي برانداو مهاجم مرس���يليا حامل لقب الدوري 
الفرنسي حتت احلراسة القضائية بحسب ما ذكرت محاميته، بعد 

اتهامه من قبل امرأة باالعتداء اجلنسي عليها. 
وقالت باتريسيا كلوزان محامية برانداو ان الالعب البرازيلي 
أف���رج عنه بكفالة بع���د مثوله أمام القضاء في مدينة مرس���يليا 

اجلنوبية.

 المحمدي سفير مصر 
في المالعب اإلنجليزية

أكد املوقع الرس���مي لالحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أن جنم 
منتخب مصر أحمد احملمدي جنح في أن يثبت مكانته في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز بعد فترة قصيرة اس���تحق بعدها لقب »بيكام 
املصري« وهو يعتبر إجنازا كبيرا لالعب مصري ش���اب لم ميض 

في املالعب اإلجنليزية سوى ستة أشهر فقط.

بالتر يجدد والءه لـ »فيفا« 
بعيد ميالده الـ 75

يحتفل رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( السويسري 
جوزيف بالتر بعيد ميالده اخلامس والس���بعني، ومع ذلك يبدو 

مستعدا لالستمرار في منصبه على رأس الهرم الكروي.
ويرأس بالتر االحتاد الدولي لكرة القدم منذ عام 1998، وسيترشح 
مجددا في أول يونيو املقبل لفترة رئاس���ية جديدة مدتها أربعة 

أعوام، إال في حالة حدوث مفاجأة كبرى.
ويعتبر بالتر فيفا وكأنه جزء من عائلته، رمبا مثل زوجته، 
لذلك يعتزم البقاء في مكتبه مبدينة زيوريخ السويس���رية في 
يوم يفضل فيه الكثيرون االس���تمتاع باملزيد من الهدوء للنظر 

إلى احلقبة األخيرة من حياتهم.
لكن بالتر يتصرف وكأن احلياة كلها التزال أمامه، ويبتس���م 
أمام هؤالء الذين يخوضون حتديا أمامه ملرة واحدة، وفي النهاية 
دائما ما يفوز، إنه يفوز ع���ادة، ويعتقد أحيانا أنه ميكنه أيضا 

حتقيق ذلك حتى خارج كرة القدم.
وولد بالتر في العاشر من مارس عام 1936، وتظهره سيرته 
الذاتية الرس���مية انه العب كرة قدم سابق، لكن القراءة الدقيقة 

تظهر أنه لعب في قطاع الهواة بالدرجة األولى في سويسرا.
ومع ذلك، ال ميكن أن يصفه أحد بأنه هاو في مسيرته كمسؤول 
رياضي، ألنه س���يطر على العناصر الرئيسية في فيفا ملا يقرب 

من أربعة عقود.
وبدأ بالتر العمل في فيفا كمدير لبرامج التنمية، وكان دائما 
يالزم ظل رئيس فيفا الس���ابق ج���واو هافيالجن، وبعدها وصل 
بالتر إلى منصب السكرتير العام قبل أن ينتخب في مايو 1998 
رئيسا لفيفا في تصويت التزال الشكوك حتوم حوله، بعد مرور 

13 عاما.
ويظهر بالتر بهيئات غريبة شيئا ما في بعض األحيان، حيث 
ارتدى على س���بيل املثال س���ترة بيضاء ف���ي الس فيغاس عام 
1993 ليقود قرعة نهائيات كأس العالم، ويتحدث بالتر األملانية 

والفرنسية واإلجنليزية واإليطالية واالسبانية.

قرر سيدريك انغولرس رئيس فريق بورن الذي 
ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنس����ية لكرة 
القدم أن يقوم مببادرة فريدة من نوعها ويرسل طلبا 
رسميا إلى برش����لونة االسباني ليتعاقد مع النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، علما ان هذا القرار اتخذ 
في خالل لقاء بني مسؤولي النادي في احد النوادي 
الليلية، ومن باب الطرفة ال أكثر. لكن هذا الطلب لم 
يضحك أبدا املعنيني عن وضع الكرة الفرنسية وقد 

قرر االحتاد الفرنسي لكرة القدم توقيف الرئيس ملدة 
6 أشهر في محاولة ملنعه من تكرار مثل هذه »املزحة 
الثقيلة«. وأكد انغولرس أنه نادم على تصرفه هذا 
خاصة أن غيابه سيؤثر سلبا على النادي لكنه انتقد 

ردة فعل االحتاد التي وصفها بالقاسية.
وقال الناطق باسم االحتاد الفرنسي ان السلطات 
الكروية في فرنس����ا ال تتساهل مع مثل هذه األمور 

ويجب على من يقوم بها حتمل املسؤولية كاملة.

