
 الخميس الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢٥  نوفمبر ٢٠١٠ 

 أعلن نادي ريال مدريد اإلســـباني لكرة  46 
القدم في موقعه علـــى اإلنترنت أن قائده 
وحارس مرماه اإلسباني الدولي إيكر كاسياس 
عني سفيرا للنوايا احلسنة لبرنامج التنمية 
لألمم املتحدة، وقال الناطق باسم البرنامج 
آدم روجـــرز «يبدي إيكر كاســـياس دائما 
اهتماما باألمـــور املرتبطة مبحاربة الفقر.

وبدأت العالقة بني حارس املرمى وبرنامج 
األمم املتحدة بعد فوز اسبانيا بلقب كأس 
العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا في ١١ يوليو. 
وسيشارك كاسياس املهام مع جنم ريال مدريد 
السابق الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي 
رونالدو وكذلك مع العاجي ديديه دروغبا 

هداف فريق تشلسي اإلجنليزي. 

 أكد النجم اإلجنليزي واين روني أنه يعتزم إكمال فترة 
العقد الذي يستمر خمسة أعوام مع نادي مان يونايتد 
اإلجنليزي لكرة القدم، وقال روني في تصريحات للقناة 
الفضائية لنادي مان يونايتد «قرأت أنني وافقت على 
جتديد العقد كي يحصل النادي على أعلى مقابل مادي 
مع فريق آخر.وأضاف «إنه هراء. لقد وقعت عقدا جديدا 

كي أبقى هنا لفترة طويلة مع مان يونايتد». 

 روني يؤكد والءه لمان يونايتد  تعيين كاسياس سفيرًا للنوايا الحسنة

 ريال مدريد يسحق إياكس بـ «رباعية».. وروما يتخطى عقبة بايرن ميونيخ
 ميالن ومرسيليا يلحقان بركب المتأهلين للدور الثاني في دوري أبطال أوروبا 

(أ.ف.پ)   كرة مهاجم ريال مدريد كرمي بنزمية في طريقها لهز شباك اياكس امستردام وفي اإلطار مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو ونظيره في اياكس مارتن يول واملستشار زين الدين زيدان  

ــاد مدرب نادي روما اإليطالي كالوديو   أش
ــد جناحه في حتويل  ــري بأداء فريقه بع رانيي
ــرن ميونيخ  ــني إلى فوز على باي ــه بهدف تخلف
ــري للصحافيني عقب  ــي، وصرح رانيي األملان
ــم أن نحرز بعض  ــه: «كان من امله املباراة بأن
ــاط الليلة، وبالفعل أحرزنا ثالث نقاط أمام  النق
وصيف أوروبا»، وأضاف املدرب اإليطالي: «لم 
تكن املباراة سهلة، خاصة خالل الشوط األول 

ولكن الالعبني كانوا رائعني».
  من جانب اخر أبدى مدرب نادي سبورتينغ 

براغا البرتغالي دومينغوس باسيينسيا سعادته 
ــى ضيفه اإلجنليزي  ــرة بفوز فريقه عل الكبي
ــيا ملوقع  ــنال، وصرح باسيينس العمالق آرس
ــى اإلنترنت بالقول:  احتاد الكرة األوروبي عل
ــعرت بأن الفريق يواجه صعوبة بالغة في  «ش
ــوط املباراة األول)..  االحتفاظ بالكرة (خالل ش
كنا نعرف صعوبة اللعب أمام فريق مثل آرسنال 
ــيطرته على املباراة، ورغم  يريد دائما فرض س
محاوالتنا خللق املساحات عندما كنا نستحوذ 

على الكرة فقد كان األمر صعبا».

