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صديقة كاسياس اجلديدة اريادني ارتيليس

اطلع 
يا مارد..!

أرقام في أخبار

دوالر حجم استثمارات االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في افريقيا 
حيث أكد »فيفا« بدء برنامج اس���تثماري في كرة القدم األفريقية بقيمة 
70 مليون دوالر. وأشار مدير التنمية ب� »فيفا« تييري ريغناس إلى أن 
هذه املبادرة تهدف جلعل كرة القدم تراثا دائما بالقارة السمراء بالتزامن 
مع إقامة كأس العالم ألول مرة بأفريقيا 2010. ويتضمن البرنامج، الذي 
يقام حتت ش���عار »الفوز في أفريقي���ا من أجلها«، تخصيص 38 مليون 
دوالر ف���ي إنش���اء 53 ملعبا لكرة القدم ف���ي 52 دولة، فضال عن بعض 
البرامج الداعمة لشراء األجهزة واملعدات الرياضية. كما يتضمن املشروع 
دورات في الطب الرياضي وكيفية التعامل مع اإلصابات فضال عن إعداد 
أربعة آالف صحافي رياضي بالقارة األفريقية. وتبرز من ضمن أولويات 
املش���روع تنمية كرة القدم النسائية في القارة السمراء، بتخصيص 10 

ماليني دوالر.

دوالر من املقرر ان ينفقها االحتاد النيوزيلندي لكرة القدم الذي اكد 
انه يعتزم اعادة استثمار شريحة ضخمة من مبلغ عشرة ماليني دوالر 
نيوزيلندي )7.27 ملي���ون دوالر اميركي( يتوقع ان يحصل عليه بعد 
صع���وده لنهائيات كأس العالم في االنف���اق على برامج تدريبية لالباء 
واالمه���ات من أجل ان يصبحوا مدربني البنائهم. وس���تمنح نيوزيلندا 
االف االباء واالمهات برامج تدريبية مجانية لتشجيع املزيد من االطفال 
على ممارس���ة كرة الق���دم بعد تأهلهم لنهائي���ات كاس العالم 2010 في 
جنوب افريقيا. وقال جون هردمان مدير النش���اط الرياضي في االحتاد 
النيوزيلندي لكرة القدم ان جلنته ستتحمل جميع تكاليف اعداد 3500 
مدرب جديد قبل انطالق كأس العالم 2010. وقال هردمان في بيان »نريد 
ان نخل���ق قاعدة مدربني عمالقة لفئة الناش���ئني لرفع مهارات وخبرات 
هذه الفئة العمرية الى مس���توى ميكننا ليس فقط من اختيار االشبال 
الواعدين بل يس���اعدنا ايضا على تشجيع االسر على اكتشاف املواهب 

في سن 11 و12 و13 عاما«.

70.000.000

7.270.000

صورة وتعليق

حقق كاس���ياس 
لقب الدوري االسباني 
4م���رات(وكأس  (
الس���وبر اإلسباني 
)3م���رات(..ودوري 
األبطال مرتني.وكأس 
الس���وبر األوروبي 
م���رة واحدة وكأس 
اإلنتركونتيننت���ال 
م���رة واحدة.وكأس 
للناش���ئني  اوروبا 
وللش���باب   1997
1999، بجانب كأس 
»ي���ورو  أوروب���ا 
2008«، وامليدالي���ة 
البرونزية في كأس 
كما  القارات 2009، 
حص���ل عل���ى لقب 
افضل حارس مرمى 
العالم املوس���م  في 
املاضي وثالث أفضل 
حارس في تاريخ كرة 

القدم.

أبرز 
اإلنجازات

حارس مرمى ريال مدريد 
والمنتخب االسباني ايكر 

كاسياس

انفصل عن ملكة جمال الكون وارتبط بعارضة أزياء.. وحصل على جائزة أجمل العب

كاسياس يسعي لقيادة ريال مدريد للثأر من برشلونة في »الكالسيكو«
حصل ح���ارس مرمى ريال 
مدريد اإلسباني ايكر كاسياس 
على جائزة املجلة الرياضية »دون 
بالون« كأجمل العبي العالم خالل 
عام 2009، في استفتاء أجرته 
املجلة، وقامت فيه 15 س���يدة 
ميثلن جلن���ة التحكيم، بتقييم 
جمال 25 العبا من جميع أنحاء 
الرياضية  العالم.وأكدت املجلة 
أن التصويت انهال على حارس 
ريال مدريد بغ���زارة، وغلبت 
التقييمات ذات األربع نقاط على 
انشطة االستفتاء، إال أن الكثير 
من األصوات جاءت في صالح 
الالعب بأعلى تقييم )5 نقاط(.
الالعب  وأوضحت اجلريدة أن 
حصد أعلى عدد من النقاط )56 
نقط���ة(، والكثير من تعليقات 
احل���ب واإلعجاب عن���د ظهور 
صورته على الشاشات أمام جلنة 
التحكيم املكون من 12 صحافية 
و3 ممث���الت. وكان منافس���و 
التصويت  كاسياس في جولة 
األخيرة هم جيرارد بيكي مدافع 
ريال مدريد )49 نقطة(، وايتور 

أوسيو مدافع أتلتيك بلباو )48 
نقطة(، وميجيل توريس جناح 
خيتافي )40 نقطة(، وميجيل 
أنخل مويا حارس مرمى ڤالنسيا 
)32 نقطة(.وأقص���ى الالعبون 
اخلمس���ة 20 العبا آخرين من 
بينهم البرتغالي كريس���تيانو 
رونال���دو واالجنلي���زي ديڤيد 
التصويت  بيكام، في مرحلتي 
الس���ابقتني للمرحلة األخيرة، 
ومت اختيار الالعبني عن طريق 
مستخدمي موقع »دون بالون« 

