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تألق الويلزي غاريث بايل مع توتنهام جعله محط أنظار األندية الكبيرة

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي »صائد األرقام القياسية«

بيكام: باٍق في أميركا ألن أوالدي سعداء

األخطبوط »بول 2« تحت االختبار 
في حوض ألماني

»دون بالون« تختار 4 العبين عرب 
في قائمة أفضل المواهب الشابة

مونتوليفو يخضع لعملية جراحية 

بيرس يطيح بميلووكي 
ويدخل نادي العظماء

بايل يرفض إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

أعلن النجم اإلجنليزي الشهير ديڤيد بيكام عزمه 
البقاء في الواليات املتحدة مع عائلته حتى بعد انتهاء 

سيرته الرياضية.
وقال بيكام في مقابلة مع صحيفة »لوس اجنيليس 
تاميز« األميركية: »أطفالنا يذهبون إلى املدرسة، وهم 
سعداء هنا، وطاملا أنهم راضون، فإن زوجتي ترضى 

أيضا، لذلك فإننا نريد البقاء هنا«.
جتدر اإلش����ارة إلى أن بيكام لديه ثالثة أبناء 11/ 
و8 و5 أعوام/ من زوجته سيدة املجتمع البريطانية 

فيكتوريا بيكام.
وانتقل بي����كام وعائلته إلى لوس اجنيليس منذ 
نح����و ثالثة أعوام، حيث وقع ان����ذاك عقدا مع نادي 

»لوس اجنيليس غالكسي« األميركي.
وعما إذا كان يرغب في احلصول على اجلنس����ية 
األميركي����ة، قال بيكام: »آمل أن يحدث ذلك يوما ما.. 
س����يكون أمرا رائعا«. وأكد بيكام أنه س����يظل دائما 
فخورا بأصوله اإلجنليزية، وقال: »أنا ولدت وتربيت 

إجنليزيا ولن يتغير في ذلك شيء«.

اس����تبدل االخطبوط االملاني بول الذي اش����تهر 
بتوقعاته لنتائج مباري����ات كأس العالم لكرة القدم 
التي اقيمت في جنوب افريقيا هذا العام باخر اطلق 
عليه اس����م »بول 2« اال ان م����الك االخطبوط اجلديد 
ليسوا متأكدين مما اذا كان االخير ميتلك القدرة على 

التنبؤ مثل سلفه.
وقالت متحدثة باس����م مركز االحي����اء املائية في 

اوبرهاوزن بغرب املانيا »لم نقم باختباره بعد«.
وس����ينتقل االخطبوط البديل املولود في فرنسا 
الى احل����وض الذي كان يحتض����ن االخطبوط الذي 
توقع نتائج منتخب املانيا في نهائيات كأس العالم 

املاضية.
ومت نقل »بول 2« الى املركز قبل عدة اسابيع بحيث 
ميكن لس����لفه منحه توجيهاته بش����أن سبل التوقع 

بنتائج مباريات كرة القدم.
واضافت املتحدثة »كان من املفترض ان يقوم بول 
الكبير بتدريبه لكن لسوء احلظ فانه نفق قبل ان يقوم 

بذلك«. ولم يتقرر بعد ما اذا كان »بول 2« س����يطلب 
منه توقع نتائج نهائيات كأس اوروبا 2012.

ولك����ن اذا قام بذلك فانه س����يواجه مهمة ش����اقة 
القتفاء اث����ر »بول األول« الذي اث����ار حماس العالم 
بس����بب توقعاته الصحيحة لنتائج ثماني مباريات 

خالل كأس العالم 2010.
ومنذ نفوق »بول األول« األسبوع املاضي غمرت 
مش����اعر املواس����اة واحلزن مركز االحياء املائية في 

اوبرهاوزن.
وق����ال املركز إن����ه يخطط لبناء نص����ب تذكاري 
لألخطبوط النافق سيش����تمل على شاش����ة عرض 
الس����تعراض »افضل وابرز اللحظ����ات تأثيرا« في 
حياة بول األول. واضاف املركز »هذه ليست الطريقة 
الطبيعية لتعاملنا مع األحياء البحرية لدينا، اال ان 
بول يعد واحدا من أكثر احليوانات متيزا التي كانت 
بحوزتنا. يبدو من املناس����ب بناء نصب تذكاري له 

نظرا لكل هذه الشهرة التي حققها خالل حياته«.

