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  ٢٣ ديسمبر ٢٠١٠ 

 أوشك صانع األلعاب البرازيلي الدولي رونالدينيو على كتابة الفصل األخير في مسيرته  48 
مع فريق ميالن، متصدر الدوري اإليطالي لكرة القدم. وجاء اقتراب انطونيو كاســــانو، 
بشكل كبير، من االنتقال إلى ميالن، مبنزلة فتح الباب أمام رحيل رونالدينيو (٣٠ عاما) 
عن سان سيرو. وقالت صحيفة «ال كوريري ديللو سبورت» ان رونالدينيو بدأ بالفعل 
خطوات الرحيل عن ميالن، في الوقت الذي يبدو فيه مواطنه لويز فيليبي ســــكوالري، 
مدرب بامليراس، مستعدا لتقدمي عرض بقيمة ٦٫٨ ماليني يورو لضم رونالدينيو ملدة ثالثة 

أعوام، في حني يراقب فيه غرمييو وفالمنغو األوضاع من بعيد ترقبا ملا سيحدث.

 رونالدينيو لكتابة الفصل األخير مع ميالن

(أ.ف.پ)   رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر مع الشيخ حمد بن خليفة خالل زيارته السابقة لقطر  

 االخطبوط بول يجلس على علم إسبانيا في اشارة لفوز اإلسبان بكأس العالم على حساب هولندا 

(رويترز)   مدافع بلباو سان جوزيه أوقف خطورة جنم برشلونة ليونيل ميسي  

 بالتر يشيد بنجاح مونديال «جنوب أفريقيا ٢٠١٠» ويدافع عن قطر وروسيا
 تناول رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) السويسري جوزيف 
بالتر جميــــع األحداث العالقة في 
عالم الساحرة املستديرة في الفترة 
األخيرة وأشاد بالتنظيم الناجح 
جلنوب أفريقيا في مونديال ٢٠١٠، 
كما حتدث عــــن ملف كأس العالم 
٢٠١٨ و٢٠٢٢. وقــــال بالتر للموقع 
الرسمي لـ «فيفا» ان عام ٢٠١٠ شكل 
سلسلة من «اإلجنازات، فقد شهد هذا 
العام عددا من اإلجنازات التاريخية 
الباهرة، بدءا بتنظيم كأس العالم 
في أفريقيا، وهو ما يعتبر جناحا 
كبيرا في حد ذاته». واضاف «لقد 
كانت اإليجابيات خارقة للعادة في 
جميع أنحاء العالم، ولم يعد هناك 
داع للحديث عن املنافع االقتصادية 
املترتبة على هذه البطولة». وأوضح 
بالتر «ونتيجة لذلك، جنحت جنوب 
أفريقيا اليوم في رفع إجمالي ناجتها 
احمللي، كما ازدادت قيمة الراند، رغم 
األزمة االقتصادية، ومن ناحيتنا 
سنواصل برامجنا االجتماعية من 

خالل مبادرة كــــرة القدم من أجل 
األمل، التي تركز أساسا على التربية 
والتعليم والصحة في جنوب أفريقيا 
وباقي أنحاء القارة». وأشار «لقد 
كانت احلسرة كبيرة في أفريقيا. 

لكن تي بــــي مازميبي إينجلبرت 
الكونغولي جنح في الوصول إلى 
نهائي كأس العالم لألندية، مما شكل 
سابقة في تاريخ كرة القدم األفريقية. 
كنت دائما أقول إنه لم يعد هناك 

وجود ملنتخبات وطنية صغيرة ألن 
املستويات بدأت تتقارب». وفيما 
يتعلق مبونديال ٢٠١٨ و٢٠٢٢، أكد 
رئيس الفيفا «لقد اتخذنا قرارين 
تاريخيني على املستويني السياسي 

والرياضــــي، إذ نقلنا كأس العالم 
إلى مناطق جديدة، حيث ســــتقام 
نهائيات ٢٠١٨ في أوروبا الشرقية، 
على األراضي الروسية، بينما ستحل 
نهائيات ٢٠٢٢ بالشــــرق األوسط 
والعالم العربي، حيث ستكون في 

ضيافة قطر.
  ستكتشف كأس العالم ثقافات 
جديدة في مناطق جديدة من العالم، 
وال ميكنني إال أن أسعد بذلك، وحول 
انتقادات وســــائل اإلعالم الختيار 
االحتاد الدولي لقطر وروسيا لتنظيم 
البطولتني، قال بالتر «إن وسائل 
اإلعــــالم الرياضية عادة ما تغض 
بصرها عن األهميــــة االجتماعية 
والثقافيــــة التي تترتب على منح 
كأس العالم لهذا البلد أو ذاك. إن هذا 
النوع من الصحافة ال يفكر إال في 
أمور مثل ضربات اجلزاء والركنيات 
والتحكيم واألموال، أســــتغل هذه 
الفرصة لتكرار ما قلته في السابق: 
لم نتخذ أي قرار من أجل كســــب 

املال». 

