
االربعاءالرياضية
2 ديسمبر 2009

47

النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي أفضل العب في العالم 
وصاحب اإلنجازات التاريخية 

مع برشلونة )أ.پ(

اعتبر رئيس نادي يوڤنتوس جان كلود بالن بان 
مصير مدرب السيدة العجوز ليس في خطر على الرغم 
من الفترة العصيبة التي مير بها النادي االيطالي العريق. 
وقال بالن »تشيرو فيرارا ليس مهددا، فهو يحظى بكل 
ثقتنا«، لكنه اشار الى ان فريقه مير بفترة »صعبة«. 
وتابع »نتيجة املباراتني املقبلتني لن تغير ش���يئا في 

معتقداتنا، فنحن نسير حسب خطة منهجية«.

مصير فيرارا مع يوڤنتوس ليس في خطر

برشلونة أمام خيريز.. ومرسيليا مع سوشو.. وكاتانيا يستضيف امبولي

أرسنال يواجه مانشستر سيتي
وبالكبيرن يلتقي تشلسي في »الرابطة«

يخوض ارس���نال مواجهة 
امام مانشس���تر سيتي  قوية 
اليوم في ال���دور ربع النهائي 
المحترفين  من كاس رابط���ة 
لألندية االنجليزية لكرة القدم 
حيث يستضيف ستاد »سيتي 
اوف مانشستر« الموقعة بآمال 
عريضة لمانشس���تر س���يتي 
بالفوز على ارسنال والتطلع 
الى العبور الى نصف النهائي، 
وفي مباراة ثانية بالدور ذاته، 
يس���تضيف بالكبيرن الفريق 
بال���دور االنجليزي  المتصدر 
العروض  تشلسي وصاح��ب 
الطيب���ة حيث تم��ي���ل الكفة 
لصالح »البل���وز« في مباراة 

اليوم.
وف���ي اس���بانيا، يخوض 
برش���لونة مب���اراة مقدمة من 
المرحل���ة الخامس���ة عش���رة 
من الدوري االس���باني بسبب 
مشاركة الفريق الكاتالوني في 
كأس العالم لألندية في ابوظبي 

الدوري الفرنسي.
من جهة اخرى، قال دييغو 
دي فالي مالك نادي فيورنتينا 
االيطاليا االتحاد االيطالي من 
مغبة محاول���ة تعيين مدرب 
فريقه سيزاري برانديلي مدربا 
للمنتخب االيطالي االول بعد 

نهائيات كأس العالم 2010.
ومن المتوقع ان ينتقل مدرب 
منتخب ايطاليا الحالي مارشيلو 
ليبي الى نادي يوڤنتوس بعد 
نهائيات كأس العالم في العام 
المقبل بينما يحظى برانديلي 
باالعجاب بس���بب شخصيته 
الهادئة وأس���اليبه الفنية في 
االدارة. ول���م يعلق ليبي على 

تصريحات ديال فالي.
ونقلت صحيف���ة »غازيتا 
ديلل���و س���بورت« الرياضية 
االيطالية ف���ي عددها الصادر 
امس عن ديال فالي قوله »مجرد 
التفكير ف���ي امكانية مغادرته 

النادي غير وارد«.

حيث يواجه خيريز في مباراة 
مطالب فيها برشلونة باكتساح 

المستضيف.
وفي ايطاليا، يلعب كاتانيا 
امام امبولي في مباراة من الدور 

الرابع لكأس ايطاليا.
وفي فرنسا، يلعب مرسيليا 
ام���ام سوش���و ويس���تضيف 
بولونيا باريس س���ان جرمان 
في المرحلة الرابعة عشرة من 

الترتيب النهائيميسي: أفتخر لكوني أول أرجنتيني يفوز بالجائزة

سجل الفائزين في آخر 20 عاماً

عبر االرجنتيني ليونيل ميسي عن شعوره بالفخر بعد أن أصبح 
أول العب أرجنتيني يحرز اللقب املرموق.

