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 األجانب يملكون نصف أندية الدوري اإلنجليزي 
 قطبا مدينة مانشستر وأرسنال وتشلسي وليڤربول األبرز 

 مالك ليڤربول اجلديد األميركي جون هنري وزوجته في إحدى املباريات 

 بعد استــيالء شركة «فنكي» 
الهندية على بالكـبيرن روڤرز، 
أصبح نصـــف أندية الدوري 
اإلنجليـــزي الممتـــاز في أيد 

أجنبية.
  وقد ألقـــت «إيالف» نظرة 
على من يمسك بخيوط هذه 

األندية من الخارج.
الروســـي رومـــان    غّيـــر 
ابراموڤيـتش المشهد الطبيعي 
لكـــرة القـــدم بعـــد امـتالكه 
لتشلســـي فـــي ٢٠٠٣ عندما 
بدأ ينفق بصورة مثيرة على 

اللعبة.
  وترسخ تشلسي منذ ذلك 
الوقت في أحد المراكز األربعة 
األولى فـــي الكرة اإلنجليزية 
بعدمـــا حصل علـــى ٣ ألقاب 
للدوري على رغم أن النجاح 
األوروبي المرغوب فيه كثيرا 

مازال بعيد المنال.
  وســـعى فوالم إلى التألق 
بعدما استولى عليه المصري 
محمد الفايد عام ١٩٩٧ عندما 
كان في دوري الدرجة الثانية. 
وما أحرزه من التقدم منذ ذلك 
الحيـــن كان مثيرا لإلعجاب، 
خصوصـــا أن مديـــره الفني 
السابق روي هودجسون قاده 
الدوري االوروبي  إلى نهائي 
(يوروبا ليغ) الموسم الماضي. 
وتم تكليف المدير الفني الجديد 
الويلزي مارك هيوز بالبناء 

على هذا اإلنجاز.
التخلص من  تـــم    وأخيرا 

سوق االنتقاالت، فإن المخاوف 
مازالت قائمة.

  ويملـــك األميركي ســـتان 
كرونك ٢٩٫٩٪ من أسهم نادي 
ارسنال، أي يلزمه ٠٫١٪ أو ٦٢ 
سهما لتقديم عرضه لالستحواذ 
على النادي، وذلك بعد عمليات 
شراء أسهم قليلة ومتكررة التي 
ينظر إليهـــا على أنها خطوة 
لصد طموحات الروسي اليشر 
عثمانوف الذي تملك شركته 
القابضة  «األحمر واألبيـــض 
المحدودة» ما يزيد قليال عن 
٢٥٪ من أسهم الترسانة، في 
الليدي  الهندية  حين تستمر 
نينا براســـويل ســـميث في 
االحتفـــاظ بتوازن القوى في 
«اإلمارات» حيث تملك عائلتها 

١٥٫٩٪ من األسهم.
  وتوقع األميركي راندي ليرنر 
طفرة جديدة ألستون ڤيال تحت 
إدارة مارتن أونيل، لكن المدير 
الفني استقال في بداية الموسم 
الجديد بسبب افتقار الدعم في 

سوق االنتقاالت.
الجديد  الفني  المدير    وبدأ 
الفرنسي جيرار أولييه بداية 
بطيئة، على رغم أن المالك مازال 
متفائال في التحدي للتأهل إلى 

البطوالت األوروبية.
  وأكمـــل كارســـون يونغ، 
رجل األعمال من هونغ كونغ، 
سيطرته على برمنغهام مطلع 
الماضي. وعلى رغم  الموسم 
شـــرائه لالعبيـــن نيـكـــوال 

قبل الماضي الى ريال مدريد 
االسباني واستجابة منخفضة 
نســـبيا من حيث االتفاق في 

٣ ألقـــاب متتالية في الدوري 
والمجد في دوري أبطال أوروبا 

كان ردا على االنتقادات.