العربية.نت: اختارت مجلة »دون بالون« اإلسبانية 
الرياضية 4 العبني عرب ضمن قائمتها اجلديدة ألفضل 
100 موهبة ش���ابة في عام 2010 التي ستصنع اجليل 
اجلديد من جنوم كرة القدم العاملية، وضمت القائمة 
اجلزائريان رياض بودبوز العب سوش���و الفرنسي، 
ويانيس طافر العب تولوز الفرنسي واملغربي مهدي 
كارسيال العب س���تاندرلياج البلجيك������ي، وحمدان 
الكمالي العب الوحدة اإلماراتي، وجميعه�����م ولدوا 
بع�����د تاريخ 1989/1/1، وهو السن التي حص�����رت 
به���ا املجلة خياراته���ا قب���ل ترش���يحهم للتألق مع 
أندية كبي����رة في أفضل البطوالت احمللية والقارية 

والدولي����ة. 
وقد عرفت املجلة اإلسبانية األسبوعية بتخصصها 
في اكتش���اف املواهب الكروية حول العالم وارتفعت 
شعبيتها وشهرتها، حيث سبق أن تنبأت في قائمتها 
الصادرة في ع���ام 2001 للمواهب الصاعدة بعدد من 
النجوم الذين تألقوا في املالعب الدولية مع أنديتهم 

ومنتخبات بالدهم.

ق���ال نادي فيورنتين��������ا اإليطالي ان العب خط 
وس���طه ريكاردو مونتوليفو سيخض�����ع لعملي����ة 
جراحية لعالج إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، بعد 

م�����رور 5 أشهر على تشخيص اإلصابة.
وكان اإليطال���ي الدولي قد تع���رض لهذه اإلصابة 
خالل مش���اركته مع منتخب ب���الده في بطولة كأس 
العالم 2010 ف���ي جنوب أفريقيا. ويلعب مونتوليفو 
طوال هذه املدة مستعينا باحلقن باملسكنات ملساعدته 

على حتمل األلم.

دخل بول بيرس نادي الالعبني الذين سجلوا أكثر من 20 ألف 
نقطة في دوري كرة السلة االميركي للمحترفني عندما قاد فريقه 
بوس���طن سلتيكس الى الفوز على ميلووكي باكس 105-102 بعد 

التمديد.
وسجل بيرس 12 من نقاطه ال� 28 في الوقت االضافي، و11 رمية 
حرة من أصل 11، وأصبح ثالث العب يحترف طوال مس���يرته مع 

بوسطن يتخطى حاجز ال� 20 ألف نقطة.
وقال بيرس: »لقد كانت حلظة مؤثرة بالنس���بة لي.. نادرا ما 

ترى العبا يحقق هذا االجناز مع فريق واحد«.
وبات بيرس ميلك 20.005 نقاط، وانضم الى زمالئه ش���اكيل 

أونيل، كيفن غارنيت، ورالي ألن الذين سبقوه الى هذا االجناز.
وحقق كوبي براينت ثالثيت���ه املزدوجة »تريبل دوبل« الرقم 
17 في مس���يرته واألولى منذ يناير 2009، ليقود لوس أجنيليس 
ليكرز حامل اللقب في املوسمني األخيرين الى الفوز على مضيفه 
س���اكرامنتو كينغز 112-100 على ملعب »أركو أرينا« امام 16.113 

متفرجا. 
وحقق أورالندو ماجيك رقما قياسيا في تاريخ الفريق، بتسجيله 
78 نقطة في الش���وط االول من مباراته مع مينيسوتا متبروولفز 
)128-86(. وس���جل العبو ماجيك 37 نقط���ة في الربع االول و41 

