
 الثالثاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢١ ديسمبر ٢٠١٠ 

 تعهد املهاجم األرجنتيني كارلوس تيڤيز ببذل قصارى  48 
جهده مصرا على أنه ال يريد البقاء بصفوف الفريق.

  ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن مصدر قريب من 
تيڤيز قوله: «إن كارلوس ليس من ذلك النوع من الالعبني 
الذي قد يتعمد تقدمي أداء سيئ أو إهدار األهداف في مباراة 
ما إلقناع ناديه باالستغناء عنه». وأكد املصدر أن تيفيز لن 

يقدم على عمل كهذا وأنه سيبذل قصارى جهده. 

 هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي 
ريال مدريد االسباني ناديه الذي اعتبر أنه ال يدافع 
عن العبيه إزاء بعض القضايا ومن بينها التحكيم، 

مؤكد أن «فريقي يستحق الدفاع عنه».
  ولعب ريال مدريد أمام اشـــبيلية بعشرة العبني 
طيلة نصف ساعة إثر طرد ريكاردو كارڤاليو. وقال 
املدرب «ارتكب احلكم ١٣ خطأ خطيرا. لو حتدثت عنه 

فلن أكون موجودا في املباراة املقبلة».
  وفيما يتعلق باملباراة، رد املدير الفني البرتغالي 
قائال «لم تكن هناك مباراة. كان كل شيء قبيحا إلى 

حد كبير.
  لم أكن ألدفع قرشا ألرى مباراة كهذه. ولو كنت 
في منزلي حلولت التلفاز إلى (قناة) يوروسبورت 

ملشاهدة فيلم عن حرب ڤيتنام». 

 مورينيو: مواجهتنا مع إشبيلية كانت «حرب ڤيتنام» «صن»: تيڤيز مازال يريد الرحيل  

 املدرب األطول عمرا مع «الشياطني» اليكس فيرغسون  مدرب مان يونايتد مات بوسبي حامال الكأس األوروبية عام ١٩٦٨

 جنم ريال مدريد األرجنتيني أنخيل دي ماريا فرحا بهدفه في مرمى إشبيلية  (أ.پ) 

 مدرب انتر ميالن اإلسباني رافائيل بنيتيز يواجه اإلقالة

 متفرقات  عالمية 

ذكرت صحيفة أملانية امس أن بايرن ميونيخ األملاني   
اتصل بنظيره هوفنهامي لالستعالم عن إمكانية ضم العب 
خط وسط األخير البرازيلي لويز غوستافو خالل سوق 

انتقاالت الالعبني الشتوية في يناير املقبل.
ــباني خوان كابديفيال  ــر الدولي األس أكد الظهير األيس   
استمراره «موسمني آخرين في صفوف ڤياريال»، بعد توصله 
ــى اتفاق لتجديد التعاقد مع إدارة النادي. وذكرت صحيفة  إل
«أس» أن الالعب أوضح أن كال الطرفني قد توصال إلى «اتفاق 
جيد»، لم يعد ينقصه سوى اإلعالن الرسمي، األمر الذي متنى 

الالعب «أن يتم قريبا، بالنظر إلى االنتهاء من املفاوضات».
توج أونسي كالداس بطال للدوري الكولومبي، بعد    
فوزه على ضيفه ديبورتيس توليما ١-٣ في مباراة اإلياب 

من الدور النهائي للبطولة.
   تابع بوسطن سلتيكس وصيف املوسم املاضي مسلسل 
انتصاراته وخرج فائزا من مواجهته مع ضيفه انديانا بيسرز 
٩٩-٨٨، ضمن دوري السلة األميركي للمحترفني. وفي باقي 
ــات، فاز نيوجيرزي نتس على اتالنتا هوكس ٨٩-٨٢،  املباري
وديترويت بيستونز على نيو اورليانز هورنتس ١١١-١٠٨ (بعد 
التمديد)، وهيوسنت روكتس على ساكرامنتو كينغز ١٠٢-٩٣، 