البرتغالـــي    ومـــع بيـــع 
كريستيانو رونالدو بمبلغ ٨٠ 
مليون استرليني في الصيف 

«أولد ترافورد» في ٢٠٠٥ الذي 
أثقل النـــادي بديون ضخمة، 
لكن إحراز مان يونايتد على 

الشـــريكين األميركيين توم 
هيكس وجورج جيليت اللذين 
لـــم يحظيا بأي شـــعبية في 
«أنفـيلد» مـعقل ليـڤربول، إال 
أن النادي بيع إلى مواطنهما 
جون هنري الذي قدم الى اآلن 
انطباعا جيدا للمشـــجعين. 
ويضم ســـجــله تاريخا قويا 
في دعم الفـــرق للعـودة إلى 
القمـــة مـــرة أخـــرى بفضل 
نجاحه في لعبة البيســـبول 
مع نادي بوسطن ريد سوكس 

األميركي.
أبوظبي    وأنفقت مجموعة 
المتحدة أمواال طائلة في سوق 
االنتقاالت منذ شراء مانشستر 
ســـيتي من رئيـــس الوزراء 
الســـابق تاكسين  التايلندي 
شيناواترا في اغسطس قبل 

الماضي.
الوافديـــن في    وكان مـــن 
وقت مبكر البرازيلي روبينيو 
واالرجنتيني كارلوس تيڤيز 
ايـــمانويـــل  والتوغولـــي 
ثـــم تبعـهم هذا  اديبايـــور، 
الصيـــف االلمانـــي جيروم 
بواتينغ والعاجي يايا توريه 
وااليطالي ماريـــو بالوتيلي 
واالســـباني ديڤيد ســيلـڤا، 
ما أثارت المزيد من اآلمال في 
التحـــدي الحقيقي في دوري 

أبطال أوروبا.
  واشـــتعلت ضجة كبيرة 
عندمـــا اســـتولى الملياردير 
األميركي مالكولم غليزر على 

زيغيتش وبن فوســـتر بـ ٦ 
ماليين جنيه استرليني لكل 
منهما، إال أن عـــرض النادي 
هذا الموسم لم يكن نسخة من 
نموذج األداء الرائع في الموسم 
الماضي، على رغم فوزه على 

تشلسي ١ - ٠.
  أمـــا بالكبيرن فوجد أيضا 
المالك الجديـــد من الهند في 
عائلة راو التي أتمت االستيالء 
عليه في ١٩ الجاري من خالل 
شركتها «فينكي» للدواجن التي 
دفعت ٤٣ مليون اســـترليني 
(٢٣ مليونا لشراء األسهم و٢٠ 
مليونا للتخلص من الديون)، 
وبذلك أصبحت أول شـــركة 
هندية تملك ناديا في الدوري 

الممتاز.
  واســـتولى رجـــل األعمال 
األميركي إليس شـــورت على 
سندرالند بعد شـــراء أسهم 
«درمافيل»، الكونســـورتيوم 
الذي كان يقـــوده اإليرلندي 
نيال كوين، في مايو الماضي، 
كما أشرف على اإلنفاق الكبير 
تحت إدارة المدير الفني ستيف 

بروس.
  ومـــع دفـــع ١٠ مالييـــن 
اســـترليني في صفقة شراء 
التي نجحت  دارين بينيـــت 
بشـــكل ملحوظ، فإن النادي 
يســـعى إلى إحراز المزيد من 
التقدم هذا الموسم، بعدما كاد 
يهبط إلى دوري ابطال اوروبا 

في الموسم الماضي. 

 دي ڤايو ينقذ بولونيا

 ٤ مباريات في الدوري السعودي

 هدف يفتقر إلى الروح الرياضية

 أبعد املهاجم املخضرم ماركو دي ڤايو فريقه 
بولونيا عن منطقة اخلطر بتسجيله هدف الفوز 
على كييڤو ٢ـ  ١ في الوقت بدل الضائع على ملعب 
«ريناتو دال ارا» فـــي مباراة مؤجلة من املرحلة 

الرابعة عشرة للدوري االيطالي في كرة القدم.
  وسجل دي ڤايو هدف الفوز اخلامس لبولونيا 
هذا املوســـم في الدقيقـــة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع، بعد ان افتتح زميله االوروغوياني ميغيل 
بريتوس التسجيل في الدقيقة ٣٩، قبل ان يعادل 
البرازيلي ســـيزار دي لوكا النتيجة لكييڤو في 

الدقيقة ٤٩. وكان من املفترض ان تقام هذه املباراة 
في ٢٨ الشـــهر املاضي إال ان تساقط الثلوج في 

بولونيا تسبب في تأجيلها.
  ورفع بولونيا رصيده إلى ١٩ نقطة في املركز 
الثالث عشـــر، فيما جتمد رصيد كييڤو عند ٢٠ 

نقطة في املركز العاشر.
  وفي أملانيا، تفتتح املرحلة السادســـة عشرة 
من الدوري األملاني اليوم حيث يلعب هانوڤر مع 
شتوتغارت في الساعة الـ ١٠:٣٠ مساء على قناة 

دبي الرياضية ٢. 