وقال ميسي في حديث مع »فرانس فوتبول« الفرنسية: »انه لفخر 
كبير ان أصبح االرجنتيني األول الذي يحرز اجلائزة، بصراحة كنت 
أعلم اني من بني املرشحني اجلديني الحرازها، ألن برشلونة عاش عاما 
ناجحا حصد فيه جميع األلقاب، لكن لم أتوقع ان يكون الفارق كبيرا 
لهذه الدرجة )240 نقطة(، تعلمون أن الكرة الذهبية تش���كل أهمية 
كبرى بالنس���بة لي، كل الذين فازوا فيها س���ابقا كانوا من الالعبني 

الكبار، وحتى بعض الكبار لم يتمكنوا من احرازها«.
وعلق رودريغو ش���قيق ميس���ي املتواجد في املنزل العائلي في 
ضواحي برشلونة على حالة أخيه، قائال: »ليونيل هو عبقري لكنه 

ليس جنما«.
وأهدى ميسي )22 عاما( اجلائزة الى عائلته: »لقد تواجدوا دائما 
عندما كنت بحاجة اليهم، لقد اختلجتهم احيانا مش���اعر أقوى من 

مشاعري، أفكر فيهم حاليا«.
وجلس ميسي مع ضيوفه على ايقاع أطفال يلعبون داخل املنزل 
وكلب ينبح في اجلوار، وأمامهم شاشة تلفزيونية كبيرة معلقة على 
احلائط تبث مباراة ريال مدريد وبرشلونة األخيرة )1 � 0( التي ملع 

فيها النجم الصغير )1.69م(.
وعن مشوار بالده الصعب في تصفيات كأس العالم قبل التأهل 
بصعوبة، قال عبقري خط الوسط: »لم أشك للحظة باننا سنتأهل 

الى كأس العالم، رغم الصعوبات التي واجهتنا خالل التصفيات«.
واعتبر ميس���ي ان األعوام املقبلة ستكون أصعب بالنسبة اليه: 
»أمتنى ان يكون العام املقبل مشابها، وان أحرز اجلائزة مرتني على 

التوالي، لن يكون األمر سهال«.

االرجنتيني ليونيل ميس����ي )برشلونة االسباني( 473 نقطة، والبرتغالي 
كريس����تيانو رونالدو )مان يونايتد االجنليزي وريال مدريد االسباني( 233، 
واالسباني تشافي هرنانديز )برش����لونة( 170، واالسباني اندريس انييستا 
)برشلونة( 149، والكاميروني صامويل ايتو )برشلونة االسباني وانتر ميالن 
االيطالي( 75، والبرازيلي كاكا )ميالن االيطالي وريال مدريد االس����باني( 58، 
والس����ويدي زالتان ابراهيموفيتش )انتر ميالن االيطالي وبرش����لونة( 50، 
واإلجنليزي واين روني )مان يونايتد( 35، والعاجي ديدييه دروغبا )تشلسي 

االجنليزي( 33، واالجنليزي ستيفن جيرارد )ليڤربول( 32.
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يظفر بجائزة الكرة الذهبية
تاركاً المركز الثاني لرونالدو 

ميسي
أحرز االرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 
االسباني لقب جائزة الكرة الذهبية لعام 2009 التي 
متنحها س���نويا مجل���ة فرانس فوتبول الفرنس���ية 

املتخصصة في كرة القدم.
وذكر موقع املجلة على شبكة االنترنت بان ميسي 
حصل على 473 نقطة متقدما على البرتغالي كريستيانو 
رونالدو )مان يونايتد ثم ريال مدريد( الذي نال 233 
نقطة. وجاء ثالثا زميل ميسي في برشلونة تشافي 
)170 نقطة(، ورابعا زميله اآلخر اندريس انييس���تا 
)149( وخامس���ا زميله السابق الكاميروني صامويل 

ايتو )حاليا مع انترميالن(.
 ومضت أربع سنوات على توقع املدرب االرجنتيني 
دييغ���و مارادونا ان يك���ون مواطنه الصغير احلجم 
والكبير من حيث املستوى الفني، خليفته على املستطيل 

األخضر.
بدأ ميسي )22 عاما( مسيرته مع نيولز أولد بويز 
في االرجنتني، لكن سرعان ما لفت انتباه برشلونة الذي 
نقله مع عائلته الى اسبانيا عارضا عليه نفقة العالج 
الطبي ملداوات���ه من نقص في هورمونات النمو لديه 

مقابل التوقيع على كشوفات النادي الكاتالوني.
ويقول والد ميس���ي خورخي لصحيفة »ليكيب« 
الفرنسية: »بدون هورمونات النمو هذه، لكان طول 
ليونيل 1.50 متر في أحسن األحوال لدى بلوغه سن 

الرشد )طوله حاليا 1.69م(«.
وتسلق ميسي سلم النجاح بسرعة البرق بداية من 
موسم 2004-2005 وقاد منتخب بالده للفوز بكأس 
العالم للش���باب، وأصبح بعدها عنصرا رئيسيا في 
تشكيلة برشلونة، رغم غيابه عن خوض نهائي دوري 
ابطال أوروبا املظفر عام 2006 أمام ارسنال االجنليزي 
بعد عودته من االصاب���ة. وعوض الولد الرهيب هذا 
الغياب في مايو املاضي عندما قاد برشلونة الى لقبه 

االوروبي الثالث مسجال هدفا وبرأسه في شباك حارس 
مان يونايتد االجنليزي العمالق الهولندي ادوين فان 

در سار على ملعب روما األوملبي.