وفينيكس صنز على اوكالهوما سيتي ١١٣-١١٠.
احرز السباح التونسي اسامة امللولي ذهبية سباق    
١٥٠٠ م حرة ضمن بطولة العالم العاشرة للسباحة داخل 
حوض صغير (٢٥ مترا) التي تســــتضيفها دبي حتى ١٩ 
ديسمبر. وقطع امللولي مسافة السباق بزمن ١٦ر٢٤ر١٤ 
دقيقة، متقدما على الدمناركي مادس غاليسنر واملجري 

غيرغيلي غيورتا.
ــباق «تور دو فرانس» للدراجات  ــابق لس بدأ البطل الس   
أوسكار بيرييرو مشواره في مالعب كرة القدم على مستوى 
ــارك في مباريات  ــباني ويأمل في أن يش دوري الهواة االس

دوري الدرجة الثالثة االسباني قريبا. 

 ١٠ مدربين مرشحون لخالفة بنيتيز  
 أصيب انتر ميالن بطل العالم واوروبا 
وايطاليا بالصدمة من هجوم المدرب رافائيل 
بنيتيز على ما وصفه بأنه افتقار النادي 

للطموح.
  ودعا المدرب االسباني الذي عين منذ ٦ 
أشهر فقط النادي الى التعاقد مع العبين 
جدد في فترة االنتقاالت الشتوية الشهر 
المقبل أو دراســـة ما اذا كان يريد اإلبقاء 

عليه في منصبه.
  وإذا رحل المدرب االسباني فإن هناك ١٠ 

أسماء على األقل مرشحة لخالفته.
  لوشيانو سباليتي: أحرز سباليتي لتوه لقب 
الدوري الروسي مع زينيت سان بطرسبرغ 
وقد يكون خيارا مفضال عند الجماهير إذ 
ال تربطه أي عالقـــة بالمنافس التقليدي 

ميالن.
  والتر زينغا: قال زينغا أســـطورة حراسة 
مرمى انتر إن حلمه هو تدريب ناديه السابق 
لكن بعد مسيرة غير مستقرة في رومانيا 
ومع كاتانيا وباليرمو في ايطاليا ال يتمتع 
مدرب النصر الســـعودي الحالي بسمعة 

تدريبية قوية.

  ليونـاردو: أمضـــى موســـما واحـــدا مع 
ميالن الموســـم الماضي في أول مهمة له 
كمدرب. واســـتقال لشعوره بالغضب من 
تدخل سيلڤيو برلسكوني مالك ميالن في 

عمله.
  فرانك رايكارد: ال يعمل رايكارد حاليا بعدما 
ترك غلطة سراي التركي في أكتوبر وهو 
من المالئمين للمهمة في ظل إحراز مدرب 
منتخب هولندا السابق للقبي دوري الدرجة 
األولى االسباني ودوري أبطال اوروبا مع 

برشلونة.
  دييغو سيميوني: كان االرجنتيني سيميوني 
العبا ســـابقا في انتر وأسلوبه الحاد قد 
يكون هو ما يشـــعر موراتي بان العبيه 

في حاجة اليه.
  فابيو كابيللو: كان موراتي مهتما الى حد ما 
بالتعاقد مـــع كابيللو قبل تعيين بنيتيز 
واســـتقالة المدرب المخضرم من تدريب 
انجلترا هي فقط ما ستســـهل انتقاله الى 

انتر.
  جيوفاني تراباتوني: قد يتم التعاقد مع مدرب 
منتخب ايرلندا وهو مدرب ســـابق النتر 

كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم باعتباره 
مدربا كبيرا وخيارا مثاليا إلعادة الفريق 