نقطة في الثاني.
وحقق أتالنتا هوكس فوزه اخلامس على التوالي على حساب 
ديترويت بيس���تونز 94-85، وحقق كل من تشارلوت بوبكاتس 
فوزه االول هذا املوس���م على حس���اب نيوجيرزي نتس 83-85 
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على انديانا بيسرز 101-75، ولوس 

أجنيليس كليبرز على أوكالهوما سيتي 92-107.
وعانى هيوسنت روكتس خسارته الرابعة على التوالي أمام نيو 

اورليانز هورنتس 99-107.
وفي باقي النتائج، فاز داالس مافريكس على دنفر ناغتس 102-
101، ويوتا جاز على تورونتو رابتورز 125-108، وسان انطونيو 
سبيرز على فينيكس صنز 112-110، وغولدن ستايت ووريرز على 

ممفيس غريزليز 109-115.

أصر غاريث بايل جنم توتنهام اإلجنليزي على 
أنه باق مع ناديه رغم العروض املغرية التي تقدم 
بها عمالقا الكرة االسبانية ريال مدريد وبرشلونة 
لضم الالع���ب. وذكرت صحيفة »صن« البريطانية 
امس أن األداء القوي الذي قدمه الالعب الويلزي خالل 
املباراة التي تغلب فيها فريقه 1 - 3 على بطل أوروبا 
إنتر ميالن أذهل العالم الكروي كله وأن ريال مدريد 
وبرشلونة يتحدثان بالفعل عن عروض تصل قيمتها 

إلى 50 مليون جنيه إسترليني لضم بايل.
لكن بايل )21 عاما( صرح للصحيفة البريطانية 

قائال »إنني سعيد للغاية في توتنهام وال أرى أنني 
بحاجة لالنتق���ال إلى مكان آخر. يرتبط العديد من 
الالعبني بصفقات طويلة األمد مع النادي وهذا أمر 

مفيد من أجل استقرار الفريق«.
وأضاف »لقد أثبت توتنهام أمام إنتر أنه يستطيع 
املنافسة على أعلى مستوى ومع أفضل الفرق، فلماذا 
قد يود أي العب االنتقال منه؟ يوجد مجموعة رائعة 
من الالعبني في وايت هارت لني والش���عور السائد 
بالفريق رائع والش���ك في أننا سنجعل اجلميع في 

أوروبا يلتفتون إلينا اآلن«.

الزمالك يرفض شراء الوهم اإلنجليزي 
ويستعد للمصري

القاهرة سامي عبدالفتاح
يس����تأنف اليوم الزمالك تدريباته حتت قيادة 
املدير الفني حس����ام حس����ن الذي منح الالعبني 24 
س����اعة فقط للراحة الس����لبية، عقب انتهاء مباراة 
الفريق االبيض امس امام طالئع اجليش، وقد طالب 
املدير الفني العبي فريقه بغلق ملف مباراة اجليش 
متاما بكل سلبياتها وايجابياتها والتفكير فقط في 
مواجهة املصري البورسعيدي، واملقرر اقامتها على 
ستاد القاهرة 21 اجلاري ضمن منافسات االسبوع 
احلادي عش����ر بالدوري.  في شأن آخر فجر رئيس 
نادي الزمالك املستش����ار جالل إبراهيم مفاجأة من 
العيار الثقيل عندما اعلن أن الش����ركة اإلجنليزية 
التي كانت ستضع الدراسات اخلاصة بستاد الزمالك 
مبدين����ة 6 اكتوبر لم تكن جادة على اإلطالق حيث 
طلبت أن يقوم الزمال����ك بدفع نصف مليون جنيه 
حتى تقوم الشركة بعمل الدراسة أوال، ثم بعد ذلك 
تقدم الش����ركة ما سوف تفعله للزمالك إذا ما كانت 
الدراسة جيدة ومناسبة، وفي حالة عدم قبول تلك 
الدراسة من جانب القلعة البيضاء فسيضيع املبلغ. 
األمر الذي جعل رئيس الزمالك يصف الصفقة بعملية 
النصب، حيث تريد الشركة أن تبيع الوهم للزمالك 
دون أن تقدم ش����يئا.  وقد بدأ مجلس ادارة الزمالك 
استعدادته الرسمية إلطالق االحتفال مبئويته املقررة 
في العام القادم، من خالل إيقاد »ش����علة« في بداية 
شهر ديسمبر املقبل أشبه بشعلة البطوالت األوملبية، 
عن طريق خط س����ير معني مير بجميع محافظات 
مصر من االس����كندرية حتى أسوان، على أن ينتهي 
طريق الشعلة باملرور على مقرات النادي القدمية. 
وتختتم اليوم منافسات االسبوع العاشر للدوري 

