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47  توقع االس���كوتلندي اليكس فيرغس���ون مدرب مان يونايتد 
بطل الدوري االجنليزي لكرة القدم في املواس���م الثالثة االخيرة، 
ان يعود البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب تشلسي السابق، يوما 

الى اجنلترا لتدريب احد فرقها كما وعد بنفسه.
وقال فيرغسون في مؤمتر صحافي »كلما تكلمت مع مورينيو 
يؤكد لي دائما انه يحب كرة القدم في اجنلترا اكثر من اي بلد آخر. 

رغبته في ان يعود الى كرة القدم االجنليزية موجودة«.

اعتبرت صحيفة »آس« الرياضية االسبانية ان مهاجم املنتخب البرتغالي لكرة القدم 
كريستيانو رونالدو � املنتقل من مان يونايتد بطل إجنلترا مقابل 94 مليون يورو � 
هو الالعب االكثر مردودا في تاريخ ريال مدريد االسباني، حيث ستصل قيمة مبيعات 
الدعاية اخلاصة به الى 80 مليون يورو في العام. وانتزع رونالدو )24 عاما( املركز 
االول من اإلجنليزي ديڤيد بيكام )34 عاما(، جنم الدعاية العاملي في عالم كرة القدم، 
وهو س����يجني قرابة 200 مليون يورو من قيمة عقود الدعاية في السنوات املقبلة، 

حسبما ذكرت الصحيفة باالستناد الى االوساط املتخصصة في هذا املجال.

رونالدو األكثر مردوداً في تاريخ ريال مدريدفيرغسون يتوقع عودة مورينيو إلى إنجلترا

صراع على الكرة بني كوبي براينت وأندريس بيدرينس      )أ.پ( بطل العالم في الغولف تايغر وودز

)رويترز( مهاجم ليڤربول األسباني فرناندو توريس يستخلص الكرة من مدافع استون ڤيال وارنوك وسط الثلوج 

عالمية متفرقات

عني النجم اليوغوسالفي السابق والعب باريس سان 
جرمان الفرنسي سابقا س���افيت سوسيتش مدربا جديدا 
ملنتخب البوس���نة خلفا للكرواتي ميروسالف بالزيفيتش 
الذي استقال من منصبه في 11 احلالي بعد فشله في قيادة 

البوسنة الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
أكد نادي بولتون إقالة املدرب غاري ميغسون من منصبه 
غداة التعادل مع هال س��يتي بعدما كان متقدما 2-0 في املرحلة 
العشرين من الدوري االجنليزي، وجاء في بيان بثه النادي على 
موقعه في ش��بكة االنترنت »اعفي غاري ميغس��ون من مهامه 
مبفع��ول فوري نظرا ملوقع الفريق بع��د ان انتصفت البطولة 

احلالية«.
اعلن نادي بنفيكا متصدر ترتيب الدوري البرتغالي 
لكرة القدم ضم العبني برازيليني هما االن كاديك )فاسكودا 

غاما( وايرتون ريبيرو سانتوس )فالمينغو(، وشاركا في 
اول تدريب مع زمالئهما.

قال نادي سبورتينغ لشبونة وصيف بطل الدوري البرتغالي 
في املوسم املاضي انه سيتخلى عن حارسه الصربي فالدميير 
ستويكوفيتش الى ويغان االجنليزي حتى نهاية املوسم احلالي 

على سبيل االعارة.
وضع العب املنتخب االوروغوياني السابق لكرة القدم 
السيديس جيغيا )83 عاما( بصمة قدمه في »متحف املشاهير« 
املوجود في ملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو 
والذي سجل عليه هدف الفوز في مرمى البرازيل في نهائي 
موندي���ال 1950. وصرح جيغيا بأن ثالثة اش���خاص فقط 
اس���كتوا ملعب ماراكانا بحركة واحدة هم البابا و)املغني 

فرانك سيناترا وانا(.