 الرياض ـ خالد المصيبيح
  تقام اليوم ٤ لقاءات في اجلولة الـ ١٤ من الدوري 
الســــعودي، حيث يلتقي االحتاد املتصدر باالتفاق 
الطامــــح العتالء الصدارة في الدمــــام ويعتبر لقاء 
اليوم لقاء الصدارة للفريقني، حيث املتصدر االحتاد 
يسعى الى التمسك بالصدارة واعتالئها للمرة األولى 
بالنسبة لالتفاق وحصد النقاط الـ ٣ علما ان االحتاد 
يفتقر جلهود ابرز العبيه وهم نايف هزازي لنيله 
البطاقة احلمراء وســــعود كريري إليقافه من قبل 
جلنة االنضباط مباراتني بينما يدخل االتفاق مكتمل 
الصفوف وباستعداد جيد في الفترة االخيرة بدخوله 
معسكرا إعداديا أقامه في الكويت خرج منه بنتائج 

إيجابية. ويحــــل الهالل ضيفا على التعاون بغياب 
عدد كبير من عناصره األساســــية، اضافة الى عدم 
مشاركة العبيه محمد الشلهوب وعبدالعزيز الدوسري 
وعبداللطيف الغنام بعد ان فضل اجلهاز الفني بقيادة 
كالديرون إراحتهم لذلك سيبحث التعاون عن اقتناص 
النقاط الـ ٣ في ظل الظروف التي يعانيها الهالل. وفي 
مباراة أخرى يستضيف النصر فريق جنران وكالهما 
يعاني من غياب في العناصر األساســــية ويبحث 
النصر عن الفوز لضمان احتالل احد املراكز الثالثة 
األولى ويأمل جنران الفوز الحتالل موقع أفضل في 
الترتيب. وفي لقاء آخر يلتقي احلزم باألهلي وكالهما 

يسعى لتحسني مركزه املتأخر جدا.

 في إحدى مباريات الدوري املغربي لكرة القدم 
والتي جمعت فريق الرجاء واجليش امللكي، أفسد 
العب اجليش جواد وادوش أجواء املباراة، حيث 
قام بحركة غير رياضية أثارت احتجاجا واسعا 

لدى الفريق املنافس.
  فقد ســـقط العب الرجاء النسانا كوني على 
ارض امللعب وكانت الكرة في حوزة فريقه، فأوقف 

احلكم املباراة واستأنفها بعد ان أعطى الكرة الى 
اجليش امللكي. إال ان احد العبي الفريق وبدال من 
ان يعيدها الى الرجاء، حولها دون ســـابق إنذار 
وفي بادرة ســـلبية جدا على وادوش الذي انفرد 
باحلارس وسجل هدف التعادل للجيش امللكي، 
وســـط احتجاج كبير من العبي الرجاء وإغفال 

احلكم عن هذه الواقعة السيئة للرياضة. 

 مواجهة أميركية ـ أفريقية بين باتشوكا ومازيمبي
 يسعى باتشـــوكا املكسيكي 
بطـــل الكونـــكاكاف الى حتقيق 
نتائج أفضل من التي حققها في 
املشاركتني السابقتني عندما يلتقي 
مازميبي الكونغولي الدميوقراطي 
بطـــل افريقيـــا اليوم فـــي ربع 
نهائـــي بطولة العالـــم لالندية 
التي تســـتضيفها ابوظبي حتى 

١٨ اجلاري.
  وافتتحت البطولة بفوز كبير 
للوحدة اإلماراتي على هيكاري 
يونايتد املغمور من بابوا غينيا 
اجلديدة بثالثـــة اهداف نظيفة، 
ليكـــون اول فريق إماراتي يبلغ 
ربع نهائي املسابقة حيث سيلتقي 
سيونغنام ايلهوا الكوري اجلنوبي 

بطل آسيا غدا السبت.
البرازيليان هوغو    وســـجل 
(٤٠) وفرنانـــدو بايانـــو (٤٤) 
وعبد الرحيم جمعة (٧١) اهداف 