الى مساره الطبيعي.
  لويس فيغـو: يعمل جناح انتر الســـابق 
اآلن سفيرا للنادي لكنه ال يملك أي خبرة 
تدريبية. لكن أفضل العب في العالم سابقا 
سيحظى باحترام هائل من الالعبين سواء 

كمدرب مؤقت أو دائم.
  بيبي باريزي: باريزي هو مســـاعد جوزيه 
مورينيو وبنيتيز في انتر وهو منتم تماما 
للنادي بعدما أمضى كل مســـيرته تقريبا 
بين جدرانه. قد اليكون باريزيـ  شـــقيق 
أسطورة ميالن فرانكو باريزيـ  من األسماء 
الكبيرة بما يكفي ليكون مدربا دائما لكن 
من الممكن أن ترحب به الجماهير كمدرب 

مؤقت.
   جوسيب غوارديوال: يعشق موراتي طريقة 
لعب برشلونة واذا لم يجدد مدرب الفريق 
الكاتالوني تعاقده مع النادي الذي ينتهي 
بنهاية الموسم الجاري فان انتر سيكون 
أول من يرغب في التعاقد معه مع تعيين 
مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي. 

 فيدرر يقضي عطلة الميالد في دبي 

 افتتاح معرض مقتنيات إيزيبيو

 إيلياس للتوقيع ألتلتيكو مدريد

 يعود جنم التنس السويســـري روجيه فيدرر إلى دبي الدافئة 
لالحتفـــال بأعياد امليالد مع أســـرته عقب انتهائـــه من مباراتني 
اســـتعراضيتني خيريتني هذا األســـبوع في أوروبا أمام خصمه 

االسباني رافاييل نادال.
  وكان فيـــدرر املصنف الثاني عامليا وصل زيوريخ اســـتعدادا 
ملباراته االســـتعراضية اخليرية األولى أمام املصنف األول عامليا 
نادال غدا مبلعب «هيلينشتاديون». وبعدها سينتقل فيدرر ونادال 
إلى مدريد خلوض مباراة استعراضية خيرية أخرى في العاصمة 

االسبانية بعد غد.
  وستذهب جميع عائدات املباراتني االستعراضيتني ضمن سلسلة 
«مباراة من أجل أفريقيـــا» اخليرية للمنظمتني اخليريتني اللتني 
يديرهما الالعبان الشـــهيران، مع تنـــازل كل من الالعبني ووكالء 

أعمالهما عن أجورهم التقليدية في مثل هذه املباريات.
  ويلتقي فيدرر مع نادال من جديد في مباراة استعراضية أخرى في 

العاصمة اإلماراتية أبوظبي قبل انطالق العام اجلديد مباشرة. 

 شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة افتتاح معرض مقتنيات 
أســـطورة كرة القدم البرتغالي الســـابق ايزيبيـــو للجماهير في 
ستاد «الضوء» معقل فريق بنفيكا البرتغالي، وذلك بعد افتتاحه 

رسميا.
  وافتتح املعرض لتخليد الذكرى اخلمسني على قدوم ايزيبيو 
الى البرتغال، حيث استقدم نادي بنفيكا هذا النجم الشهير في عام 

١٩٦٠ من موزمبيق التي كانت مستعمرة برتغالية.
  وأكد ايزيبيو (٦٨ عاما) «كان أهم شيء بعد توقيعي اول عقد 
مع بنفيكا مقابل ٢٥٠ كونتوس (نحو ١٢٥٠ يورو) هو شراء جميع 

متطلبات والدتي».
  وأكد لويز فيليبي فييرا رئيس نادي بنفيكا لدى افتتاح املعرض 
ان ايزيبيو «الفهد األســـمر» لم يكن موهبة كروية فحسب وإمنا 

كان ايضا «منوذجا لالنسان املتميز».
  ويحتوي املعرض على العديد من االشياء منها الكؤوس التي 
فاز بها على مدار مســـيرته مع فريق بنفيكا واملنتخب البرتغالي 

باالضافة للعديد من الصور واالفالم املصورة وقمصان اللعب. 