ــرد العبي  ــبانية أن ط ــرت الصحف االس  ذك
ــابي ألونسو  ــيرجيو راموس وتش ريال مدريد س
ــدرب البرتغالي جوزيه  ــراج امل ــة» من اخ «متثيلي
مورينيو بينما وصفت الصحف الهولندية هزمية 
ــد البرتغالي جوزيه  ــس بالعار. ومن جانبه، أك أياك
ــباني لكرة  مورينيو مدرب نادي ريال مدريد االس
ــيرخيو  ــه ال يهمه طرد العبي الفريق س القدم أن
ــابي ألونسو.ورغم تشكيك مورينيو  راموس وتش
ــكوتلندي وقدرته على إدارة  في كفاءة احلكم االس
املباراة، اال انه أكد أنه ال يأسف على هذه البطاقات، 

ــي املنتخب  ــببت في طرد العب ــة التي تس وخاص
االسباني. وتضاربت اراء العبي ريال مدريد حيث 
ــياس  ــارس املرمى الدولي ايكر كاس ــد القائد ح اك
ــادة على أرض امللعب.  ــذه األمور حتصل ع ان «ه
ــي الداخل  ــل األمر الى العب ف ــب أن أنق كان يج
ــي دوديك (احلارس البديل الدولي  بعدما أوصله ال
ــارت كل األمور  ــري). في النهاية، س الپولندي يي
على ما يرام».وشارك راموس رأي مدربه: «لم تكن 
ــر الى النتيجة كان ميكن  البطاقات متعمدة، بالنظ

حلكم املباراة تفادي ذلك. 

 طرد راموس وألونسو «تمثيلية» من إخراج مورينيو  رانييري يشيد بأداء روما الرائع

 حلـــق مـيـالن 
لـــي  اليـطـــا ا
ومــرسـيـلــيا 
لــفرنــســـي  ا
بركب املتأهلني 
الى الدور الثاني 
بفوز االول على مضيفه اوكســـير 
الفرنسي ١-٠، والثاني على مضيفه 
سبارتاك موسكو الروسي ٣-٠ اول 
من امس في اجلولة اخلامسة قبل 
االخيرة من الدور االول للمجموعات 
٥ و٦ و٧ و٨ في مسابقة دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم. وحلق الفريقان 
بريال مدريد االســـباني وتشلسي 
االجنليزي وبايرن ميونيخ االملاني 

وصيف بطل املوسم املاضي.
   في املباراة األولى على ملعب 
ابيه ديشان في اوكسير حجز ميالن 
بطاقته الى الدور الثاني بفوزه على 
مضيفه بهدفني نظيفني واســـتفاد 
مـــن اخلدمة التي قدمهـــا له ريال 
مدريد بفوزه الساحق على مضيفه 
اياكس برباعية نظيفة ليلحق به 
الى الدور الثاني على غرار املوسم 
املاضي عندما اوقعتهما القرعة في 
مجموعة واحـــدة في الدور االول. 
الســـويدي  الدولي  املهاجم  ومنح 
زالتان ابراهيموڤيتش التقدم مليالن 
في الدقيقة ٦٥ رافعا رصيده الى ٤ 
اهداف في املسابقة هذا املوسم، قبل 
ان يضيف البرازيلي رونالدينيو، 
بديـــل ابراهيموفيتش، الثاني في 
اثـــر متريرة من  الدقيقة االخيرة 

مواطنه روبينيو.
   وفـــي الثانيـــة، ضمـــن ريال 
مدريد صدارة املجموعة الســـابعة 
بفوزه الكبير على مضيفه اياكس 
امستردام ٤-٠. وحافظ ريال مدريد 
على ســـجله اخلالي من اخلسارة 
للمباراة السادسة والعشرين على 
التوالي وحتديدا منذ سقوطه امام 
غرميه التقليدي برشلونة ٠-٢ في 
١٠ ابريل املاضي في الدوري احمللي، 
علما انهما سيلتقيان االثنني املقبل 
في الكالسيكو على ملعب نوكامب 

في برشلونة.
   وفرض ريال مدريد سيطرته منذ 
البداية على الرغم من خوضه املباراة 
في غياب اكثر من العب اساسي في 
مقدمتهم هدافه االرجنتيني غونزالو 
هيغواين ومواطنه انخل دي ماريا 
واالملاني سامي خضيرة والبرتغالي 
ريكاردو كارفاليو ومواطنه بيبي، 
واستحق بالتالي الفوز علما بانه 
انهـــى املباراة بتســـعة العبني اثر 
طرد العب وسطه تشابي الونسو 
ومدافعه سيرجيو راموس لتلقي كل 
منهما لالنذار الثاني الذي يبدو انه 
كان متعمدا حتى يدخال الدور الثاني 
بسجل نظيف من االنذارات خصوصا 

الذي دفع  العاجي سالومون كالو 
به املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي 
مطلع الشوط الثاني مكان الفرنسي 
غايل كاكوتا، قبل ان يسجل فلوران 
مالودا هدف الفوز في الدقيقة ٨٦.