باقامة مباراتني ففي السادسة إال ربع مساء بتوقيت 
الكويت يس����تضيف االحتاد الس����كندري بتروجت 
صاحب املركز الثامن برصيد 12 نقطة. وعلي ملعب 
كلية الشرطة بالعباسية يستضيف احتاد الشرطة 
الذي يحتل املركز الثاني بج����دول ترتيب الدوري 
برصيد  15  نقطة ، س����موحة صاحب املركز السادس 

عشر »االخير« برصيد 3 نقاط فقط.

الجونة واألهلي بالغردقة

قررت جلنة املسابقات باالحتاد املوافقة على إقامة 
مباراة اجلونة مع األهلي، املقرر اقامتها في الثانية 
والنصف ظهر الثالثاء املقبل ضمن منافسات اجلولة 
الرابعة من الدوري واملؤجلة بسبب مشاركة األهلي 
ببطول����ة دوري أبطال افريقيا على ملعب اجلونة.. 
وجاء قرار اللجنة بعد موافقة جهات األمن املختصة 
الستضافة املباراة بالغردقة.. وكانت مباريات اجلونة 
مع قطبي الكرة املصرية عادة ما يتم نقلها لس����تاد 

الفيوم أو سوهاج.

 مصر تهزم السعودية في »اليد«

كرر منتخب مص����ر لكرة اليد فوزه على ضيفه 
الس����عودي وديا 29-25 )الش����وط االول 15-18(.
وكان منتخب مصر قد فاز على الس����عودية 19-32 
االحد املاضي.  وتأتي املباريات ضمن اس����تعدادات 
مصر خلوض بطولة العالم في السويد مطلع العام 
القادم، واستعدادات املنتخب السعودي لدورة االلعاب 
اآلسيوية التي تستضيفها مدينة غوانزو في نوفمبر 
اجلاري. وتنطلق بطولة العالم في الس����ويد في 13 

يناير املقبل.

ميسي يواصل هوايته في »صيد« األرقام القياسية

وكذلك في املباريات الودية وذلك 
برصيد 357 هدفا بينما يستحوذ 
س����يزار رودريغيز عل����ى الرقم 
القياس����ي لع����دد األه����داف التي 
يسجلها أي العب مع الفريق في 
الدوري االسباني برصيد 195 هدفا 
بني عامي 1942 و1955 مما يعني 
أن ميسي يستطيع حتطيم هذين 

الرقمني أيضا.

االسباني وعشرة أهداف في كأس 
ملك اسبانيا و30 هدفا في دوري 
أبطال أوروبا وخمسة أهداف في 
كأس الس����وبر االسباني بخالف 
هدفني ف����ي كأس العالم لألندية.