على شبكة االنترنت. 
من جانبه كش���ف كاسياس 
عن اعتقاده بأن األحداث املثيرة 
التي يشهدها فريقه نادي ريال 
مدريد هذا املوسم تصلح لتكون 
س���يناريو ألحد أفالم املخرج 
الهوليودي الش���هير س���تيڤني 
سبيلبيرغ. وش���دد كاسياس 
على أن النادي امللكي قادر على 
قلب األمور متاما والقيام بعودة 
تاريخي���ة مذهلة تصلح ألفالم 
اإلث���ارة واحلرك���ة، حيث قال: 
»م���ا حصل لري���ال مدريد أمام 

الكوركون أمر مؤسف لكن مثل 
هذه األحداث هي التي تقود في 
بعض األوقات الى حتقيق شيء 
رائع في النهاي���ة متاما كأفالم 
س���بيلبيرغ«. وتابع موضحا: 
املبكر  »اخلس���ارة واخل���روج 
من الكأس ق���د يخدمانا لتقدمي 
مستوى أفضل خالل املوسم من 
اآلن فصاعدا، فس���نقوم بأمور 
مذهلة تصل���ح بدورها لتكون 
سيناريو ألحد أفالم سبيلبيرغ 
الهوليودية، وهذا ما أعتقد أنه 
س���يحصل مع ريال مدريد هذا 
املوسم، سنقوم بعودة مثيرة 

ندهش بها احلميع«.
ويسعى كاسياس لقيادة ريال 
مدريد غدا للفوز امام برشلونة 
في »الكالس���يكو« على ملعب 
»كامب نو« في إطار منافسات 
املرحلة ال� 12 من »الليغا« والثأر 
من خسارة املوسم املاضي املذلة 
2-6. وكان التش���يلي مانويل 
بيلليغريني م���درب الريال قد 
متكن من حتقيق أفضل نتائج 
مع النادي امللك���ي في الدوري 

احمللي منذ 17 عاما. واس���تطاع 
امل���درب ان يص���ل بفريقه إلى 
صدارة الليغا األسبوع املاضي 
بفوزه على راسينغ سانتاندر 

بهدف دون رد.
من جانب اخر يرى كاسياس 
أنه من اخلط���أ أن يركز العبو 
فريقه على نهائي دوري األبطال 
الذي يستضيفه ملعب سانتياغو 
برنابيو في ماي���و 2010. وقال 
كاس���ياس إن فريق���ه يجب أن 
يركز في مبارياته املقبلة فقط 
وال ينساق خلف أحالم التتويج 
بكافة البطوالت في الوقت الراهن.

وأضاف كاسياس »علينا أن نعمل 
عل���ى جتنب التفكير في نهائي 
دوري األبط���ال من اآلن، علينا 
أن نأخ���ذ األمور بهدوء. ودخل 
كاسياس »نادي املائة« مبباراته 
الدولية رقم 100 امام األرجنتني 

االسبوع املاضي.

حياة خاصة

وكان����ت وس����ائل اإلع����الم 
اإلسبانية ركزت بصورة كبيرة 

في الفترة املاضية على انفصال 
كاسياس عن صديقته منذ نحو 
5 أعوام ملكة جمال إس����بانيا 
وملكة جمال الكون لعام 2003 
إيڤا غونزاليس وارتباطه بعالقة 
عاطفية بالعارضة اإلس����بانية 
أرتيلي����س. وكانت  أريادن����ي 
قصة احلب بني كاسياس وايڤا 
تشتهر في األوساط الرياضية 
االسبانية بنفس الصورة التي 
كان����ت عليها قصة حب راوول 
العب الريال أيضا وزوجته مامني 
سانز. يذكر أن ايڤا تربعت على 
عرش اجلمي����الت بني زوجات 
وصديقات العبي مونديال املانيا 
الصيف املاضي حيث اعتبرت 
األجمل في استفتاء أجري خالل 
البطولة. من جانب اخر ذكرت 
مجل����ة »Hola« اإلس����بانية ان 
عالق����ة حب جتمع بني مصارع 
الثيران اإلسباني كايتانو ريڤيرا 
السابقة لكاسياس.  واخلطيبة 
وأوضحت املجل����ة أن عارضة 
األزياء إيڤا غونزاليس، خطيبة 
إيكر الس����ابقة، شوهدت مرارا 

خالل األسابيع املاضية برفقة 
كايتانو، كما نشرت املجلة صورا 
لهما يتجوالن مبدينة إشبيلية.

ونقلت املجلة عن مصادر مقربة 
من العارضة، أن العارضة فضلت 
الوسيم، على  الثيران  مصارع 
حارس الريال، في الوقت الذي 
كان اجلميع يتحدث عن مصاحلة 
وشيكة بينها وبني إيكر. وكانت 
صحف إس����بانية قد نش����رت 
مؤخرا صورا إليكر برفقة فتاة 
قيل حينها إنها مغامرة عاطفية 

جديدة حلارس الريال. 
وقال���ت مص���ادر إن الصور 
كانت القشة التي قصمت عالقته 
بإيف، التي فضلت االنسحاب 
دون ضج���ة إعالمية.وف���ي 
ال���ذي رجحت فيه  الوقت 

أوساط استئناف الثنائي 
لعالقتهما، انتشرت صور 

للعارضة اإلسبانية 
برفقة كايتانو لتنفي 
التي  كل الشائعات 
كانت تؤكد عودة إيڤا 
حلارس ريال مدريد.

ملكة جمال اسبانيا والكون السابقة ايڤا غونزاليسكاسياس مع خطيبته السابقة ايڤا غونزاليس