   وفـــي املجموعة الثامنة، خطا 
شاختار دانيتسك خطوة كبيرة نحو 
الدور الثاني بفوزه العريض على 
مضيفه بارتيزان بلغراد الصربي 
بثالثـــة اهداف. وانتزع شـــاختار 
صـــدارة املجموعـــة من ارســـنال 
الذي مني بخســـارة مفاجئة امام 
سبورتينغ براغا البرتغالي بهدفني 
نظيفني سجلهما البرازيلي ماتيوس 
لييتي في الدقيقتني ٨٣ و٩٠، وبات 
مطالبا بالفوز في مباراته االخيرة 
على ضيفه بارتيزان بلغراد ليحجز 

بطاقته الى الدور الثاني.
   وجتمد رصيد ارســـنال عند ٩ 
نقاط وتراجع الى املركز الثاني بفارق 
املواجهات املباشرة امام سبورتينغ 
براغا (فاز ارسنال ٦-٠ ذهابا في 
لندن)، فيما يحتل شاختار الصدارة 
برصيد ١٢ نقطة، وبات شـــاختار 
بحاجة الى التعادل او اخلســـارة 
امام براغـــا ٠-٢ لضمـــان تأهله 
عندما يستضيف االخير في اجلولة 
السادسة االخيرة كونه تغلب عليه 
٣-٠ في براغا في اجلولة الثانية. 
وفي املجموعة اخلامسة، عاد روما 
من بعيد وقلب تخلفه امام بايرن 
ميونيـــخ ٠-٢ الى فوز ثمني ٣-٢ 
وبات بحاجة الى نقطة واحدة من 
مباراته االخيرة امام مضيفه كلوج 
الروماني. ومنح ماريو غوميز التقدم 
لبايرن ميونيخ في الدقيقة ٣٣، ثم 
اضاف الهـــدف الثاني (٣٩) رافعا 
رصيده الى ٦ اهداف في املركز الثاني 
على الئحة الهدافني بفارق هدف واحد 
انتر ميالن االيطالي  خلف مهاجم 
الدولي الكاميروني صامويل ايتو 
املتصـــدر. وقلص ماركو بورييلو 
الفارق اثر تلقيه كرة عرضية زاحفة 
من الفرنسي جيرميي مينيز داخل 
املنطقة فتابعها داخل املرمى (٤٩)، 
وجنح دانييلي دي روسي في ادراك 
التعادل عندما تابع كرة من مسافة 
قريبـــة اثر عرضية من النرويجي 
يون ارنه ريزه (٨١)، قبل ان يحصل 
بورييلو على ركلة جزاء اثر عرقلته 
من احلارس توماس كرافت فانبرى 
لها القائد فرانشيسكو توتي بنجاح 
(٨٤).  وعزز روما موقعه في املركز 
الثاني برصيد ٩ نقاط بفارق ٣ نقاط 
امام مطارده املباشر بال السويسري 
الفائز على كلوب كلوج بهدف وحيد 
سجله فيديريكو امليراريس عندما 
تابع كرة عرضيـــة داخل املنطقة 
من مسافة قريبة بيمناه على ميني 

احلارس (١٥). 

حقق هذا االجناز حتى اآلن، لكنه 
عانى االمرين ليظفر به النه تخلف 
منذ الدقيقـــة ١٩ بهدف للنيجيري 
اســـياكا بيلو اثر متريرة عرضية 
من روبرت جيز، وانتظر الدقيقة ٥١ 
الدراك التعادل عبر دانيال ستاريدج 
اثـــر متريرة عرضية مـــن الدولي 

زاحفة بيسراه داخل املرمى (٧٠)، 
الثاني  ثم اضاف هدفه الشخصي 

من ركلة جزاء في (٨١).
   وفي املجموعة السادسة، بلغ 
مرسيليا الدور الثاني بتغلبه على 
مضيفه ســـبارتاك موسكو بثالثة 
اهداف نظيفة تناوب على تسجيلها 

الفرنسي كرمي بنزمية  الى  بكعبه 
املندفع من اخللف فسددها بيمناه 
في الزاوية اليسرى للحارس الدولي 
الهولندي مارتن ستيكلنبرغ (٣٦). 
وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف اروع 
ملدافعـــه الدولي الفارو اربيلوا من 
تســـديدة قوية رائعة من ٢٥ مترا 

ماثيو فالبوينا (١٨) ولويك رميي 
(٥٤) والبرازيلي برانداو (٦٨).

