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السبت 26 مارس 2011

ناني يؤكد تراجع حجم احلريات حتت قيادة فيرغسونالرياضية
أكد البرتغالي ناني جناح فريق مان يونايتد االجنليزي انه ال يستطيع التعبير عن نفسه بشكل 
كامل داخل امللعب حتت قيادة املدرب سير اليكس فيرغسون. وقام فيرغسون بإخبار ناني )24 
عاما( بعدم االكثار من استخدام مهاراته الفردية خالل املباريات. وقال ناني ملجلة »دون بالون« 
االسبانية: »أحاول االستمتاع باللعب في الوقت احلالي، لكني ال أستطيع حتقيق ذلك دائما، 
ألنني أحتمل مسؤولية جتاه الفريق«.وتابع: »ولكن شيئا ما من كرة الشوارع ظل بداخلي وال 
أستطيع إظهاره بسبب سير اليكس الذي ال يسمح بالكثير من احلرية«.

ميسي وشاكيرا يرمزان للقوة 
الصينية في كوستاريكا

روسيا »املستفيد األكبر« 
من زلزال اليابان رياضيًا

مشجعو الكرة بإسبانيا يعارضون 
إضرابًا محتماًل من قبل األندية

ترتدي الرياضة الكوستاريكية ثوب االحتفال اليوم في افتتاح 
الستاد الوطني اجلديد الذي سيتحول إلى أحدث ملعب للكرة 
في منطقة أميركا الوس����طى ورمبا في العديد من دول أميركا 
الالتينية أيضا. وال ميثل بناء س����تاد جديد أمرا فريدا في حد 
ذاته، لو لم تكن الصني هي اجلهة املمولة له بتكلفة بلغت نحو 
100 مليون دوالر. وس����يكون املنتخب اآلسيوي هو أول مدعو 
اليوم خلوض مباراة ودية أمام كوستاريكا، لكن الزائر الثاني 
يوم الثالثاء املقبل لن يكون سوى املنتخب األرجنتيني صاحب 
التاريخ الطويل في عالم كرة القدم، يقوده أفضل العبي العالم 
ليونيل ميس����ي. وستختتم االحتفاالت بعد 16 يوما، وحتديدا 
في العاشر من أبريل املقبل، بحفل حتييه املطربة الكولومبية 
الشهيرة شاكيرا. وميثل الستاد بادرة »امتنان« من جانب العمالق 
اآلسيوي للقرار الذي اتخذته كوستاريكا في يونيو عام 2007 
بإقامة عالقات ديبلوماسية مع بكني، خالل فترة حكم الرئيس 
السابق لدولة أميركا الوسطى أوسكار أرياس، احلائز جائزة 
نوبل للسالم. وكما لو كان الهدف الرئيسي هو إثارة حسد باقي 
دول املنطقة، سيس����تضيف امللعب اجلديد الذي يسع 35 ألف 
متفرج األرجنتني بقيادة جنمها ميسي الثالثاء املقبل، قبل أن 

تغني عليه الفاتنة شاكيرا في العاشر من الشهر املقبل.

لعل مقولة »مصائب قوم عند قوم فوائد« وجدت صدا لها في 
روسيا، بعد حصولها على حق استضافة بطولة العالم للتزلج 
على اجلليد لعام 2011، والتي كان من املقرر أن تستضيفها اليابان، 
إال أن الزلزال املدمر الذي ضرب اليابان، دفعها إلى االعتذار عن 
استضافة البطولة العاملية. وفور تلقي االحتاد الروسي للتزلج 
الفني عل����ى اجلليد برقية من االحت����اد الدولي تفيد بحصول 
روسيا على احلق الكامل لتنظيم البطولة، عقد رئيس الوزراء، 
فالدميير بوتني، اجتماعا مع عدد من املسؤولني في حكومته، 
من بينهم وزير السياحة والرياضة والشباب، فيتالي موتكو، 

لبحث االستعدادات اجلارية الستضافة البطولة.

كشف استطالع رأي أجري على اإلنترنت ونشرت نتائجه أن 
مشجعي كرة القدم االسبانية يعارضون بشدة اإلضراب الذي 
يحتمل أن تقوم به األندية. وأظهر االستطالع الذي أجرته صحيفة 
»ماركا« أن نحو 92% من القراء ال يوافقون على اإلضراب الذي 
اقترحته رابطة األندية احملترفة بإسبانيا. وأظهرت استطالعات 
أخرى ومدونات للمشجعني نسبا مشابهة من املعارضة لإلضراب.

