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35 أعرب مدرب املنتخب البرازيلي كارلوس دونغا عن سعادته 
الكبيرة بع����ودة رونالدينيو الى جزء من مس����تواه مع ميالن 
االيطالي. وق����ال دونغا: »لقد رأيت رونالدينيو يبتس����م على 
التلفاز، انا اعرف ان »روني« ال يضحك اال اذا كان هو من يصنع 
الفارق ويساعد فريقه على الفوز«. واضاف: »بالنسبة له فسر 
س����عادته هو كرة القدم وليس املال او االجر، لقد رأيته يحاول 

القتال على الكرة وهذه اشارة ايجابية ثانية«.

دونغا: جميل أن يبتسم رونالدينيو
أكد موقع »التوت����و ميركاتو« ان مهاجم بايرن 
ميونيخ لوكاطوني يبدو أقرب لروما االيطالي من أي 
فريق آخر. وحسب التقرير فإن الالعب الذي أعلمه 
فريقه بايرن ميونيخ ان بإمكانه االنتقال مجانا قرر 
ان يكون خياره ايطاليا ال غيره، وذلك سعيا منه 
إلثبات الذات قبل مونديال 2010 لعل وعسى يكون 

مع منتخب أبطال العالم في تلك البطولة.

لوكا طوني إلى روما
ذكرت صحيفة التوتو سبورت القريبة 
من يوڤنتوس ان النادي االيطالي العريق 
يفكر في التعاقد مع لويس فيليبي سكوالري 
املدرب الس����ابق ملنتخب البرتغال ونادي 
تشلسي. ورأت الصحيفة ان النفي الكثير 
من قبل ادارة يوڤنتوس ال يختلف عما كان 

عليه الوضع مع رانييري.

سكوالري يقترب من يوڤنتوس

ميسي فّك عقدة األرجنتين وأفرح شعب »التانغو« ومارادونا
أحرز دييغو مارادونا كأس 
العال���م 1986، وق���دم أداء آخاذا 
لم يتكرر حت���ى يومنا هذا من 
جنم وحده على االطالق في اهم 
املسابقات الكروية ورغم ذلك لم 
يحرز ألقابا فردية كبيرة في ذلك 
الوقت اال لقب االفضل قي قارته 
اميركا اجلنوبية عامي 79 و80 
اي قبل ان يحقق اجنازه الفردي 

اخلارق بكثير.
ومنذ ذلك التاريخ واألرجنتني 
التي تعتبر من اكبر منابع الكرة 
في العالم تنتظر جنومها الكبار ان 
يصعدوا ألعلى منصات التتويج 
بعد ان حال نظام مسابقة فرانس 
فوتب���ول للفوز بالكرة الذهبية 
آنذاك والقاض���ي بقصرها على 
جنوم القارة األوروبية فقط دون 
حمل مارادونا للكرة الذهبية، رغم 
انه من املفارقات الغريبة ايضا ان 
مارادونا لم يتوج بلقب األفضل 
في قارته في سنة الفوز بكأس 
العالم ألنه كان يلعب في نابولي 
بينما ذه���ب اللقب لالورغواني 

الزامندي.
ورغ���م تبدل الزم���ن وتغير 
املعايير وزيادة االستفتاءات في 
الث���ورة التكنولوجية، انطلقت 
مسابقة االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( ع���ام 1991  والتي باتت 
تش���غل جنوم العالم ليحجزوا 
مكانهم فيها، كما مت توسيع رقعة 
الذهبية  املنافسة للفوز بالكرة 
الى  القارية  لتتجاوز احل���دود 
احلدود العاملي���ة التامة اعتبارا 

من عام 1995.
لكن انتظار الشعب األرجنتيني 
لواحد من جنومه ليكون االفضل 
طال اكثر من ال���الزم، وزاد من 
ضيقهم ان جنوم اجلارة اللدودة 
البرازيل تناوبوا في احراز األلقاب 