آخر كان من نصيب املنتخب املصري 
الذي تغلب على نظيره الغاني في 
مطلع العام احلالي ليتوج بطال لكأس 

األمم األفريقية ٢٠١٠ بأنغوال.
  وعلـــى مســـتوى األنديـــة، 
شهد عام ٢٠١٠ فوز إنتر ميالن 
بخمسة ألقاب حيث توج بثالثيته 
التاريخية (دوري وكأس إيطاليا 
ودوري أبطال أوروبا) في املوسم 
املاضـــي بقيادة مديـــره الفني 
البرتغالي جوزيه مورينيو ثم 
بلقب كأس السوبر اإليطالي في 
بداية املوسم احلالي بقيادة مديره 
الفني احلالي االسباني رافاييل 
بنيتيز قبل أن يتوج مؤخرا بلقب 
كأس العالم لألندية في أبوظبي 
باإلمـــارات. كما توج تشلســـي 
بثنائي دوري وكأس إجنلترا في 
املوسم املاضي وهو ما ينطبق 
على بايـــرن ميونيخ في أملانيا 
بينما حافظ برشلونة على لقبه 
كبطل للدوري االسباني.كما قاد 
فورالن أتلتيكو مدريد االسباني 
للتتويج بلقب الدوري األوروبي 
(كأس االحتاد األوروبي سابقا) 
بالفوز على فوالم االجنليزي في 
النهائي بفضل هدفني ســـجلهما 

فورالن بنفسه. 

كارثة حقيقية ومروعة للفريق حيث 
خرج الفريق صفر اليدين من الدور 
األول للبطولة دون أن يحقق أي فوز 
في املباريات الثالث التي خاضها 
في مجموعته.كما شهدت البطولة 
مترد العبي املنتخب الفرنسي على 

مديرهم الفني رميون دومينيك.
  كما شهد عام ٢٠١٠ إجنازا دوليا 

التانغو) بقيادة مديره الفني دييغو 
مارادونا وجنمه الشــــهير ليونيل 
ميسي في فخ الهزمية الثقيلة ٠-٤ 
أمام املنتخب األملاني في دور الثمانية 
للبطولــــة. وبالنســــبة للمنتخب 
الفرنسي، الذي سبق له التتويج 
بلقــــب البطولة في عام ١٩٩٨ على 
أرضه، كان مونديال ٢٠١٠ مبثابة 

مونديال ٢٠٠٦، كما فشل العبون 
كبار مثل البرازيلي كاكا والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو واالجنليزي 
واين روني في ترك بصمة واضحة 
لهم في البطولة ليصدموا أنصارهم 
بإخفاق اخلروج املبكر من البطولة. 
ورغم البداية القوية له في البطولة، 
سقط املنتخب األرجنتيني (راقصو 

حيث أصبــــح أول منتخب لدولة 
مضيفة يخرج من الدور األول في 
بطوالت كأس العالم. ولكن جنوب 
أفريقيا جنحت في الرد على املشككني 

في قدراتها التنظيمية.
  وكانــــت البطولــــة محبطــــة 
ملنتخبات أخرى عريقة مثل املنتخب 
االجنليزي ونظيره اإليطالي بطل 

وقع اختيار اللجنة التنفيذية لالحتاد 
الدولي للعبة (فيفا) على روسيا 
وقطر الســــتضافة بطولتي كأس 
العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢ على الترتيب.