وتسعى األندية لرفع عائداتها من بيع حقوق البث التلفزيوني، 
وطالبت احلكوم����ة بإلغاء القانون الصادر ع����ام 1997 والذي 
يقضي ببث مباراة واحدة عل����ى األقل بدوري الدرجة األولى، 
باملجان كل أسبوع.وأعلنت الرابطة أن املباريات املقررة يومي 
الثاني والثالث من أبريل املقبل لن تقام، وستؤجل ملدة أسبوع.
وسيعني ذلك أن موسم الدوري االسباني سينتهي في يونيو، 
بعد ثالثة أسابيع من املوعد الذي كان مقررا في البداية. وقال 
وزير الرياضة االسباني جيمي ليسافيتزكي »أكثر اخلاسرين 
هم املواطنون والالعبون. أمتنى أن يس����ود ش����عور مشترك 
باألمل، جلس����نا مع مسؤولي الرابطة ونظرنا عدة أمور«. ولم 
يفصح ليسافيتزكي حتى اآلن عما إذا كانت احلكومة مستعدة 

إللغاء قانون 1997 أم ال.

أملانيا تستضيف كازاخستان لتحقيق فوزها اخلامس في تصفيات »يورو 2012«

هل تستمر ظاهرة »بطل جديد في كل موسم«؟

»دربي« بريطاني مثير بني إجنلترا وويلز

باتون األسرع في التجارب الرسمية الثانية بجائزة أستراليا الكبرى

أملانيا  تخوض منتخب���ات 
وإجنلترا والدمنارك وروسيا 
اليوم ضمن  اختبارات صعبة 
تصفي���ات كأس أوروبا لكرة 
الق���دم املقررة ع���ام 2012 في 
پولن���دا وأوكراني���ا. وينتظر 
إجنلترا دربي بريطاني مثير أمام 
مضيفتها ويلز ضمن املجموعة 
الس���ابعة. وتب���دو الفرص���ة 
س���انحة أمام أملاني���ا وصيفة 
بطلة النسخة االخيرة لتحقيق 
فوزها اخلام���س على التوالي 
عندما تستضيف كازاخستان 

في كايزرسلوترن.
وتبدو الفرصة مواتية أمام 
أملانيا لتحقيق فوزها اخلامس 
أمام كازاخستان  التوالي  على 
صاحبة املركز األخير من دون 

رصيد في كايزرسلوترن.
وتتجه األنظار إلى كارديف 
التي ستكون مسرحا للديربي 
البريطاني ب���ني ويلز صاحبة 
املرك���ز األخير من دون رصيد 
وغرميته���ا التقليدية اجنلترا 
املتصدرة. ويس���عى اإلجنليز 
الى العودة بفوز من العاصمة 
الويلزي���ة حمل���و خيب���ة أمل 
سقوطهم في فخ التعادل أمام 
مونتينيغرو في اجلولة االخيرة 

وتعزيز موقعهم في الصدارة.
ويخوض املنتخب االجنليزي 
املباراة في غياب قائديه ومان 
يونايتد وليڤربول ريو فرديناند 
وستيڤن جيرارد بسبب اإلصابة، 
املدرب االيطالي فابيو  ما دفع 
كابيلو الى إعادة ش���ارة القائد 
ال���ى مداف���ع تشلس���ي جون 
تيري بعدما س���حبها منه قبل 
عام بس���بب فضيح���ة اتهامه 
الزواج  بعالقة عاطفية خارج 
مع الصديقة الس���ابقة لزميله 
في املنتخب واين بريدج. وفي 
املجموعة ذاتها، تلعب بلغاريا 

مع سويسرا.
وفي باقي املباريات، تلعب 
ارمينيا مع روس���يا، واندورا 
مع س���لوڤاكيا، وجورجيا مع 
كرواتي���ا، ومالطه مع اليونان 
)املجموعة السادسة(، وقبرص 
م���ع ايس���لندا، والنرويج مع 
الثامنة(  الدمنارك )املجموعة 
البوسنة مع رومانيا،  وتلعب 
وألبانيا مع روس���يا البيضاء 

)بيالروسيا(.