الى ريڤالدو  تباعا من رونالدو 
ث���م رونالدينيو وأخي���را كاكا، 
وكل هذا واألرجنتني بال تتويج 
كبير لدرج���ة ذهب البعض الى 
االتهام بأن األمر مقصود وخاصة 
عندما فاز االس���م األرجنتيني 
األبرز غابرييل باتيس���توتا في 
التسعينيات باملركز الثالث عام 
1999، كما زاد من غيظهم أن بلدا 
مغم���ورا في عالم كرة القدم هو 
ليبيريا احتكرت األلقاب عام 1995 
عبر أسطورتها جورج ويا وجنوم 
األرجنتني يكتفون باملنافسة ولو 

من بعيد.
وبدا وكأن شعب التانغو املتيم 
بكرة القدم لينسى رمبا جملة من 
السياسية واالقتصادية  املآسي 
اليزال يعي���ش تفاصيلها حتى 
يومنا هذا، رك���ز اهتماماته في 
السنوات االخيرة على االستفتاء 
أميركا  القاري ألحس���ن العبي 
ابداعات  اجلنوبية وخاصة مع 
النجوم منذ مطلع القرن احلالي 
حينما فازوا باللقب خمس مرات 
منها ثالثي���ة للمهاجم كارلوس 
تيفي���ز فبات���وا يتفوقون على 
جيرانهم البرازيليني بفارق مرة 

واحدة.
الش���عب  لكن حم���اس هذا 
توق���د م���ن جديد م���ع موهبة 
اجليل الصاعد والفتى املعجزة 
ليونيل ميسي الذي أنهى صيام 
اجيال متعاقبة غابت عن احراز 
األلقاب الكبيرة لبلد التانغو اذا 
ما اس���تثنينا فوز دي ستيفانو 
اسطورة اخلمس���ينيات مرتني 
ولكن حتت اسم اسبانيا، فبعد 
ان كان منافسا شديدا في العامني 
املنصرم���ني حل ثانيا وراء كاكا 
ومن ثم كريس���تيانو رونالدو، 
تفوق عليهما متاما وباكتس���اح 

لم يحصل من قبل في استفتاءات 
2009 مستمدا جناحاته الكبيرة مع 
فريقه برشلونة االسباني الذي لم 
يترك في العام الذي يستعد لطي 
أوراقه األخيرة لقبا يعتب عليه 
فبات أول فريق على وجه املعمورة 
يحرز ستة القاب في موسم واحد 

ومجلة وورلد سوكر، بل ويقدم 
وداعا سعيدا لسنة كانت مليئة 

باالخفاقات لكرة التانغو.
ورغ���م ان ميس���ي حقق ما 
لم يحققه أس���طورته احلقيقية 
ومثله األعلى مارادونا، لكن هذا 
األخي���ر كان من اكثر من فرحوا 

مبساهمة استثنائية من ميسي، 
فكان البد له وان يحظى باالجماع 
على انه األفضل هذه املرة ويصبح 
اول أرجنتين���ي يتوج رس���ميا 
الكبيرة من  بكل االس���تفتاءات 
الكرة الذهبية الى جائزة »فيفا« 
مرورا برابطة الالعبني احملترفني 

مليسي متجاهال بعض االتهامات 
الفارغة ملن قالوا ان ميسي مهتم 
بكاتالونيته اكثر من ارجنتينيته، 
معتبرا ان ميسي يبقى األمل األول 
لديه ليرفع الكأس كالعب بعد ان 
حملها كقائد لعله بذلك يكرر ما 

فعله القيصر األملاني.