 أكد العب الوسط البرازيلي إيلياس مينديس املنضم إلى أتلتيكو 
مدريد ملدة أربعة مواسم ونصف املوسم أنه «سعيد للغاية» بفرصة 
اللعب في «ناد كبير» مثل النادي االسباني، الذي يأمل في مساعدته 

على التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.
  وقال الالعب في تصريحات صباح امس لدى وصوله إلى مدريد 
قادما من ساو باولو للخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقده اجلديد، 
في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا االســـبانية «إنني في غاية 
االمتنان لكل شيء وسعيد بالفرصة التي الحت لي في ناد كبير. 

أمتنى أن أقدم هنا نفس مستواي مع كورينثيانز». 

 قال مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال: «ستكون 
مباراة الكأس أمام شتوتغارت مسألة مختلفة متاما سنبدأ أمامهم 

من الصفر وستكون مباراة حياة أو موت يوم غد».
  من جانبه، أكد فرانتس بكنباور الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ 
أن «مســـابقة الكأس ازدادت أهمية» مبـــا انها باتت تقدم الفرصة 
األكثر واقعية بالنسبة لبايرن ميونيخ أو غيره من الفرق الكبيرة 

األخرى إلحراز أي ألقاب في هذا املوسم.
  وقال العب خط وسط شتوتغارت كريستيان غينتنر: «يجب 
أن نحلل هذه املباراة سريعا حيث انه ال يوجد أمامنا وقت طويل 

قبل مباراة الكأس».
  من جهته، رفض فيليكس ماغاث مدرب شالكه اإلفصاح عما إذا 
كان سيدفع مبهاجمه اإلسباني راوول غونزاليس أمام اوغسبورغ 
أم ال، حيث أراح ماجات النجم اإلســـباني املخضرم في اجلولتني 

السابقتني من مسابقة الكأس.
  وعلق ماغاث على راوول قائال: «لنر ما إذا كان ســـيلعب تلك 

املباراة. الشك في أنه يشعر بتحفز شديد اآلن». 

 ڤان غال: مواجهة شتوتغارت مختلفة 
 ماغاث: راوول يشعر بتحفز جديد 

 ريال مدريد «نفذ بجلده » أمام إشبيلية.. وخماسية لبايرن في شتوتغارت

ر» األكبر في تاريخ مان يونايتد متخطيًا بوسبي  فيرغسون «المعمِّ
 صادف اول من امس ذكرى خاصة للغاية بالنســـبة ملدرب مان 
يونايتد االسكتلندي أليكس فيرغسون حيث امتدت مسيرة املدرب 
القدير مع املارد اإلجنليزي مان يونايتد إلى ٢٤ عاما وشهر واحد و١٤ 
يوما، ليحطم الرقم القياسي ملات بوسبي، وينتزع منه لقب املدرب 

األكثر استمرارا مع الشياطني احلمر.
  وفي العصـــر احلديث حيث ال يدوم الرضا ملـــدة طويلة، جنح 
فيرغســـون في كســـر جميع القواعد وحقق هذا اإلجناز الفريد كما 
وصل في املوســـم احلالي بالفريق إلى صـــدارة الدوري اإلجنليزي 

وبفارق نقطتني أمام أقرب مالحقيه.
  ورغم تقدم العمر مازال فيرغسون (٦٨ عاما)، يتحرق رغبة في 
حتقيق النجاح رغم إحرازه ١١ لقبا في الدوري اإلجنليزي وخمسة 
ألقاب في كأس االحتاد وأربعة ألقاب في كأس رابطة احملترفني (كأس 
كارلينج) ولقب كأس الكؤوس األوروبية ووفقا لفلسفة فيرغسون 
فإن بطولة دوري أبطال أوروبا، هي اجلائزة الكبرى، التي طاملا يبحث 
عنها والتي جنح في إحراز لقبني منها مع الفريق. وتفوق فيرغسون 
على بوسبي في حجم اإلجنازات، حيث اكتفى األخير بإحراز خمسة 
ألقـــاب في الدوري املمتاز ولقبني في كأس االحتاد اإلجنليزي ولقب 
كأس أوروبـــا، ولكن الزمن تغير اآلن بعد أن كانت الفروق محدودة 