 دوره مهم 

قام ميسي بدور فاعل خالل مسيرة برشلونة الناجحة 
في احملافظة على لقب الدوري االس���باني وفي الفوز 
بكأس ملك أسبانيا، وعبدت مهاراته الرائعة وقدرته 
املخيفة في السيطرة على الكرة الطريق له إلحراز الكرة 
الذهبية بعمر ال� 22، ليخلف البرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو صاحب املركز الثاني في الترتيب، وبعد يومني 
على مواجهة الغرميني برشلونة وريال مدريد )0-1(، 
حيث قدم ميس���ي اداء مدهشا على أرض امللعب، في 
حني اكتفى رونالدو العائد من االصابة بإضاعة فرصة 

ثمينة امام مرمى احلارس فيكتور فالديز.
ورغم التنافس على لقب أفضل العب في العالم بني 
ميسي ورونالدو، إال ان طباع الالعبني تبدو مختلفة، ففي 
حني يتصدر رونالدو أغلفة املجالت التي تكون مبعظمها 
غير رياضية ولها عالقة بحياة الترف الصاخبة، يبقى 
ميسي شخصا متواضعا يترك قدميه تتحدثان نيابة 

عنه أمام دفاعات اخلصم املرتعبة منه.
وبحسب والده أيضا، فان الناس »كانت تدفع األموال 
ملش���اهدته يلعب مع نيولز« في صغره، ليستمر في 
صعوده الصاروخي، اذ أصبح بعدها أصغر العب يسجل 
في الدوري االسباني بعمر 17 سنة 10 أشهر وسبعة 

أيام عندما هز شباك ألباسيتي في 1 مايو 2005.
أدرك برشلونة سريعا انه ميلك ثروة بني يديه، وهو 
النادي الذي ضم سابقا عمالقة مثل مارادونا، الهولندي 
يوهان كرويف والبرازيلي رونالدو، فقام بتمديد عقده 
مرتني حتى العام 2014 وحدد سعر التخلي عنه ب� 150 
مليون يورو، لكن كثر يعتقدون ان النادي الكاتالوني 

ال ميكن أن يفترق عن هذه املاسة الكروية بأي سعر 
كان، خصوصا ان س���لوكه حتى اآلن بقي جيدا 
مقارنة مع البرازيلي رونالدينيو العب وس���ط 

الفريق السابق وبطل الليالي احلمراء.

إشادة واسعة

وكتبت صحيفة »ال موندو ديبورتيڤو« 
املتخصصة عن ميسي: »ميلك قدم مارادونا 
اليسرى، ايقاع كرويف ومتريرة رونالدينيو 

القاتلة«.
وكان الفتا ان ميسي حافظ على ايقاع لعب 
برشلونة رغم مغادرة رونالدينيو واملهاجم 
الكاميروني صامويل ايتو الى ميالن وانتر 
ميالن االيطاليني على التوالي، لكن البد من 
القول انه يلقى دعما هائال من ثنائي الوسط 
تشافي هرنانديز واندريس انييستا، كما وجد 
في السويدي زالتان ابراهيموفيتش العبا رائعا 

وهدافا نادرا.
وتتضمن أبرز محطات ميسي مع برشلونة 
ثالثيته في مرمى ريال مدريد )3-3( عام 2007 
في ملع���ب »نوكامب«، والهدف اخلرافي الذي 
راوغ في���ه العبي نادي خيتاف���ي على طريقة 

هدف مارادونا في مرمى اجنلترا في كأس العالم 
.1986

 يبقى تألق ميسي مع منتخب االرجنتني التي 
تأهلت بشق النفس الى نهائيات كأس العالم املقبلة، 

وال شك انه مستعد الستعادة الكأس التي أحرزها 
مارادون���ا عندما كان العبا ع���ام 1986 في مونديال 

املكسيك، خصوصا ان املدرب خوسيه بيكرمان أبقاه 
على مقاعد البدالء في ربع نهائي املونديال األخير أمام 

أملانيا الفائزة بركالت الترجيح.