الفتى المعجزة أنهى صيام أجيال متعاقبة في األرجنتين عن الجائزة

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي استحق لقب األفضل بالعالم                          )رويترز(

العب بوردو املغربي مروان الشماخ يحجز الكرة أمام ايتني كوبيه              )أ.ف.پ(جنم كليفالند ليبرون جيمس يتطاول للتسجيل                )أ.پ(

ثالثية مزدوجة للملك جيمس 
و10 ثالثيات لسميث بالدوري األميركي للسلة

 بوردو خارج السرب 
وسقوط مرسيليا أمام أوكسير

وجه ليبرون جيمس جنم كليفالند كافالييرز 
رس���الة قوية الى لوس اجنيليس ليكرز حامل 
اللقب قبل مباراة القمة املرتقبة بينهما اليوم عندما 
حقق ثالثية مزدوجة «تريبل دوبل« وقاد فريقه 
الى الفوز على ساكرامنتو كينغز بعد التمديد 
ضمن دوري كرة الس���لة األميركي للمحترفني. 
فعلى ملعب »أركو أرينا« في ساكرامنتو، تغلب 
كليفالند على مضيفه ساكرامنتو 117-104 في 
مباراة سجل فيها جيمس 34 نقطة، 16 متابعة 
و10 متريرات حاسمة. وتألق موزع كليفالند مو 
وليامس مسجال 27 نقطة )21 منها في الشوط 
الثاني( بينها 3 ثالثيات، والعب االرتكاز البديل 
الليتواني زيدروناس ايلغوسكاس صاحب 25 
نقطة و8 متابعات بينها 3 ثالثيات من 3 محاوالت 
في الشوط االضافي. وقدم جي آر سميث مباراة 
خارقة بعد نزوله من مقاعد البدالء وقاد دنفر 
ناغتس متصدر مجموعة الشمال الغربي للتغلب 
على اتالنتا هوكس وصيف مجموعة اجلنوب 
الش���رقي 124-104، وخاض سميث 30 دقيقة 
سجل خاللها 41 نقطة بينها 10 ثالثيات من 17 
محاولة على ملعب »بيبسي سنتر« في دنفر أمام 
19.155 متفرجا. وتخطى بورتالند ترايل باليزرز 
اصابات أبرز جنومه وتغلب على مضيفه سان 

انطونيو س���بيرز 98-94 على ملعب »أي تي 
أند تي سنتر« في تكساس أمام 18.581 متفرجا. 
وفي باقي املباريات، فاز أورالندو ماجيك على 
هيوسنت روكتس 102-87 وتورونتو رابتورز 
على ديترويت بيستونز 94-64 وميامي هيت 
على يوتا جاز 80-70 ومينيسوتا متبروولفز 
على نيوجيرزي نتس 103-99 ونيو اورليانز 
هورنتس على غولدن س���تايت ووريرز 108-
102 وواش���نطن ويزاردز على ميلووكي باكس 
109-97 وأوكالهوما ثاندر على فينيكس صنز 

.113-117

بيرس يغيب أسبوعين

يغيب قائد بوس����طن سلتيكس بول بيرس 
أفضل العب في النهائي لعام 2008 عن املالعب ملدة 
أسبوعني بسبب تعرضه اللتهاب في ركبته اليمنى 
بحسب ما ذكر ناديه. من جهته، مدد االسباني 
الدولي باو غاسول عقده مع لوس اجنيليس ليكرز 
ثالثة أعوام اضافية لغاية يونيو 2014 بحسب ما 
ذكر حامل لقب الدوري كرة. وسيكون متاحا أمام 
العب االرتكاز املساند كسب 64.7 مليون دوالر 
أميركي )45 مليون يورو( تبعا لسقف الرواتب 

املرتقب، خالل االعوام الثالثة املمددة.