)أ.ف.پ( العبو إجنلترا جون تيري وفرانك المبارد وأشلي كول خالل التدريبات استعدادا ملواجهة ويلز   

مدرب املانشافت يواكيم لوڤ مع العب أملانيا خالل التدريبات  )رويترز(

هاينكيس مدرباً جديداً لبايرن ميونيخ اعتباراً من يوليو املقبل
عني ي����وب هاينكي����س مدربا 
جديدا لنادي بايرن ميونيخ االملاني 
اعتبارا من يوليو وملدة سنتني خلفا 
للهولندي لويس ڤان غال بحسب ما 
اعلن النادي الباڤاري امس اجلمعة. 
وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ 
كارل هاينتس رومينيغه »نحن 
س����عداء جدا لتوصلنا الى اتفاق 
مع يوب هاينكيس، وانا واثق من 
ان هذه التعاون سيكون ناجحا«. 
ويشرف هاينكيس حاليا على باير 
ليڤركوزن لكنه اكد االسبوع املاضي 
أنه سيتركه نهاية املوسم احلالي. 
وسبق لهاينكيس ان درب بايرن 
ميوني����خ مرتني م����ن 1987 حتى 
اكتوبر عام 1991 ولفترة وجيزة 
في نهاية موسم 2008-2009 بعد 
رحيل املدرب يورغن كلينسمان.

ودرب هاينكيس اندية اتلتيك 
بلب����او وتينيريفي وريال مدريد 
االس����بانية وقاد االخير الى لقب 
بطل مسابقة دوري ابطال اوروبا 
البرتغالي،  عام 1998، ثم بنفيكا 

حقق سائق ماكالرين مرسيديس 
البريطاني جنس����ون باتون بطل 
العالم عام 2009 أس����رع توقيت 
في التجارب الرسمية الثانية من 
الكبرى  سباق جائزة اس����تراليا 
العالم  اجلولة االولى من بطولة 
لس����باقات فورموال واحد املقررة 
غدا االحد على حلبة البرت بارك 

في ملبورن.
وعاشت بطولة العالم لسباقات 
سيارات فورموال واحد في نسخاتها 
اخلمس األخيرة تتويج خمس����ة 
سائقني مختلفني بلقب الرياضية 
امليكانيكية النخبوية، اربعة منهم 
للمرة االولى في مسيرة كل منهم. 
وترافق ذلك م����ع تتويج خمس 
حظائر مختلفة على جبهة بطولة 
الفرق.السؤال الذي يطرح نفسه 
عشية اطالق شرارة والدة نسخة 
2011 من السلسلة هو: هل تشهد 
بطولة الفئة االولى في العام احلالي 
ولوج سائق جديد اعلى نقطة من 
التتويج وفرض حظيرة  منصة 

وكان هاينكيس اقيل من منصبه 
مدربا لشالكه في سبتمبر 2004 
ورفض بعدها االش����راف على اي 
فري����ق الس����باب صحية.ولعب 
هاينكيس طيلة مسيرته الكروية 
مع بوروسيا مونشنغالدباخ من 
1965 الى 1978 وخاض معه 283 
مباراة سجل خاللها 195 هدفا وتوج 
معه بطال للدوري 4 مرات وكأس 
املانيا مرة واحدة وكأس االحتاد 
االوروبي عام 1975، وكان هاينكيس 
ضمن صف����وف املنتخب االملاني 
احلائز بطولة امم اوروبا عام 1972 
وكأس العالم ع����ام 1974، ولعب 
39 مباراة دولية سجل خاللها 14 
هدفا. ويتول����ى هاينكيس حاليا 
تدريب باير ليڤركوزن ولكن أعلن 
االثنني املاضي أنه س����يرحل عن 
تدريب الفريق نهاية املوسم.وتولى 
هاينكيس تدريب بايرن مرتني من 
قبل، األولى كانت بني عامي 1987 
و1991 والثانية في موسم 2009، في 

أعقاب إقالة يورغن كلينسمان.