الوحدة.
  ولم تكن املشاركة االولى ملمثل 
االمارات ناجحة بخسارة االهلي 
امام اوكالند سيتي النيوزيلندي 
٠ـ  ٢ في الدور االول من البطولة 

املاضية في ابوظبي ايضا.
  وستعود كأس العالم لألندية 
العام  بـــدءا مـــن  إلـــى طوكيو 

املقبل.
  وتشـــارك فـــي البطولـــة ٧ 
فـــرق ويلعب فيهـــا ايضا انتر 
ميـــالن االيطالي بطـــل أوروبا 
البرازيلي بطل  وانترناسيونال 
اللذان يبدآن  اميركا اجلنوبيـــة 
مشوارهما في الدور نصف النهائي، 
فيلتقي األول مع املتأهل من الوحدة 
وسيونغنام، والثاني مع الفائز من 

مازميبي وباتشوكا.
  ويشارك باتشوكا في البطولة 
الثالثة بعد ٢٠٠٧ و٢٠٠٨  للمرة 
معـــادال الرقم القياســـي لألهلي 
املصـــري اعـــوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ 

و٢٠٠٨.
   ولـــم تكن املشـــاركة األولى 
للفريق املكسيكي ناجحة اذ خسر 
في ربع النهائي أمام بطل افريقيا 

في حينها النجم الساحلي التونسي 
واحتل املركز السادس، لكنه في 
العام قبل املاضي حسن موقعه 

وارتقى الى املركز الرابع.
  ويأمل باتشـــوكا بإشـــراف 
مدربه االرجنتيني بابلو ماريني 
في اجتياز الدور نصف النهائي 
هذه املرة خصوصا بعد عروضه 
القوية التي قادته الى لقب بطل 
الشـــمالية  الكونكاكاف (اميركا 
والوســـطى والكاريبـــي) على 
حســـاب مواطنه كـــروز ازول، 
حيث حقق في طريقه الى اللقب 
٨ انتصارات وخسر مرتني وتعادل 

في مثلهما.
  وواجه ممثل الكونكاكاف في 
بطولة ٢٠٠٩ وهو اتالنتي املكسيكي 

اذ اكتسحه بخماسية  التونسي 
نظيفة في ذهاب الدور النهائي على 
ارضه وبني جمهوره، ثم تعادل 

معه ايابا ١ ـ ١ في تونس.
  ويتعني على مازميبي بقيادة 
مدربه السنغالي المني ندياي اثبات 
تطور مستواه مبواجهة مدرسة 
كروية مختلفة ميثلها باتشوكا 
الذي ميلـــك خبرة مهمة في هذه 

البطولة.
  يضم باتشوكا عددا من الالعبني 
البارزيـــن كاملهاجمني االميركي 
هيركوليز غوميز والبارغوياني 
ادغـــار بينيتيـــز والكولومبي 
اريزاال وفيكتور مانون  فرانكو 

واليخاندرو مانسو.
فـــي صفوف بطل    كما يبرز 

قرعة أفضل في ربع النهائي حيث 
التقى اوكالند سيتي فتغلب عليه 
بسهولة بثالثية نظيفة، قبل ان 
يخسر امام برشلونة االسباني ١ 

ـ ٣ في دور االربعة.
  من جانبه، يخوض باتشوكا 
مواجهة صعبة مع مازميبي الذي 
فرض نفسه واحدا من أفضل الفرق 
االفريقية في اآلونة األخيرة بتأهله 
للعام الثاني علـــى التوالي الى 
بطولة العالم لألندية بعد ان كان 
ممثل القارة السمراء في النسخة 
السابقة لكنه سقط امام بطل آسيا 
بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي 

١ ـ ٢ في مباراته األولى.
  واحتفظ مازميبي بلقبه بطال 
الترجي  الفريقيا على حســـاب 

افريقيا الزامبيان، املهاجم غيفن 
كابانغو والعب الوسط ستوبيال 
سونزو، والكاميروني آميا ايكانغا 
في الوسط أيضا، ومولوتا كابانغو 

وبواكا مابيلي ومبينزا بيدي.