ميتسلدر يقترب
من الرحيل عن مدريد

إنتر يوافق على انتقال
سوازو إلى جنوى

أعرب املدافع األملاني كريستوف ميتسلدر عن اعتقاده أن نادي ريال 
مدريد األس���باني لن يعرض عليه عق���دا جديدا.وينتهي العقد احلالي 
مليتسلدر مع النادي امللكي في يونيو 2010 ولكنه يعتقد أنه سيصبح 
حرا بعدها لالنضمام إلى أي فريقه يختاره.وقال ميتس���لدر »يجب أن 
يكون املرء واقعيا..ال أعتقد أن ريال مدريد سيعرض علي متديد عقدي، 
لقد قضيت عامني ونصف العام في منتهي التعقيد هنا، وال أعتقد أنها 
اللحظة املناسبة للحديث عن موقفي«. وانضم ميتسلدر )29 عاما( لريال 
مدريد عام 2007 بعدما رفض جتديد تعاقده مع بوروس���يا دورمتوند 
األملاني، لكنه اخفق في احلصول على مقعد ثابت ضمن التشكيل األساسي 
للنادي امللكي حيث شارك في 33 مباراة فقط، وأنهى ميتسلدر حديثه 
بالقول »ينتهي عق���دي في يونيو، وحلني رحيلي، مهما يكون موعده، 
سأواصل كوني محترفا كما كنت دائما، كنت أعلم قبل مجيئي أنه أعظم 

نادي في العالم، وسيكون األمر صعبا ومعقدا«.

أكد انتر ميالن االيطالي مبوقعه على االنترنت إنه منح مهاجمه 
ديڤيد س���وازو الضوء االخضر للخضوع لكشف طبي واملران مع 
جنوى متهيدا النتقاله لصفوف الفريق الذي ينافس باملسابقة ذاتها، 
وذكرت تقارير اعالمية ايطالية ان جنوى سيوافق على استعارة 
س���وازو الذي قاد منتخب هندوراس لبلوغ نهائيات كأس العالم 
2010 لكنه في املقابل ش���ارك نادرا م���ع انتر عقب عودته للفريق 
من فترة إعارة في بنفيكا البرتغالي املوسم املاضي. وقال إنريكو 
بريزيوس���ي رئيس نادي جنوى لشبكة »س���كاي« التلفزيونية 
هناك اتفاق مع انتر على ضم سوازو وال اعتقد انه ستكون هناك 
أي مش���اكل. سيكون بوسعنا ضم الالعب بشكل رسمي عند فتح 
باب االنتقاالت مع مطلع العام اجلديد«. وميتاز سوازو البالغ، من 
العمر 30 عاما، بسرعة فائقة في االنطالق بالكرة أو من دونها مما 

يجعله عنصرا فعاال في الهجمات املرتدة.

»NBA« ليكرز يتخطى غولدن ستايت بصعوبة في الـ فضيحة »وودز« تتسبب
اح���رج غولدن س���تايت ووريز في خسائر بقيمة 12 مليار دوالر

مضيفه لوس اجنيليس ليكرز حامل 
اللقب قبل ان يخسر امامه 118 - 124 
ضمن دوري كرة الس���لة االميركي 

.»NBA« للمحترفني
 وسجل جنم لوس اجنيليس ليكرز 
كوبي براينت اعلى نسبة هذا املوسم 
)44 نقطة و11 متابعة(، واضاف زميله 
االسباني باو غاسول )27 نقطة و12 
متابع���ة( والم���ار اودوم بديل رون 
ارتست املصاب11 نقطة و11 متابعة، 
وهي املرة الثامنة هذا املوس���م التي 
يسجل فيها براينت اكثر من 40 نقطة، 
وس���اهم في فوز فريقه الثاني على 
غولدن ستايت هذا املوسم بعد االول 

130 - 97 في 28 نوفمبر املاضي.
في املقابل، كان كوراي ماغيت )25 
نقطة( ومونت���ا ايلليس )22 نقطة 
و7متريرات( افضل املس���جلني في 