   وفي املجموعة ذاتها، استعاد 
تشلسي االجنليزي نغمة االنتصارات 
بتغلبه على ضيفه زيلينا السلوڤاكي 
٢-١. وهو الفوز اخلامس على التوالي 
للنادي اللندني وهو الوحيد الذي 

اليسرى للحارس  الزاوية  سكنت 
الهولندي ستيكلنبرغ (٤٤)، وجنح 
رونالدو فـــي ترجمة جهده الرائع 
في امللعب بتسجيله الهدف الثالث 
لفريقه عندما تلقى كرة بينية داخل 
املنطقة من دي ماريا، بديل بيدرو 
ليون، فهيأها لنفسه وسددها قوية 

ان املباراة املقبلة امام اوكسير في 
سانتياغو برنابيو ليست مهمة مبا 
ان الفريق ضمـــن تأهله وصدارة 
املجموعة، وجنح ريال مدريد في 
ترجمة افضليتـــه الى هدف رائع 
عندما تلقى الدولي االملاني مسعود 
اوزيل كرة داخـــل املنطقة فهيأها 

 «قابكو» تحطم الرقم القياسي 
   العالمي ألكبر قميص رياضي في العالم  

 عرض بولونيا للبيع تجنباً إلشهار إفالسه 

 زيدان ورونالدو يجمعان المساعدات لهاييتي وباكستان 

 طلب نادي بولونيا اإليطالي لكرة القدم من مصرف 
جتاري البحث عن مستثمرين على استعداد إلنقاذ 
النادي مــــن أزمته املالية املتفاقمة. وأعلن بولونيا 
مبوقعه الرسمي على اإلنترنت أن مصرف «إنترميديا 
فاينانس» بدأ يحلل فرص إنقاذ النادي من اإلفالس 
بعد اجتماع مع املالك سيرجيو بروتشيدا وصاحب 
حصة األقلية من حملة األسهم أليساندرو ميناريني، 
رفع بروتشيدا حصته في النادي إلى ٨٠٪ في يونيو 
املاضي، بينما احتفظ ميناريني، املالك السابق للنادي، 
بحصة ٢٠٪، ولكن بولونيا عجز منذ ذلك احلني عن 

تسديد الضرائب ورواتب الالعبني.

  وفي األسبوع املاضي، وضع احتاد الكرة اإليطالي 
النادي قيد التحقيق، مما يعني أن بولونيا قد يواجه 
عقوبة خصم نقاط من رصيده أو إنزاله إلى الدرجة 
الثانية أو إشهار إفالسه، وواجه بروتشيدا، مقاول 
عقارات، انتقادات شديدة من جماهير بولونيا األسبوع 
املاضي لدرجة أنه طلب مرافقة الشرطة له حلمايته 

من اجلماهير الغاضبة.
  وأكد بروتشــــيدا لوكالء النائــــب العام أن أحد 
الوســــطاء قدم ضمانا للنــــادي ال تزيد قيمته على 
عشرة ماليني يورو (١٣٫٤مليون دوالر) من مصرف 

إيطالي.  