غرد ب����وردو املتصدر وحامل 
اللقب خارج السرب بفوزه على 
مضيف����ه تولوز 2-1، وس����قط 
مرسيليا وصيف البطل امام ضيفه 
اوكسير 0-2، وليون امام ضيفه 
مونبلييه 1-2، في ختام املرحلة 
التاسعة عشرة األخيرة من دور 
الذهاب في الدوري الفرنسي لكرة 
القدم. وحقق ليل وباريس سان 
جرمان فوزين عريضني وبنتيجة 
واح����دة 4-0 االول على مضيفه 
نانس����ي، والثاني عل����ى ضيفه 
غرونوبل. في املباراة األولى، تقدم 
تولوز بقذيفة من خارج املنطقة 
البرتغالي باولو ماشادو  اطلقها 
في أسفل الزاوية اليسرى للحارس 
الدولي سيدريك كاراسو في الدقيقة 
الرابعة، وأدرك البطل التعادل بعد 
4 دقائق بفض����ل املغربي مروان 
الشماخ من متابعة رأسية لعرضية 

بينوا ترميولينا )8(.
وفي الش����وط الثان����ي، منح 
الثالث  النقاط  البرازيلي ويندل 
للضيوف من ركلة حرة سجل منها 
الهدف الثاني )75( ليرتفع رصيد 
بوردو الى 34 نقطة ويبتعد بفارق 

96 نقطة عن اقرب مالحقيه.
 وعلى ملعب فيلودروم، استفاد 
اوكسير من النقص العددي الذي 
اصاب صفوف مرسيليا بطرد العبه 
العاجي ب����كاري كونيه الرتكابه 
خطأ عنيفا ضد السلوفيني فالتر 
بيرسا )34(، وسجل الهدف االول 
بواسطة الكيني دينيس اوليتش 
ومؤازرة الروماني دانيال نيكوالي 
)41(. وقضى اوليتش على امال 
مرسيليا بالتعويض بعدما عزز 
بالهدف الثاني بعد كرة طويلة في 
عمق منطقة أصحاب األرض من 
روا كونتو تابعها بيمناه في شباك 
الدولي ستيف مانداندا  احلارس 
)79(.  ووقف رصيد مرسيليا عند 
32 نقطة فتخلى عن املركز الثاني 
الى ليل الذي رفع رصيده الى 34 
نقطة بعد ان سحق مضيفه نانسي 
برباعي����ة نظيفة أولها بعد لعبة 
مشتركة بني العاجي جيرفيه ياو 
كواسي »جيرفينيو« والبلجيكي 
الشاب ايدن هازار )19 عاما في 7 
املقبل( أنهاها األخير في الشباك 
)42(. وعمق ليل جراح أصحاب 
األرض بواسطة جيرفينيو الذي 
قام مبجهود فردي توجه بالهدف 
الثاني بتسديدة من داخل املنطقة 
)51(. وتأزم وضع نانس����ي مع 
طرد جويل س����امي خلش����ونته 
ضد جيرفينيو واحتسبت ركلة 
جزاء ترجمها بيار االن فرو الى 

ه����دف ثال����ث )60(. ولم يحترم 
جيرفينيو اصول الضيافة وسجل 
الهدف الثاني الشخصي والرابع 
لفريقه بعد متري����رة طويلة في 
العمق من هازار استقبلها االول 
في اجلهة اليمنى وحاور ثم تابعها 
بقدمه اليمنى )72( فارتفع رصيد 
فريقه الى 32 نقطة وصار خامسا، 
ورصيده الى 11 هدفا في صدارة 
ترتيب الهدافني بفارق هدف امام 
زميل����ه ف����رو والبرازيلي نيني 
مهاجم موناك����و. وافلت لوريان 
من الهزمية امام ضيفه ڤالنسيان 
2-2. الذي بكر في هز الشباك بعد 
ان مرر التونسي فهيد بن خلف 
اهلل كرة جيدة الى يوهان اوديل 
تابعها بيسراه في مرمى احلارس 
فابيان اودار )5(. وعادل لوريان 
بعد ان وصلت الكرة الى مورغان 
املفيتانو داخ����ل املنطقة تابعها 

بيمناه في املرمى )24(. 
وس����رعان ما تقدم ڤالنسيان 
مجددا بعد متريرة من الكولومبي 
كارلوس البرتو سانشيز مورينو 
الى غايل دانيتش أنهاها في الشباك 