صفوف اخلاسر.
وحقق س���ان انطونيو س���بيرز 
ثاني مجموعة اجلنوب الغربي فوزه 
الثامن عشر )مقابل 11 هزمية( على 
حساب ضيفه مينيسوتا متبروولڤز 

.99 - 117

ولم يستطع مينيسوتا صاحب 
املركز االخير في مجموعة الش���مال 
الغربي مج���اراة مضيفه من البداية 

وتخلف في جميع حصص اللقاء.
وحقق هيوس���ن روكتس فوزا 
صعبا عل���ى ضيفه ني���و اورليانز 
هورنتس بعد ان حسم النتيجة في 
الشوط االول بفارق 9 نقاط )الربع 
االول 31 - 23 والثاني 30 - 28( قبل 
ان تتبدل االحوال في الثاني فسيطر 
الضيف على الربع الثالث )31 - 13( 
وصاحب االرض عل���ى االخير )34 

.)18 -
 وفاز كليفالن���د كاڤالييرز على 
مضيف���ه اتالنتا هوك���س 95 - 84 
بفضل م���و وليام���س )20 نقطة(، 
وديلونتي وست )17 نقطة( والليتواني 
زيدروناس ايلغوسكاس )15 نقطة( 
وليبرون جيمس )14 نقطة و8 متابعات 
و10 متريرات حاسمة(. وتغلب ايضا 
ش���يكاغو بولز على ضيفه انديانا 
بيسرز 104 - 95، واوكالهوما سيتي 
على مضيفه واشنطن ويزاردز 110 - 
98، ونيويورك نيكس على مضيفه 

ديترويت بيستونز 104 - 87.

لم تتسبب الفضائح اجلنسية السطورة 
الغولف تايغ���ر وودز في تدمير حياته 
الزوجية وسمعته الطيبة فحسب، ولكنها 
سببت أيضا خسائر بقيمة 12 مليار دوالر 
للشركات التي دفعت له املاليني حقوق 
رعاية ورسوم تأمني، وفقا للدراسة التي 

نشرت امس.
وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون 
من جامعة »كاليفورنيا ديفيز« أن أسهم 
ش���ركات جيليت وايه تي اند تي ونايك 
خس���رت 12 ملي���ار دوالر خالل 13 يوم 
تداول بعد تفشي انباء الفضائح اجلنسية 

لوودز في نوفمبر املاضي.
وقال البروفيسور فيكتور ستاجنو، 
من جماعة كاليفورنيا ديفيز واملشرف 
على الدارسة، أن »إجمالي اخلسائر قد 
يتجاوز الدخل الشخصي لتايغر وودز 
خالل عدة عقود«.وكشفت الدراسة عن 
أن اخلسائر كانت أسوأ بالنسبة للرعاة 
الثالثة لوودز، حي���ث تراجعت القيمة 
السوقية لنايك وجاتوريد والكترونيك 

ارتس بنسبة %4.3.

غياب بندتنر عن أرسنال 3 أسابيع ماكارثي يريد ترك بالكبيرن باالك يمدد عقده مع تشلسي حتى 2012
قال الفرنس����ي ارسني ڤينغر مدرب فريق ارسنال االجنليزي لكرة القدم امس ان غياب 
املهاجم الدولي الدمناركي نيكالس بندتنر سيستمر 3 اسابيع اخرى. وكان بندتنر اصيب 
بفتق في ظهره وفي حالبيه خالل لقاء الدربي مع توتنهام )3 - 0( في 31 اكتوبر املاضي، 
واجرى عملية في الظهر لكنه اليزال يعاني من آالم في عضالت اسفل البطن. وقال ڤينغر 
على موقع النادي اللندني في ش����بكة االنترنت »س����يعود بندتنر بعد 3 اسابيع لقد شفي 
متاما من الفتق لكن اصابته في احلالبني طالت اكثر من املتوقع. اكد لي الفريق الطبي انه 

يجب االنتظار 3 اسابيع اخرى«.
وكان متوقعا ان يعود بندتنر )21 عاما(، الذي قدم مستوى طيبا في بداية املوسم احلالي، 

اواخر الشهر اجلاري او مطلع يناير املقبل، وينتظر ڤينغر عودته بفارغ الصبر.