 تقرر أن تقام املباراة بني أصدقاء أســــطورة كرة 
القدم الفرنسي زين الدين زيدان وأصدقاء األسطورة 
البرازيلي رونالدو حتت عنوان «ضد الفقر»، يوم ١٥ 
ديسمبر املقبل في العاصمة اليونانية أثينا وذلك في 
إطار جهود جمع املساعدات املقدمة لضحايا الكوارث 
الطبيعية في هاييتي وباكستان. وتقام املباراة بني 
أصدقاء النجمني الشهيرين زيدان ورونالدو سفيري 
النوايا احلسنة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على 
ستاد «كاراسيكاكيس». ويسعى زيدان ورونالدو إلى 

االستعانة بالعديد من أفضل جنوم العالم للمشاركة 
في هذه املباراة اخليرية من أجل جمع أكبر قدر من 
املساعدات لنحو ٢٥ مليون نسمة هم ضحايا الزلزال 
الذي ضرب هاييتي في يناير املاضي والفيضانات 
التي ضربت باكســــتان في يوليو املاضي. وأقيمت 
آخر مباريات «ضد الفقر» في العاصمة البرتغالية 
لشبونة في يناير املاضي وحضرها ٥٥ ألف مشجع 
وبلغــــت إيراداتها ٧٦٧ ألــــف دوالر حيث خصصت 

ملساعدة ضحايا زلزال هاييتي. 

  حطمت شركة قطر للبتروكيماويات «قابكو» الرقم 
القياسي العاملي ودخلت موسوعة «غينيس» بحياكة 
أكبر قميص رياضي من نوعه في العالم وعرضته 
في احتفال كبير بحدائق أسباير في الدوحة. وشهد 
احلفل ممثلو جلنة ملف قطر لطلب استضافة كأس 
العالم ٢٠٢٢ لكرة القدم وعدد من قضاة موســــوعة 
«غينيس» لألرقام القياســــية واآلالف من جماهير 

الرياضة في قطر.
  وعرض املدير العام لشركة «قابكو» د.محمد املال 
أكبر قميص رياضي في العالم بقياس مترين و٧٢ سم 
طوال و٧ أمتار و٤٨ سم عرضا، وسيجري تسجيله 
باسم الشركة في موسوعة «غينيس». وجرى تصميم 
هذا القميص بالتنسيق مع موسوعة «غينيس» بهدف 

دعم امللف القطري لطلب استضافة املونديال. 

(أ.ف.پ)   اكبر قميص رياضي في العالم يعرض حاليا في حدائق اسباير بالدوحة  

 إصابة جديدة لفابريغاس
  وإيبويه يبتعد لفترة طويلة 

 نادال وديوكوفيتش يتنافسان 
على جذب انتباه مارادونا

 إبراهيموڤيتش: نستطيع أن نهزم أياً كان 

 سيغيب االسباني سيسك فابريغاس قائد ارسنال االجنليزي 
ملدة ثالثة أســـابيع عن املالعب بعد تعرضه الصابة جديدة خالل 
خسارة فريقه أمام ســـبورتينغ براغا البرتغالي، بحسب ما قال 
مدربه الفرنسي ارســـني فينغر.واستبدل فينغر العب وسطه في 
الدقيقة ٦٩ من املباراة بالفرنســـي سمير نصري قبل أن يتعرض 
العاجـــي اميانويل ايبويه الصابة قوية فـــي ركبته، وقال فينغر 
بعد املباراة: «ايبويه سيغيب لفترة بعد تعرضه لركلة عنيفة لم 
يعاقب احلكم مرتكبها، ويجب أن نقيم حالة فابريغاس، قد يبتعد 

السبوعني أو ثالثة بسبب متزق عضلي في ساقه. 

 متتع االســـباني رفائيل نادال والصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
مبساندة دييغو مارادونا خالل بداية مشوارهما في البطولة اخلتامية 
ملوسم تنس الرجال في لندن لكن جنم كرة القدم االرجنتيني السابق 

سيشعر باحليرة عندما يتقابل االثنان.
  وحقق نادال بطل روالن غاروس ووميبلدون واميركا املفتوحة 
١٥ انتصارا مقابل سبع هزائم في مواجهاته السابقة مع ديوكوفيتش 
لكن الالعب الصربي تفوق على منافسه االسباني سبع مرات في ١١ 
مباراة بينهما على املالعب الصلبة. ويضع نادال هذا االمر في اعتباره 
ويعلم انه يجب عليه تقدمي اداء أفضل من املباراة التي فاز فيها على 
االميركي اندي روديك بعد ثالث مجموعات.وقال نادال الالعب االول 

عامليا «في الوقت احلالي يجب ان ألعب بشكل أفضل». 