)35(.وفي مستهل الشوط الثاني، 
لم يدع لوريان ضيفه يهنأ طويال 
بتقدم����ه الثان����ي وادرك التعادل 
من جديد عن طري����ق املفيتانو 
نفسه مبساندة من كيفن غاميرو 

  .)46(
وتعادل نيس م����ع بولونيي 
الوافد اجلديد بهدفني ملياكيل بوتيه 
)67 و86( مقاب����ل هدفني لداميان 
بيرينيل )59( وجيرميي باالياك 
)73(. ويتوقف الدوري الفرنسي 
في العطلة الشتوية حتى 3 يناير 

.2010

أولمبياكوس يسعى لضم بن عرفة

أكد رئيس مرسيليا الفرنسي 
جان كلود داسييه ان ناديه تلقى 
عرضا من اوملبياكوس بطل الدوري 
اليوناني لكرة القدم للتعاقد مع 
العب الوسط الفرنسي حامت بن 
عرفة لكنه اعتبر العرض غير كاف. 
وقال داسييه: »اوملبياكوس مهتم 
بالفعل بالتعاقد مع حامت بن عرفة، 
العرض ليس كافيا، ونحن  لكن 

ننتظر عرضا أفضل«.

رونالدو يتفوق على ميسي 
في مقارنة لـ »الماركا«

غوارديوال بين مان يونايتد وميالن

راش: توريس لن يرحل عن ليڤربول

اجرت صحيفة »املاركا« املدريدية مقارنة بني جنم ريال مدريد 
وافضل العب في العالم العام املاضي البرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو وجنم برشلونة وافضل العب في العالم العام احلالي 

االرجنتيني ليونيل ميسي.
املقارنة تطرقت للعديد من اجلوانب وذلك على خلفية فوز 
ميسي بجائزة »فيفا« وفوز رونالدو بالوصافة وفيها فاز االخير 
باملقارنة بواقع ستة جوانب مقابل التعادل في جانبني وتفوق 

ميسي بجانبني آخرين.
»املاركا« وصفت املقارنة بأنها كانت صعبة متاما مثل »االختيار 
ب���ني االم واالب«، لكنها أحملت ايضا ال���ى ان املقارنة تضمنت 
اداء كل العب مع منتخب بالده، وان اداء ميس���ي الضعيف مع 
االرجنتني كان عامال في خس���ارته للمقارن���ة في الوقت الذي 
وصف���ت فيه رونالدو ب� »من يعطيك االحس���اس بقدرته على 

االداء الكبير في اي اجواء«.

تتناول الصحافة االوروبية بش���كل عام واالسبانية بشكل 
خاص قضية جتديد عقد االس���ب����اني جوس���يب غوارديوال 
املدير الفني لبرشلونة االس���باني، وكل ي����وم يطرح اجلديد 
في ذلك االمر، فيوم امس كان املدرب هو املطلب الرئيس��������ي 
لنادي م���ان يونايتد االجنليزي، ولكن���ه أصبح املدرب املقبل 

مليالن االيطالي.
فقد اكدت اذاعة »كادينا سيرا« االسبانية � صاحبة السمعة 
االخباري���ة الطيب���ة � صباح ام���س ان غواردي���وال هو هدف 
»الروسونيري« املقبل ليكون خليفة البرازيلي ليوناردو، وذلك 

في حال لم يقم بتجديد عقده مع النادي الكاتالوني.
وما يع������زز من تلك االخبار، تقرير صحيفة »س���بورت« 
االسبانية قبل يومني والذي اكد اجتم����اع خوسيه ماريا أوربيتج 
وكيل اعمال املدرب الش���اب مع جيوڤان���ي برانك�����يني وكيل 
الالعب����ني االيط����الي الش�����هير والذي يع���د احد املق���ربني 
إلدارة ميالن واملسؤول عن حسم عدد مهم من الصفقات لصالح 

الفريق.