للغاية بني الفرق وكان من السهل الفوز باأللقاب.
  ولكن بوسبي جنح في صناعة النادي وإعادة تأسيسه من الصفر 
تقريبا، عقب احلرب العاملية الثانية، ودعم الفريق بالعبني صغار، ثم 
أعاد بناء الفريق مجددا عقب حتطم الطائرة التي كانت تقل الفريق 
في مدينة ميونيخ األملانية. وانتقد الكثيرون استغناء فيرغسون عن 
جنومه واالستعاضة عنهم بأمثال ديڤيد بيكام وبول سكولز وغاري 
نيفيل، حيث كانوا صغار السن، ولكن مان يونايتد فاز بلقبي الدوري 
والكأس في املوسم التالي. وفي إطار سعيه الدائم للنجاح والتجديد، 

يتطلع فيرغسون إلحراز اللقب األوروبي للمرة الثالثة. 

املركز الثاني على ضيفه ريو آفي 
٥ - ٢. وتعادل ماريتيمو فونشال 

مع بورتيموننزي ١ - ١.

  هولندا

  اســـتغل ايندهوڤن الظروف 
املناخية السيئة التي حالت دون 
اقامة مباراتي منافسيه املباشرين 
تونتي واياكس امستردام، لكي 
يبتعد فـــي الصدارة بفارق اربع 
وست نقاط عنهما على التوالي 
بفـــوزه على رودا كيركراده ٣ - 

.١
  وتأجلـــت مبـــاراة تونتـــي 
اليمـــو، واللقاء  مع هيراكليس 
الكالسيكي بني اياكس وفيينورد 

روتردام ايضا. 

- ١ في ختام املرحلة الثامنة عشرة 
من بطولة فرنسا. وميلك ليل ٣١ 
نقطة بفارق االهداف عن ســـان 
جرمان ورين ونقطة عن ليون. 
وتعادل سوشو مع بوردو ١ - ١. 
الى ذلك، تفتتح املرحلة التاسعة 
عشـــرة من بطولة فرنسا اليوم 

بلقاء لوريان مع مونبلييه.

  البرتغال

  بقي بورتو املتصدر من دون 
خسارة بعدما حقق فوزه الثاني 
عشـــر مقابل تعادلني في الدور 
البرتغالي، وذلك بعد تغلبه ٣ - 
٠ على مضيفه باكوش فيريرا في 
املرحلة الرابعة عشرة التي شهدت 
ايضا فوزا كبيرا لبنفيكا صاحب 

  من جانب آخر، يفتتح برشلونة 
الدور ثمن النهائي من مســـابقة 
كأس اسبانيا عندما يستضيف 
اتلتيك بلباو اليوم، وفي مباراة 
قوية يتواجه ڤالنسيا مع ڤياريال 
ثالث الـــدوري حاليا على ملعب 
«ميســـتايا»، ويلعب قرطبة مع 

ديبورتيڤو الكورونا.
  وتقـــام مباريات االياب في ٥ 
املقبل، وكانت قد سحبت  يناير 
ايضا قرعة الدورين ربع النهائي 
ونصف النهائي، واذا فرض املنطق 
نفسه فإن املباراة النهائية املقررة 
في ٢٠ ابريل املقبل ستجمع بني 

ريال مدريد وبرشلونة.