 حتدث السويدي زالتان إبراهيموڤتش جنم ميالن بعد فوز فريقه 
على أوكسير وحتدى كافة اخلصوم، واحتل امليالن املركز الثاني مما 
يعني أن امليالن قــــد يواجه أحد العمالقة بالدور الثاني وهو أمر قال 
عنه زالتان: «بالنسبة لدور الـ ١٦ فإنه من املبكر التعليق عليها، لكننا 
نستطيع أن نهزم أيا كان».وأضاف «أشعر بالتعب قليال لكنني سعيد 
ألن الفريق يبدو أقوى كلما تقدم الزمن ومن اجلميل أننا تأهلنا قبل 

مباراة من النهاية». 

  أكد الســــير أليكس فيرغسون مدرب مان 
يونايتد االجنليزي لكرة القدم ان فريقه سيتعاقد 
مع حارس املرمى الدمناركي أنديرس ليندغارد 
في غضون أسبوعني أو ثالثة أسابيع. وجاء 
االسبوع املاضي ممثلون عن نادي أليسوند 
النرويجي حيث يحترف ليندغارد، الى مان 
يونايتد واعتبروا ان االنتقال يسير في االجتاه 

الصحيح.
ــت برينز الفائزة ثالث     قالت األملانية بيرجي
ــل العبة كرة قدم في العالم،  مرات بجائزة أفض
ــوارها مع اللعبة  إنها تعتزم االعتزال وإنهاء مش
ــيدات املقررة  عقب كأس العالم لكرة القدم للس
ــعى خاللها  ــي العام املقبل بأملانيا والتي ستس ف
ــراز اللقب للمرة  ــادة منتخب بالدها إلى إح لقي

الثالثة على التوالي.
   وافق املدرب األرجنتيني نستور جوروسيتو 
على تولي منصب املدير الفني لفريق أمليريا 
املتعثر فــــي الدوري األســــباني لكرة القدم، 
حسبما ذكرته إذاعة «كادينا كوبي».وسيحل 
جوروســــيتو مكان خوامنا ليلو الذي أقاله 
رئيس النادي ألفونسو جارسيا عقب الهزمية 
املهينة ٠-٨ التي مني بها الفريق على ملعبه 

أمام برشلونة.
ــالن اإليطالي لكرة القدم في     أعلن نادي مي
ــه املخضرم  ــت أن مهاجم ــه على اإلنترن موقع

ــو إنزاغي خضع اليوم لعملية جراحية في  فيليب
ــي األربطة تعرض له  الركبة للعالج من متزق ف
ــدوري، وأجريت العملية بنجاح  خالل مباراة بال
ــبانية، ومن املقرر أن  ــلونة االس في مدينة برش
ــدء برنامج إعادة  ــى إيطاليا لب ــود إنزاغي إل يع
ــرة املطلوبة للتعافي من  التأهيل، وتتراوح الفت
هذا النوع من اجلراحة بني ستة وتسعة شهور.

   احتاج جنم التنس السويسري روجيه فيدرر 
إلى ٧٦ دقيقة فقط للفوز على البريطاني آندي 
موراي ٤-٦ و٢-٦ والتقدم خطوة كبيرة نحو 
التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة اخلتامية 
ملوسم بطوالت رابطة العبي التنس احملترفني 
(نهائيات الدوري العاملي) املقامة في لندن والتي 

فاز فيدرر بلقبها أربع مرات من قبل.
ــلة  ــع مباريات دوري كرة الس ــت جمي    انته
االميركي للمحترفني بفوز أصحاب االرض وكان 
لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب أبرز الفائزين 
ــيكاغو بولز ٩٨-٩١ على ملعبه «ستايبلز  على ش
ــكي جنم  ــنتر»، ودك االملاني ديرك نوفيتس س
داالس مافريكس سلة ضيفه ديترويت بيستونز 
ـــ ٤٢ نقطة، وقاده الى الفوز ٨٨-٨٤ على ملعب  ب
ــاس أمام  ــنتر» في تكس «أميريكان ايرالينز س
ــق نيويورك نيكس فوزه  ١٩٫٧٣٤ متفرجا.وحق
الرابع على التوالي على حساب ضيفه تشارلوت 

بوبكاتس ١١٠-١٠٧.  

 عالمية  متفرقات 