يرى اسطورة ليڤربول ايان راش ان فرناندو توريس لن يرحل عن 
الفريق حتى وان لم يتأهل احلمر الى دوري األبطال في املوسم املقبل.
وق����ال راش: »هو العب رائع ويعد م����ن أفضل املهاجمني في العالم، 

ولقد تأقلم على الكرة االجنليزية بشكل رائع«.
وأضاف في حديثه ل����� »ESPN«: »هو العب لو كان معروضا للبيع 
فسيتسابق عليه كل الفرق الكبيرة في العالم، ورغم انني أتوقع اهتماما 

كبيرا به من األندية، لكنه لن يرحل بسبب حب اجلماهير له«.
وأك����د راش ان جيرارد وكاراغر وتوريس يعدوا األكثر حبا من قبل 
اجلماهير، وبالتالي ف����إن توريس وجيرارد لن يرحال عن الفريق مهما 

حدث معهما من صعاب.

باالك: احذروا حرب مورينيو النفسية
كشف الالعب ميكايل باالك العب خط وسط تشلسي 
عن تخوفه من اللعب التكتيكي وكذلك معركة مدرب انتر 

ميالن جوزيه مورينيو النفسية.
وقال باالك ل� »داتا س���بورت«: مورينيو قال انه لن 
يحتاج لدراس���ة فريقنا، لكن هل أنيلكا وإيڤانوڤيتش 
كانا معه عندما كان في تشلسي؟ هذا جزء من معركته 

النفسية.
وأضاف: »نحن نركز على أنفس���نا ونريد جتنب كل 

املصائد النفسية«.
وعن معرفة مورينيو بالفريق، قال باالك: »األمر لن 
يكون سهال فهو يعرف كل شيء تقريبا عن الفريق، لكن 
من سيكون على أرض امللعب العبو تشلسي وليس هو 

وستكون مباراة كبيرة«.
وأكد ب���االك ان مورينيو لم يك���ن صادقا عندما قال 
ان املباراة ليس���ت خاصة بالنسبة له، فقد أكد باالك ان 

مورينيو يشعر بخصوصية كبيرة لهذه املواجهة.

عالميةمتفرقات

اعتبر السائق االملاني ميكايل شوماخر العائد الى عالم 
الفورموال واحد مع فريق مرس����يدس جي بي أن هدفه في 
املوسم املقبل سينصب على إحراز لقب بطولة العالم الذي 

توج به سبع مرات سابقا.
في خطوة تهدف الى وقف تراجع األداء عني نادي يوڤنتوس   
ال��ذي ينافس في دوري ايطاليا املمتاز لكرة القدم العبه ونائب 

رئيسه السابق روبرتو بيتيجا نائبا للمدير العام.
قال ريال سرقسطة االسباني إن خوسيه اوريليو جاي 
م����درب الفريق االحتياطي في الن����ادي والذي مت تصعيده 
لقيادة الفريق االول بشكل مؤقت بعد اقالة املدرب السابق 
مارسلينو سيستمر في منصبه اجلديد حتى نهاية املوسم 

احلالي.
أعلن نادي أمليريا االس��باني لكرة الق��دم عن تعاقده مع 
املدرب خوان مانويل ليلو )44 عاما( ليكون املدير الفني اجلديد 
للفريق خلفا للمدرب املكسيكي هوغو سانشيز الذي أقيل قبل 

أسبوع.
أكد فيليكس ماغاث، املدير الفني لنادي شالكه األملاني 
لكرة القدم، أن عام 2009 هو أفضل أعوام تاريخه كمدرب، 
وذل����ك بعد فوزه مع فريق ڤولفس����بورغ ببطولة الدوري 
واحتالله املركز الثاني مع فريقه احلالي ش����الكه في قائمة 

الدوري األملاني خالل الدور األول.