أبدى مهاجم منتخب جنوب افريقيا لكرة 
القدم بينيديكت ماكارثي � في حديث نشرته 
صحيفة »دايلي مايل« � رغبته في ترك نادي 
بالكبيرن روڤرز االجنليزي حيث ال يلعب 
اساسيا منذ يناير 2009. وقال ماكارثي )32 
عاما( »اني حزي��ن اآلن، وانا بحاجة الى ان 
اكون مرغوبا فيه من جديد اعرف اني اتقدم 
في السن لكني اس��تطيع ان اقدم الكثير«. 
وكان ماكارثي )77 مباراة دولية سجل خاللها 

32 هدف��ا( انضم الى بالكبيرن صيف العام 
2009 قادما من بورتو البرتغالي، وس��جل 
ل��ه 52 هدفا في 136 مباراة، لكنه فقد مكانه 
في التشكيلة االساس��ية للفريق منذ بداية 

املوسم احلالي.
ومت اس��تدعاء ماكارثي مبفرده من قبل 
امل��درب س��ام االردايس غ��داة التعادل مع 
سندرالند 2 - 2 الجراء حصة تدريب لرفع 

اللياقة البدنية.

اعلن قائد وصانع العاب منتخب املانيا لكرة القدم ميكايل باالك انه س����يمدد عقده مع 
تشلس����ي متصدر ترتيب الدوري اإلجنليزي ملدة عامني حتى 2012. ونقلت وكالة س����يد 
الرياضي����ة االملانية عن باالك قوله »اعتقد اني اس����تطيع اللعب خالل العامني املقبلني مع 
تشلسي وان اكون في اعلى مستوى لي«. ورجحت الوكالة االملانية ان تفضي املفاوضات 
اجلاري����ة بني الطرفني الى اتفاق حول متديد عقد الالعب مطلع 2010، وقال باالك »لم افكر 
حتى اآلن في انهاء مسيرتي كالعب سواء مع النادي او مع املنتخب. لدي دائما طموح ان 
احقق اهدافا رياضية كبرى«. ويلعب باالك )33 عاما( منذ عام 2003 في صفوف تشلسي 
بع����د ان دافع عن الوان عدة اندي����ة املانية ابرزها كايزرس����لوترن )1997 - 1999( وباير 

ليڤركوزن )1999 - 2002( وبايرن ميونيخ )2002 - 2006(.

توريس يقود ليڤربول لفوز قاتل وسط الثلوج في وداع 2009 
المركز الرابع أقصى طموح بنيتيز بعد تخطي عقبة أستون ڤيال.. والماتادور اإلسباني يسجل هدفه الخمسين مع »الريدز«

فشل استون ڤيال في استعادة املركز الرابع 
على الئحة الترتيب بعد سقوطه امام ضيفه 
ليڤربول 0-1 اول من امس في املرحلة العشرين 

من الدوري االجنليزي لكرة القدم.
على ملع����ب فيال بارك امام نحو 43 الف 
متف����رج عانوا من تس����اقط الثلوج الغزير 
واملتواصل، س����قط اس����تون ڤيال بالضربة 
القاضية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائ����ع بعد خطأ مزدوج����ا ارتكبه الدفاع 
فوصلت الكرة في املرة االولى الى الهولندي 
ديرك كويت لم تستغل، وذهبت الكرة في املرة 
الثانية من ستيفن وارنوك خطأ الى اجلالد 
االسباني فرناندو توريس الذي هرب وانفرد 
في اجلهة اليمنى وارسلها الى اقصى اليسار 
فارتطمت باسفل القائم وحتولت الى الشباك 
معلنة عن هدفه اخلمسني في 72 مباراة مع 
ليڤربول في الدوري االجنليزي 12 منها في 

