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يا حظكم طايرين من الفرحة بست كؤوس
واحنا ودنا بطولة واحدة مو قادرين نسوّيها!

أرقام في أخبار

يورو قيمة العرض الذي قدمه نادي تشلسي االجنليزي مقابل التعاقد مع مهاجم 
ليڤرب���ول واملنتخب االس���باني فرناندو توريس حيث كش���فت صحيفة »ميرور« 
اإلجنليزية عن مفاوضات بني تشلس���ي وتوريس لضمه إلى صفوف البلوز خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية أو حتى خالل الصيف املقبل. وقالت الصحيفة اإلجنليزية 
إن االيطالي كارلو انش���يلوتي املدير الفني لتشلسي أعرب عن أمله في التعاقد مع 
فرناندو توريس أو العب أتلتيكو مدريد سيرجيو أغويرو، وبالتالي فإن نادي البلوز 

على استعداد لتقدمي عرض كبير يصل إلى 67 مليون يورو.

يورو قيم����ة ديون نادي ليڤرب����ول االجنليزي بعدما ذكرت صحيف����ة »ميرور« في 
تقريرها أن موس����م ليڤربول السيئ الذي شهد اخلروج من دوري أبطال أوروبا بجانب 
النتائج املتواضعة في الدوري االجنليزي ادى الي زيادة مديونيات ليڤربول لتصل إلى 
340 مليون يورو، ولم يحرز ليڤربول في املوسمني املاضيني أي بطولة، وهو األمر الذي 
قد يدفع ادارة النادي االجنليزي لبيع ابرز النجوم مثل توريس الذي يتقاضى 6 ماليني 

يورو في املوسم الواحد.

عدد املتفرجني الذين حضروا مباري���ات الدور األول للدوري األملاني لكرة القدم 
)البوندسليغا(، وهو رقم قياس���ي جديد في احلضور اجلماهيري في الدور االول. 
وشهدت مباريات موسم 2010/2009 والبالغ عددها حتى اآلن 153 مباراة نحو 42683 
متفرجا في املتوسط في كل مباراة، مقابل 40880 متفرجا في الدور الثاني للموسم 
املاضي. واحتفظ نادي بوروس���يا دورمتوند بأكبر اقبال من املش���جعني، حيث بلغ 
ع���دد املتفرجني في 9 مباريات نحو 687 ألف متفرج مبتوس���ط 76 ألف متفرج في 
املب���اراة الواحدة. وتاله نادي بايرن ميونيخ ب� 621 ألف متفرج ومتوس���ط 69 ألف 
متفرج في املباراة الواحدة وتبعه نادي ش���الكه بنحو 550 ألف متفرج ومبتوسط 

61 ألف متفرج.

67.000.000

340.000.000

6.545.094

صورة وتعليق

بيكيه مع بطلة السباحة االسبانية جيما مانغال في حملة دعائية

ملكة جمال الكون 2008 البريطانية ليزا الزاروسمدافع برشلونة جيرارد بيكيه تألق في جميع البطوالت وفي االطار صديقته ليزا

ملكة جمال الكون »ليزا« أجمل هدف لـ »بيكيه«
أحمد حسين

اش���ادت العديد من الصحف 
العاملي���ة وبرام���ج التحليل في 
كبري���ات احملط���ات األوروبية 
بقلب دفاع برشلونة واملنتخب 
االسباني جيرارد بيكيه الذي اطلق 
عليه الكثي���رون لقب »بكنباور 
كاتالونيا« بعدم���ا تألق بيكيه 
بشكل الفت للنظر خالل العامني 
املاضيني حيث قاد مان يونايتد 
االجنليزي لتحقيق الثالثية املوسم 
قبل املاض���ي وجنح في حتقيق 
سداسية تاريخية مع برشلونة، 
ويعتز بيكيه بالفوز بدوري ابطال 
اوروبا مرتني متتاليتني مع مان 
يونايتد 2008 وبرشلونة 2009، 
وه���و األمر ال���ذي جعل بعض 
احملللني يصفونه باملدافع األفضل 
في اسبانيا. واعترف بيكيه بأنه 
سعيد باألداء الذي ظهر عليه مع 
النادي الكاتالوني. وقال لصحيفة 
آس: »عندم���ا ظهرت بذلك األداء 
كنت منبه���را، بالتأكيد اجلميع 
يريد أن يتطور لكن ليس بهذه 
أنني ساعدت  السرعة واجلميل 

الفريق للفوز باأللقاب«.
وتطرق بيكيه للمقارنة بينه 
وبني بكنباور قائال: »في هذا نوع 
من املبالغة، مازال لدي الكثير من 
الكروية  السنوات في مسيرتي 
ويجب أن أعمل الكثير كي أكون 
مثل بكنباور«. وأضاف: »هو فاز 
بالكرة الذهبية وهذا أمر صعب 
جدا بالنسبة ملدافع، أحب طريقته 
في اللعب كيف كان يقتحم خط 
الوسط ويسجل األهداف.. لكن في 
النهاية هو بكنباور وأنا بيكيه«. 
ومن جانب آخر أك���د بيكيه أن 
فريقه ال يستطيع تقبل خسارته 
في مباراة بسهولة بعد سلسلة 
انتصاراته خصوصا أن مشجعي 
الفريق اعتادوا على رؤية الفريق 
ينتص���ر. وقال بيكيه عن ناديه 
السابق سرقسطة الذي اعير اليه 
ملدة عام قادما من مان يونايتد« 
املوسم الذي قضيته في سرقسطة 
أظهر لي أنني أس���تطيع اللعب 
على أعلى املستويات. لقد كنت 
في التاس���عة عش���رة وحظيت 
مبوس���م رائ���ع إذ تأهلنا لكأس 
االحتاد األوروبي وهو األمر اجليد 
لسرقسطة. قضيت أوقاتا عظيمة 