جديدة نفس����ها على قمة صراع 
الفرق؟ يبدو استكمال »ظاهرة بطل 
جديد في كل موسم« صعبا للغاية 
في 2011 خصوصا ان لقب السائقني. 
وكان االسباني فرناندو الونسو 
انتزع العرش العاملي مع رينو في 
2005 و2006 قبل ان تبدأ سلسلة 
االبطال اجلدد مع الفنلندي كيمي 
رايكونن )فيراري( في 2007 والذي 
سلم املش����عل للبريطاني لويس 
هاميلتون )ماكالرين مرسيدس( 
بط����ل 2008 ومنه ال����ى مواطنه 
جنسون باتون مع براون جي بي 
في 2009، ثم جاء الدور أخيرا على 
األملاني سيباستيان فيتيل )ريد 
بول � رينو(في 2010. لقب 2011 قد 
ينضم الى سلسلة »بطل جديد في 
كل موسم« في حال صب في خانة 
االسترالي مارك ويبر )ريد بول � 
رينو( او البرازيلي فيليبي ماسا 
)فيراري( أو اي س����ائق آخر من 
خارج »نادي الكبار« رغم استحالة 

ذلك من وجهة نظر منطقية.

يوب هاينكيس يتولى تدريب باير ميونيخ اعتبارا من شهر يوليو املقبل

دعوة ملؤازرة الشعب الياباني من سائق فريق فيراري الياباني كاموي كوباياشي واملكسيكي سرجيو بيريز خالل سباق أستراليا  )رويترز(

 كاغاوا يطالب بتقدمي 
املساعدات لبالده

انضم جنم كرة القدم شينغي كاغاوا إلى قائمة الرياضيني 
اليابانيني املطالبني باملس����اعدات، ف����ي الوقت الذي يجمع فيه 
املجتمع الرياضي الدولي األموال لصالح ضحايا الزلزال املدمر 
والتس����ونامي الذي ضرب اليابان. وقال كاغاوا في أملانيا لدى 
عودته إلى صفوف فريق بوروس����يا دورمتوند بعد اخلضوع 
ملرحلة إعادة تأهيل في اليابان إثر إصابته بكسر في القدم أبعدته 
عن املالعب منذ يناير املاضي »هناك صعوبات كبيرة في اليابان. 
أطالب مش����جعينا في أملانيا مبساعدتنا. وقال كاغاوا إنه كان 
في سيارة أجرة في يوكوهاما عندما ضرب الزلزال بالده في 11 
مارس اجلاري، ورأى أن تسونامي قد اجتاح ممتلكات أصدقائه 
في سنداي، وأشار إلى أنه يعتزم زيارة املناطق التي حلق بها 
الدمار، خالل فترة توقف املنافسات الكروية. وأوضح »أريد أن 
أرى ما ميكنني املساعدة به. وقد خاض عدد من جنوم التنس 
من بينهم االسباني رافاييل نادال والصربي نوفا ديوكوفيتش 
مباراة كرة قدم خيرية في فلوريدا وقد أبدى مجتمع لعبة التنس 
أيضا دعما هائال حلملة »س����اعد اليابان« التي أطلقها الالعب 
الياباني كي نيشيكوري. وتعد جنمة التزلج األميركية جوليا 
مانكوس����ومن بني منظمي مبادرة »محترفو التزلج يساعدون 
اليابان« وكانت إلى جانب السويسري املخضرم ديديه كوتشي 
من بني الذين تبرعوا بجوائزهم املالية التي حصلوا عليها في 

كأس العالم التي اختتمت األسبوع املاضي.
وسيخوض فريق بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم مباراة 
ودية في اليابان عقب انتهاء موسم الدوري األملاني، لتخصيص 

عائداتها لضحايا تسونامي اليابان.

العب بوروسيا دورمتوند الياباني كاغاوا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجلزيرة الرياضية +65ويلز � اجنلترا

اجلزيرة الرياضية +67ارمينيا � روسيا
اجلزيرة الرياضية +7:459بلغاريا � سويسرا
اجلزيرة الرياضية +84جورجيا � كرواتيا
اجلزيرة الرياضية 91قبرص � ايسلندا

اجلزيرة الرياضية +9:157البوسنة � رومانيا
اجلزيرة الرياضية +101النرويج � الدمنارك

اجلزيرة الرياضية +104البانيا � روسيا البيضاء
10اندروا � سلوڤاكيا 
اجلزيرة الرياضية +106املانيا � كازاخستان

اجلزيرة الرياضية +10:305مالطة � اليونان
اجلزيرة الرياضية +10:452ايرلندا � مقدونيا

مباريات دولية ودية
اجلزيرة الرياضية +81اإلكوادور � كولومبيا
اجلزيرة الرياضية +11:4510البرتغال � تشيلي
اجلزيرة الرياضية +14أميركا � األرجنتني