  ألمانيا

  صعد بايرن ميونيخ الى املركز 
اخلامس بفوزه املثير خارج ملعبه 
على شتوتغارت ٥ - ٣ في املرحلة 
السابعة عشرة (االخيرة في دور 
الذهاب) مـــن بطولة املانيا وفي 
مباراة تألق فيها مهاجم الفريق 
«الباڤـــاري» احلالـــي والعـــب 
شتوتغارت سابقا ماريو غوميز 
بتسجيله ثالثية في الدقائق ٣١ 
و٥٢ و٥٤، واضاف الهدفني االخرين 
توماس مولر (٣٧) والفرنســـي 
فرانك ريبيري (٤٤)، اما اهداف 
اخلاسر فسجلها هارنيك (٥٠ و٦٥) 

وغنتنر (٧٠).
  وفي مســـابقة الكأس، يلعب 
اليوم في الدور الثالث كوبلينز 
مع كايزرســـلوترن واوفينباخ 
مـــع نورمبـــرغ وهوڤنهامي مع 
مونشـــنغالدباخ واوغسبورغ 

يواجه شالكه.

  فرنسا

  بقي ليل الذي تأجلت مباراته 
مع نانســـي متصدرا ألن جميع 
منافسيه لم يستغلوا هذا االمر 
وفي طليعته باريس سان جرمان 
الذي تعادل مع موناكو على ارضه 
٢ - ٢، قبل ان ينتهي لقاء القمة بني 
مرسيليا وليون بالتعادل ايضا ١ 

 حقق ريال مدريد فوز بشـــق 
االنفس على ضيفه اشـــبيلية ١ 
- ٠ في مبـــاراة عاصفة اقيمت 
بينهما على ملعب «ســـانتياغو 
برنابيو» في مدريد ضمن املرحلة 
السادســـة عشـــرة مـــن بطولة 
اسبانيا لكرة القدم. ورفع فريق 
العاصمة رصيـــده الى ٤١ نقطة 
متخلفا بفارق نقطتني عن غرميه 
التقليدي برشلونة، والفوز هو 
الثامن لريال مدريد على ملعبه 
في ثمانـــي مباريات خاضها هذا 

املوسم على ارضه.
  وعلى الرغم من سيطرته على 
مجريات اللعب وجد ريال مدريد 
صعوبة في اختراق دفاع اشبيلية 
املنظم، وكان املهاجم الفرنســـي 
كرمي بنزمية صيدا ســـهال له، ما 
اضطر املدرب جوزيه مورينيو 
الى اخراجه في الدقيقة ٦١ وسط 
صيحات االستهجان من قبل انصار 

ريال مدريد.
  وازدادت االمور سوءا بالنسبة 
الى ريال مدريـــد عندما طرد له 
احلكم مدافعه البرتغالي ريكاردو 
كارڤاليو لنيله البطاقة الصفراء 

الثانية (٦٣).
  لكن علـــى الرغم من النقص 
العددي جنح ريال مدريد في احراز 
نقاط املبـــاراة الثالث عندما قام 
صانع االلعاب االملاني مســـعود 
فـــردي وتوغل  أوزيل مبجهود 
داخـــل املنطقة قبل ان ميرر كرة 
باجتـــاه االرجنتيني انخيل دي 
ماريا الذي تالعب باحلارس وسدد 
في املرمى اخلالي (٧٦). وسقط 
امليريـــا على ارضه امام خيتافي 
٢ - ٣. ســـجل للفائز مانو (٢٩) 
وميكـــو (٤٨) وبواوتنـــغ (٧١)، 
وللخاسر اوتشي (٧) واولوا (٢٤). 
ومني ملقة بخسارة قاسية على 
ملعبه ايضا امام اتلتيكو مدريد 
٠ - ٣ ســـجلها تياغو (٢٢ و٦٩) 

ودومينغيز (٦٦).
  وتعـــادل اوساســـونا مـــع 

سرقسطة سلبا.

 برشلونة يواجه بلباو وڤالنسيا يتحدى ڤياريال في الكأس 
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