 الوحدة أول فريق إماراتي يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم لألندية

(أ.پ)   صراع على الكرة بني العب الوحدة البرازيلي فرناندو بايانو والعب هيكاري يونايتد جيديون أوموكيريو 

 باتشوكا  مازيمبي 

 ٧ 
 الجزيرة الرياضية + ٨ 

 مطر: كنا بحاجة
  إلى الفوز 

 اكـــد اســـماعيل مطر نجم 
الوحدة ان فريقه تخلص من 
االخطاء التي ارتكبت في بداية 
مباراته مـــع هيكاري يونايتد 
وســـيطر على مجريات اللقاء 
وأمطر مرمى هيكاري بثالثية 

نظيفة.
  وقال مطـــر ان الوحدة كان 
في اشد الحاجة للفوز باللقاء 
للتقدم في البطولة وكسب ثقة 
الجماهير التي ساندت الفريق 

بقوة.
  واضـــاف ان كل الالعبيـــن 
اصبحـــوا مســـتعدين للقاء 
ســـيونغنام الكوري الجنوبي 
للتنافس علـــى بطاقة التأهل 

للمربع الذهبي. 

 هيكرسبيرغر: المستوى لم يكن جيدًا مدرب سيونغنام: البطولة تحٍد كبير لنا
 رفع مدرب ســــــيونغــنام ايــلهوا الكوري الجنوبي بطل 
آسيا تشــــين تاي يونغ سقف التحــدي مبكــرا واعتــبر ان 
هدف فريقه هو المنافســــة على اللقب فــــي بطـولة العـالـم 

لالنـدية.
  وقال يونغ «طموحاتنا كبيرة. نأمل ان يصبح سيونغنام 
ايلهوا الفريق رقم واحــــد في العالم، فنحن نعتبر البطولة 
تحديا كبيــــرا لنا ونتطلع ألن نكــــون اول فريق في القارة 

اآلسيوية يتوج بلقب بطل كأس العالم لالندية».
  وتابع «ثقتنا بأنفســــنا كبيرة لكنها ليســــت ثقة زائدة، 
ففريقنا لديه طموح في تقديم عروض مميزة وتحقيق نتائج 
جيدة، واالمر الجيــــد اننا نخوض المونديال دون ضغوط، 
ونثق في قدرتنا على تجاوز المبــــاراة االولى والتأهل الى 

نصف النهائي والنهائي للمنافسة على اللقب».
  وحول استـــعداداته للمبــاراة األولى ضد الـوحدة اإلمــاراتي 
قال «ال املــــك معلومات كثيرة عن الوحــــدة لكنـني كونت 
انطباعــــا اوليا بعد مباراة االفتتــــاح، ال نـعرف الكثير عنه 
لـكنه بالتأكيد افضل فريق في االمارات من خالل مشاركته 

في مونديال االندية». 

 اعتبر مدرب الوحدة االماراتي النمسوي جوزيف هيكرسبيرغر 
ان النتيجة التي حققها فريقه بفوزه على هيكاري يونايتد جيدة 

جدا لكن العرض في البداية لم يكن جيدا.
  وقال هيكرسبيرغر في املؤمتر الصحافي عقب املباراة «انطباعي 
االول عن فريقي ليس جيدا ألن البداية كانت عصبية، فالضغط 
على الالعبني كان كبيرا وكنت اشعر بها من مكان جلوسي على 
مقاعد االحتياطيني الن اجلميع يريدون منا الفوز لتجنب مصير 

االهلي في العام املاضي».
  وتابـــع «لم نتعامل جيدا مع هذه الضغوط في بداية املباراة 
ألن هيكاري يونايتد صعب مهمتنا في الدقائق االولى خصوصا 
في الكرات الطويلة، ثم بدأنا باللعب بنفس الطريقة لكن لدينا 
العبني ميلكون خبرة جيـــدة كبايانو وهوغو وماغراو متكنوا 

من احداث الفارق».
  واوضح املدرب النمســـوي «حققنا نتيجـــة جيدة جدا لكن 
العرض الـــذي قدمه الالعبون خصوصا فـــي بداية املباراة لم 

يكن جيدا».
  مـــن جهته، مدرب هيـــكاري يونايتد طومـــي مانا من جزر 
سولومون اعرب عن ســـعادته الكبيرة باملشاركة في البطولة 

رغم اخلسارة الثقيلة. 

 صورة وتعليق       

 سفير اليونيسيف ومهاجم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي يشارك في تدريب 
(أ.ف.پ)  لألطفال في ملعب «نوكامب» في برشلونة 