البطولة احلالية.
ووقف رصيد استون ڤيال عند 35 نقطة 
وتراجع الى املركز السادس بفارق االهداف 
خلف مانشستر سيتي، مقابل 37 لتوتنهام 
الذي افتتح املرحلة بفوز مهم على وس����ت 
ه����ام 2-0، فيما صعد ليڤرب����ول الى املركز 
الس����ابع وله 33 نقطة. وسنحت اول فرصة 
حقيقية ومباشرة في الشوط االول الذي متيز 
فيه اداء الفريقني بالسرعة والقوة، الستون 
ڤيال بعد ركنية من اجلهة اليمنى نفذت الى 
القائم الثاني وتابعها ستيوارت دوانينغ غير 
املراقب بيسراه طائرة ارتطمت بركبة احلارس 
االسباني خوسيه مانويل رينا وزال خطرها 
)30(. وتألق احلارس الدولي االميركي براد 
فريدل في صد اخطر كرة لليڤربول في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع. وفي الشوط 
الثاني، كاد استون ڤيال يفتتح التسجيل بعد 
هروب غابرييل اغبونالهور وانفراده برينا 
لكنه سدد في مكان وقوف االخير الذي حول 
الكرة الى ركنية نفذت مباش����رة على رأس 
النرويجي ج����ون الذي حولها جتاه الزاوية 
اليسرى فالمست اسفل القائم وخرجت )70(. 

وجاءت الضربة القاضية من خطأ دفاعي واضح 
تكرر مرتني خالل ث����وان فاقتنص توريس 
الفرصة وقال الكلمة االخيرة ليلحق بأستون 
ڤيال الهزمية الثانية على التوالي بعد االولى 

امام ارسنال 3-0.
وفي مباراة ثانية، فرط بولتون بفوز كان 
في متناوله على ضيفه هال س����يتي بعد ان 
تقدم بهدفني نظيفني افتتحهما الكرواتي ايفان 
كالسنيتش بتسديدة يسارية من خارج املنطقة 
وضع منها الكرة في اسفل الزاوية اليمنى )20(، 
واضاف كيفن ديفيس الثاني من ضربة رأس 

بعد متريرة من بول روبنسون )61(.
ولم ييأس الضيف رغم تخلفه، وقاد هجوما 
ضاغطا اس����فر عن هدفي التعادل سجلهما 
س����تيفن هينت االول م����ن ضربة رأس بعد 
عرضية من كريغ فاغان )71(، والثاني بتسديدة 
يسارية اثر متريرة رأسية من البديل الهولندي 
يان فينيغور اوف هيس����يلينك )78(. ورفع 
بولت����ون رصيده الى 18 نقطة وله مباراتان 
مؤجلتان، وه����و يتقدم بفارق االهداف على 

هال سيتي الذي لعب مباراتني اكثر.

طموح بينيتيز

ومن جانبه اقر االسباني رافائيل بنيتيز 
مدرب ليڤربول بان احتالل فريقه املركز الرابع 
في البطولة احلالية ومش����اركته في دوري 
ابطال اوروبا هو اكبر حتد له منذ بدء مهمته 
مع����ه عام 2004. وصرح بينيتيز »ال تعرف 
ماذا سيحصل، لكن االكيد هو انه اكبر حتد 
يجب ان اواجهه منذ وصولي الى اجنلترا. هذا 
املوسم، هناك 3 فرق حتاول ان حتتل املركز 
الراب����ع الذي مينح صاحب����ه احدى بطاقات 
التأهل الى دوري ابطال اوروبا مقابل فريق 

واحد في املواسم املاضية«.
وقال مدرب ڤالنسيا االسباني سابقا »نعرف 
انه يتعني علينا ان نطور اداءنا. كل موسم 
يشهد فترات جيدة واخرى سيئة، والطريقة 
الوحيدة لتغيير االمور هي ان نعمل بجد وان 

نحسن مستوانا وان نوقف االخطاء«.