»إل موندو ديبورتيڤو«: ميسي يملك قدم مارادونا اليسرى وإيقاع كرويف وتمريرة رونالدينيو القاتلة

قالت صحيفة »غازيتا ديللو س����بورت« اإليطالية إن 
ماريو بالوتيللي مهاجم إنتر ميالن يفكر في االنتقال إلى 
أرسنال اإلجنليزي خالل فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة. 
ووفقا للصحيفة فإن النادي اإلجنليزي مستعد لدفع 20 
مليون يورو لضم املهاجم اإليطالي )19 عاما( الذي سيحصل 
على راتب سنوي 3 ماليني يورو، وهو ما يعادل ضعف 

ما يحصل عليه حاليا مع بطل الدوري اإليطالي.

بالوتيللي يفكر بأرسنال

ستكون موقعة برشلونة حامل اللقب مع اشبيلية 
ف���ي واجهة مباريات الدور ثمن النهائي من مس���ابقة 
كأس اسبانيا لكرة القدم بعدما اوقعتهما القرعة التي 

سحبت امس في مواجهة بعضهما.
وسيشكل اشبيلية، الفائز باللقب اربع مرات اخرها 
في 2007، عقبة صعبة للغاية للنادي الكاتالوني املتوج 
بثالثية املوسم املاضي )الدوري والكأس ومسابقة دوري 
ابطال اوروبا(، خصوصا ان النادي االندلسي يعتبر من 
املنافسني االقوياء في الدوري احمللي وهو يحتل حاليا 
املركز الثالث بفارق 4 نقاط فقط عن برشلونة الساعي 
الى تعزيز الرقم القياسي من حيث عدد االلقاب في هذه 
املسابقة بعدما رفعه املوسم املاضي الى 25 لقبا بتغلبه 
على اتلتيك بلب���او 4-1 في النهائي.وفي املقابل، وقع 
الكوركون )درجة ثالثة( الذي حقق مفاجأة مدوية في 
الدور السابق بعدما اطاح بريال مدريد وجنومه الكبار، 
في مواجهة فريق اخر من دوري االضواء وهو راسينغ 
سانتاندر.كما تبرز املواجهة بني ڤالنسيا، بطل املسابقة 
في 7 مناسبات اخرها عام 2008، وديبورتيفو ال كورونا 
بطل 1995 و2002، خصوصا ان االخير يقدم اداء مميزا 
هذا املوسم وهو يحتل املركز اخلامس في الدوري احمللي 

بفارق االهداف فقط عن ڤالنسيا الرابع.
وهناك مواجه���ة اخرى بني ف���رق الدرجة االولى 
وستجمع ملقة بخيتافي. وس���تقام مباريات الذهاب 

في السادس من يناير املقبل واالياب في 13 منه.

خرج الفرنسي الدولي كرمي بنزمية مهاجم ريال 
مدريد االسباني س���املا من حادث سير تعرض له 
فجرا بحسب ما ذكرت الصحف األسبانية الصادرة 

امس.
وكان بنزمية فقد السيطرة على سيارته وصدم 
حاجز أمان وشجرة على الطريق خالل عودته الى 
منزله بعد مباراة برشلونة وريال مدريد )1-0( في 

بطولة اسبانيا لكرة القدم.
ووقع احلادث في ضواحي العاصمة االس���بانية 
عندما كان بنزمية، الذي سيكمل عامه الثاني والعشرين 
الشهر اجلاري، يقود بسرعة أقل من 50 كلم/ساعة، 
عندما تعرض للحادث بسيارته من نوع اودي، كما 

ذكرت صحيفة »أس« الرياضية.

عاود صانع العاب نادي توتنهام االجنليزي الكرواتي 
ل���وكا مودريتش متاري���ن خفيفة مع ناش���ئي النادي 
االجنليزي للمرة االولى منذ اصابته بكس���ر في ساقه 
قبل ثالثة اش���هر. وقال مدرب الن���ادي هاري ريدناب: 
»تدرب مودريتش مع شبان النادي وهو يركض بطريقة 
افضل اآلن. هو اآلن في طور العودة الى املالعب ونأمل 
اال يطول ه���ذا االمر، لكننا ايضا نريد ان نكون واثقني 
من جهوزيته متاما«. وكان مودريتش تعرض لكس���ر 
في ساقه خالل مباراة فريقه ضد برمنغهام في الدوري 

احمللي في اغسطس املاضي.

برشلونة وجهًا لوجه مع إشبيلية  
في »ثمن« نهائي كأس إسبانيا

بنزيمة يتعرض لحادث سير

تدريبات خفيفة لمودريتش 