كما يحمل الالعب السابق باولينو 
القياسي في عدد  الرقم  ألكانتارا 
األهداف التي يس����جلها أي العب 
مع الفريق في مختلف البطوالت 

املاضيني واملوسم احلالي، شارك 
ميسي في 117 مباراة وهز شباك 
املنافسة 100 مرة ليؤكد هوايته في 

حتطيم األرقام القياسية.
وأصبح ميس����ي على وش����ك 
الوصول حلاجز ال� 150 هدفا في 
الرسمية مع برشلونة  املباريات 
حي����ث يبلغ رصي����ده حاليا 142 
هدفا منها 95 هدف����ا في الدوري 

مازال الالعب األرجنتيني الدولي 
ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 
االسباني في الثالثة والعشرين من 
عمره ولكنه يواصل ما بني احلني 
واآلخر حتطيم األرقام ليستحق 
لقب »صائد األرقام القياس����ية«. 
وواصل ميس����ي، الولد الش����قي 
للفريق الكاتالوني، ممارسة هوايته 
في هز شباك املنافسني حيث افتتح 
التس����جيل بهدف في الدقيقة 31 
قبل تعادل الفريق صاحب األرض 

بدقيقة واحدة فقط.
وكان الهدف هو اخلامس مليسي 
مع الفريق في دوري األبطال هذا 
املوسم وهو السادس عشر له في 
البطوالت مع برشلونة  مختلف 
واملنتخب األرجنتيني هذا املوسم 
ولكن هذا الهدف كان له مذاق خاص 
التانغ����و األرجنتيني  لدى جنم 
ألنه الهدف رقم 100 مليس����ي مع 
برشلونة في عهد املدرب جوسيب 

غوارديوال.
كما حطم ميس����ي بهذا الهدف 
الرقم القياسي لعدد األهداف التي 
يس����جلها أي العب مع برشلونة 
في البطوالت الدولية والذي كان 
البرازيلي ريفالدو  مسجال باسم 

برصيد 31 نقطة.
وقبل أس����بوعني فقط، عادل 
ميس����ي رقم ريفال����دو من خالل 
الفريق  ق����اد بهما  اللذين  هدفيه 
للفوز على كوبنهاغن 2-0، على 
س����تاد »نو كامب« في برشلونة 
ثم عاد الالعب لهز شباك الفريق 
الدمناركي في عق����ر داره ليكون 
الهدف رقم 32 له مع برش����لونة 

في البطوالت الدولية.
وخ����الل 137 مب����اراة خاضها 
البطوالت  برشلونة في مختلف 
حتت قيادة غوارديوال في املوسمني 

بييلسا يهدد 
بترك تشيلي

»فيفا« ينتقد محاولة 
الصين تمديد استراحة 

ما بين الشوطين

هدد االرجنتيني مارسيلو 
بييلسا مدرب منتخب تشيلي 
لكرة القدم بترك منصبه في حال 
فوز خورخي سيغوفيا برئاسة 

االحتاد التشيلي للعبة.
يتنافس س���يغوفيا رئيس 
نادي يونيون اس���بانيوال من 
الرئيس  الدرجة االولى، م���ع 
احلالي هارول���د ماين نيكولز 
ويلقى دعما من األندية الكبرى 
كولو كول���و، أونيفرس���يداد 
دو تش���يلي وأونيفرس���يداد 

كاتوليكا.
ويتمتع بييلسا بعالقة جيدة 
مع ماين نيكولز الذي عينه عام 
2007 قب���ل أن يق���ود منتخب 
تشلي الى نهائيات كأس العالم 
الصيف املاضي الول مرة منذ 
12 عاما، علما ان نيكولز ترأس 
فريق التفتيش التابع لالحتاد 
الدولي لكرة القدم ملعاينة امللفات 
املرشحة الستضافة كأس العالم 

عامي 2018 و2022.
وق���ال بييلس���ا م���درب 
االرجنتني س���ابقا في مؤمتر 
صحاف���ي عقده العالن موقفه 
»من املس���تحيل أن أعمل مع 
سيغوفيا«، وال يبدو بييلسا 
متناغما مع خطة س���يغوفيا 
الس���اعي الى حتس���ني وضع 
األندية التشيلية، وهو يعارض 
فكرته الدخال نظام النتقاالت 
الالعبني يشبه النظام املطبق في 
املكسيك، وهي خطة تعارضها 
رابطة الالعبني التشيليني. ومدد 
بييلسا )55 عاما( عقده حتى 
عام 2015 بعد جناحه في قيادة 
تش���يلي الى الدور الثاني من 
املونديال االخير حيث خسرت 

امام البرازيل.