ولي أصدقاء كثر هناك«.
ومن جانبه قال القيصر األملاني 
بكنباور: »هو العب أدهش���ني 
بشكل كبير في برشلونة، تطوره 
السريع كان مفاجئا«. وأضاف: 
اليكس  السير  »لقد اس���تخدمه 

فيرغسون كقلب دفاعي تقليدي 
محاوال اس���تخدام طوله وقوته 
البدنية للدفاع، أما غوارديوال فقد 
استخدمه كالعب يشارك أكثر في 
اللعب وميرر متريرات رائعة«. ثم 
ذهب بكنباور للمقارنة احلالية 
فيما بينهما بقوله: »بيكيه يلعب 
من اخللف بشكل رائع مثلي متاما، 

وهو دوما يقدم شيئا جديدا«.
ويب���دو أن ه���ذا التألق عبر 
احلدود ليصل اس���طورة الدفاع 
في تاريخ ميالن االيطالي فرانكو 
باريزي الذي اشاد مبوهبة بيكيه 
املدافع رائع للغاية،  قائال: »هذا 
وهو حسب وجهة نظري مستقبل 

برشلونة ومستقبل اسبانيا«.
واضاف: »هو صاحب شخصية 
مميزة في امللعب، ولديه طريقة 

متيزه عن اآلخرين«.

أسرة كاتالونية

وينتم���ي بيكي���ه ألس���رة 
كاتالونية فوالده محام ووالدته 

مديرة معهد صحي وجده امادور 
برنابيو يعمل حاليا نائبا لرئيس 

برشلونة.
ويرتبط بيكيه بعالقة عاطفية 
مع ملك���ة جمال الك���ون 2008 
البريطاني���ة ليزا الزاروس )22 
ازياء  التي تعمل عارضة  سنة( 

وممثلة في بوليوود.
وكانت ملكة جمال الكون في 
اململكة املتحدة ليزا قد شاركت 
في الفيلم الهندي »فير«، وتسعى 
لتحقيق النجاح في اول افالمها 
حيث تسعى لالنتقال لهوليوود 
بجانب االرتباط بصديقها بيكيه 

في املستقبل القريب.

مسيرة العب

التحق بيكيه بأكادميية برشلونة 
للناش����ئني في 1997 ثم رحل عن 
األكادميية في 2004 متوجها إلى 
مان يونايتد اإلجنليزي ولكنه لم 
يحصل على فرصت����ه في اللعب 
في ظل وجود كوكبة من النجوم 

داخل صفوف الفريق ليرحل بعد 
ذلك إلى نادي سرقسطة اإلسباني 
على سبيل اإلعارة. ولكن بيكيه 
عاد إلى أحضان الشياطني احلمر 
بطلب من السير أليكس فيرغسون 
الذي أش����ركه في التشكيلة التي 
خاض بها موسم 2007-2008 في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز. ومع أن 
الشاب الكاتالوني بدأ يجد مكانه 
شيئا فشيئا داخل املجموعة قبل 
أن يتوج املوسم باالحتفال بلقب 
دوري األبط����ال، إال أنه بدأ يحن 
إلى دفء برشلونة وحنان الفريق 
األم. وفي الصيف قبل املاضي تقدم 
برش����لونة بطلب السترجاع ابن 
أكادمييته، فدفع  النادي وخريج 
وصيف بطل إسبانيا آنذاك ستة 
ماليني جنيه إسترليني لالستعانة 
بخدمات بيكيه مجددا. وبعد موسم 
حافل باأللقاب واإلجنازات واألرقام 
القياس����ية، تبني أن األموال التي 
استثمرها العمالق الكاتالوني لم 
تذهب هباء خصوصا أن مدافعه 

الش����اب لعب دورا حاس����ما في 
جناح����ات الفريق. وصرح بيكيه 
ملوقع »فيفا« قائال »أنا مس����رور 
جدا بالع����ودة إلى بلدي وعائلتي 
وأصدقائي بعدما اش����تقت طويال 
إلى تلك األجواء، باإلضافة إلى ذلك 
ال أعتقد أن الن����ادي كان بإمكانه 
حتقي����ق أفضل مما أح����رزه هذا 
املوس����م بعدما فزنا بستة ألقاب 
كاملة وأمتنى أن نحقق العديد من 
اإلجنازات املوسم احلالي«. وفيما 
يتعلق بحياته خارج امللعب قال 
بيكي����ه انه يحافظ عل����ى لياقته 
البدني����ة وملتزم بأداء التدريبات 
وخالل فترة االجازات يحرص على 
االلتقاء مبحبوبته ليزا التي يسعى 
لالرتباط بها نهاية املوسم احلالي، 
ويعتبرها اجمل هدف سجله في 
احلياة كما يقوم بيكيه بتصوير 
بعض االعالنات التجارية والدعاية 
مع بطلة السباحة االسبانية جيما 
الراعية  مانغال لبعض الشركات 

ملوهبته.

جّده نائب رئيس النادي »الكاتالوني«.. و»القيصر« األلماني أكد أنه »بكنباور برشلونة«.. وباريزي أشاد بإمكانياته