بعد يومني على إعالن فسخ تعاقده مع نادي 
روما اإليطالي لكرة القدم، مازال مستقبل املهاجم 
البرازيلي أدريانو غامضا حيث لم يكشف الالعب 
حتى اآلن عن خططه املستقبلية ولم يعلن أي ناد 

عن رغبته في التعاقد معه.
ولم تظهر أي ردود فعل إيجابية أو حماسية من 
األندية البرازيلية وغيرها جتاه أدريانو )29 عاما( 
بخالف ما كان عليه احلال في سنوات سابقة عندما 

كان أدريانو جنما بارزا تتمناه جميع األندية.
وخلص نادي بامليراس البرازيلي احلالة املتردية 
التي وصل إليها أدريانو من خالل رفضه احلديث 
عن أي تفكير في التعاقد مع الالعب حاليا.وقال 
روبرتو فريتزو، نائب رئيس النادي: »إنه العب 

رائع ميل���ك موهبة رائعة. ولألس���ف، ال ميتلك 
الالعب تفكيرا س���ليما. في فت���رة تألقه وبلوغه 
أفضل مس���توياته، قدم عاما أو عامني على أعلى 
املس���تويات مع ناديه ولكنه ل���م يعد كذلك على 
اإلطالق«. وفي نفس الوقت، أثار الالعب انقساما 
في الرأي داخل نادي فالمنغو الذي تعاقد مؤخرا 
مع الالعب البرازيلي الدولي الشهير رونالدينيو 
جنم برشلونة االسباني وميالن اإليطالي سابقا. 
وأوضح���ت صحيفة »أوغلوب���و« البرازيلية أن 
مسؤولي النادي يرغبون في التعاقد مع أدريانو 
لتدعيم خط هجوم الفريق بينما يعترض املدير 
الفني للفريق فاندرلي لوكسمبورغو على التعاقد 

مع أدريانو.

إي����الف: أجمعت ردود الفعل عقب الكش����ف عن 
القميص اجلديد للمنتخب الفرنسي لكرة القدم على 
غرابته في عالم الساحرة املستديرة حيث ابتعد عن 

الشكل التقليدي لقمصان املنتخبات العاملية.
وانهالت التعليقات الساخرة على شكل القميص 
اجلديد في الوقت الذي أبدى البعض اندهاش����ه من 

قميص »الديوك«.
وال ميت الشكل اجلديد بأي صلة للقميص القدمي 
الذي اتسم باللون األزرق مع وجود شعار »الديك« 

على صدره.
أما تفاصيل القميص اجلديد، فس���يطر اللون 

األبيض على ال���زي الرياضي مع وجود خطوط 
مستقيمة متوازية سوداء وهو قريب من قميص 
اجليش البحري.ويراوح الشكل اجلديد لقميص 
املنتخب الفرنسي بني احلداثة والكالسيكية وفقا 
لوصف موقع »minutes fr 20«. يذكر أن الشركة 
األميركي���ة NIKE حلت مح���ل نظيرتها األملانية 
ADIDAS بعد 40 س���نة من التعاون بني االحتاد 
الفرنسي لكرة القدم والشركة األملانية. ووقعت 
الشركة األميركية عقدا ملدة 8 سنوات يتم مبوجبه 
رعاية املنتخب الفرنسي، وقدرت تقارير صحافية 

قيمة العقد ب� 42 مليون يورو سنويا.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )المرحلة التاسعة والعشرون(

اجلزيرة الرياضية +10:451بريشيا � إنتر ميالن

المانيا )المرحلة السادسة والعشرون(
دبي الرياضي 10:302 كولن � هانوڤر 

فرنسا )المرحلة السابعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +114رين � مرسيليا