انضم االحتاد الدولي لكرة 
الالعبني  ال���ى  الق���دم )فيفا( 
واملدربني في الدوري الصيني 
الى املشجعني بانتقاد  وأيضا 
االحتاد الصيني للعبة بشأن 
قراره بتمديد فترة االستراحة 

بني الشوطني.
وأعلن االحتاد الصيني ان 
الش���وطني  التوقف بني  فترة 
س���تمدد م���ن 15 دقيق���ة الى 
نصف س���اعة في األس���ابيع 
ال���دوري احمللي  االخيرة من 
في محاولة »حملارفة الفساد« 

في البطولة.
كما انه حدد انطالق الشوط 
الثاني من املباريات في التوقيت 
ذاته ملنع احلكام والالعبني من 

التالعب بنتائج املباريات.
ولك���ن حس���ب صحيفة 
»مودرن اكسبرس« في مقاطعة 
جيانغسو في شرق البالد، فإن 
»فيفا« ليس س���عيدا بإجراء 
إطالة فترة الراحة بني الشوطني، 
ونقلت عن »فيف���ا« قوله انه 

»اغتصاب للقوانني«.
وسبق ملدربني والعبني في 
الدوري الصين���ي ان انتقدوا 
قرار االحتاد احمللي الذي يؤكد 
بدوره انه لم يخالف القوانني 
وانه ميلك ح���ق تطبيقها في 

البطولة.

تايسون 
»مرعب المالكمين«
 يأتمر من زوجته!

إيالف: بعد ان قضى على اش����رس املالكمني 
يخشى املالكم مايك تايسون من زوجته بعد ان 
فشل في السفر إلى اسكتلندا بسبب عدم موافقتها. 
ويبدو أن ما يعرفه أغلب جمهور ومتابعي املالكم 
الشهير، تايسون، عن أنه صاحب شخصية قوية 
وحديدية، ال تعدو كونها معرفة سطحية، إذ إن 
احلقيقية تب����دو مغايرة متاما لهذا التصور. وهو 
األمر الذي كش����فت عنه تقارير صحافية بريطانية، 
حيث قالت إن املالكم املثير للجدل سافر إلى اسكتلندا، 
قائال إنه يود مشاهدة معالم البالد، لكن أمنيته هذه لن 

تتحقق إال ذا سمحت له زوجته، الكيها، بذلك! 
وذكرت صحيفة »الدايلي إكسبريس« البريطانية أن 
تايسون، 44 عاما، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل 
والذي سبق له أن أدين في قضية اغتصاب، قد مت االتفاق 
معه للظهور في سلسلة من املهرجانات الرياضية خالل 

جولة تستغرق أربعة أيام.
وقالت الصحيفة إن تايس����ون سيكون محور االهتمام 
خالل جلسات لألسئلة واألجوبة في غالسكو وأبردين. وسبق 
أن أحاطت موجة من اجلدل حول آخر زيارة قام بها تايس����ون 
السكتلندا قبل 10 أعوام، حني هزم زميله األميركي في الوزن الثقيل، 

لو سافاريزي، في هامبدن. 
ونقلت الصحيفة عن تايس����ون، قوله: »أود الذهاب ملشاهدة معالم 
البالد، ولكنني أشك في ذلك. ومع هذا، فإن كانت زوجتي ترغب في ذلك، 
فإننا سنقوم به«. وفي الوقت ذاته، أكدت الصحيفة أن تواجد تايسون في 
اس����كتلندا قوبل مبوجة من االس����تياء من قبل بعض املنتقدين. ونقلت عن 
املسؤولة احمللية، مارغريت ميتشل، قولها: إنه صاحب جرمية بشعة على وجه 

اخلصوص فيما يتعلق مبعاملته للمرأة«.