  وفي مونديال ٢٠١٠ الذي توج 
بلقبه منتخب إســــبانيا ألول مرة 
وفشل منتخب جنوب أفريقيا في 
حتقيق أحالم مشجعيه وأنصاره 

التوفيق والنجــــاح أيضا جنوب 
أفريقيا بعدما ردت بقوة على جميع 
املشــــككني فيها وفي قدراتها على 
تنظيم املونديال.كما جنحت جنوب 
أفريقيا في بيع عدد هائل من أبواق 
الفوفوزيال املزعجة التي أضافت 

نكهة فريدة ملونديال ٢٠١٠.
  وفي الثاني من ديسمبر اجلاري،  

 لم ميهل القدر األخطبوط العراف 
بول ليتنبأ مبا سيحدث في نهاية عام 
٢٠١٠ حيث وافته املنية قبل شهرين 
ليحرم من خوض صراع التوقعات 
على حق استضافة بطولتي كأس 
العالــــم ٢٠١٨ و٢٠٢٢. ورمبا متنى 
كثيــــرون أن يخوض بول معركة 
التوقعات والتكهنــــات على حق 
استضافة البطولتني بعدما أصاب 
في جميع توقعاته لنتائج مباريات 
املنتخب األملاني خالل بطولة كأس 
العالم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا وكذلك 
فيما يتعلق بتوقعاته عن مباراتي 
النهائي وحتديد املركز الثالث في 

نفس البطولة.
  ورغم األحداث العديدة ســــواء 
كانت رياضيــــة أو غيرها في عام 
٢٠١٠، فقد جنح بول في ترك بصمة 
حقيقية على الساحة العاملية في 
منتصف هذا العام ســــتظل عالقة 
في األذهان على مدار عقود طويلة 
بل ومــــع كل بطولــــة كأس عالم. 
واستحق العراف بول أن يفوز بلقب 
«أخطبوط العام» رغم نفوقه في 

أكتوبر املاضي.
  ولم يكن األخطبــــوط بول أو 
املنتخب اإلسباني فقط من صادفهما 
النجاح في عام ٢٠١٠ وإمنا حالف 

 خماسية إنتر ميالن وثنائية تشلسي وبايرن ميونيخ واختفاء النجوم وسقوط الكبار في عام ٢٠١٠ الكروي

 أكد سعادته بأن كأس العالم ستشهد ثقافات مختلفة في مناطق جديدة من العالم

 متفرقات  عالمية 

ناقض حارس مرمى شالكه ومنتخب أملانيا مانويل   
نوير تصريحات مدربه في الفريق فيليكس ماغاث، الذي 
سبق ان اكد استمرار نوير في صفوف الفريق حتى عام 

.٢٠١٢
قال املدرب الهولندي لويس ڤان غال املدير الفني لفريق    
بايرن ميونيخ األملاني ان العبه ومواطنه آريني روبن قد يعود 
للمشاركة في أول مباراة يخوضها الفريق بعد عطلة الشتاء.

أعلن نادي كولن األملاني ان احلارس السابق لبايرن    
ميونيـــخ ميكايل رينســـينغ انضم لفريقـــه حتى نهاية 

املوسم.
جدد نادي تشلسي اإلجنليزي عقد العبه الفرنسي الشاب    

جايل كاكوتا ملدة أربعة أعوام ونصف العام.
ذكر املديـــر الرياضي لنادي ڤيـــردر برمين األملاني    
كالوس الوفس ان نادي بشكتاش التركي يجري مفاوضات 
مع ناديه بشـــأن احلصول على خدمـــات املهاجم الدولي 

البرتغالي هوغو امليدا».
استبعد املهاجم األميركي الدولي الندون دونوفان الرحيل    
عن فريق لوس اجنيليس غاالكسي مجددا، على سبيل اإلعارة، 

خالل فترة توقف الدوري األميركي للمحترفني.
علم لدى مصادر مقربة من نادي ليل متصدر الدوري    
الفرنسي ان مدافعه الدولي عادل رامي سينتقل قريبا جدا 

الى نادي ڤالنسيا رابع الدوري االسباني.
ــكيده ضيفه فيتيسه أرنهيم  ــحق فريق تفينتي أنش س   
ــة أهداف نظيفة في الدور الثالث لبطولة كأس هولندا،  بخمس

ليعبر الفريق إلى دور الثمانية.
أكد املدير الفني للمنتخب اإليطالي تشيزاري برانديللي    
أنه لن تكون هناك تغييرات جذرية بصفوف فريقه خالل 
عام ٢٠١١، مشددا على أنه سيعتمد على املهاجمني انطونيو 
كاســـانو وماريو بالوتيلي. وأملح برانديللي إلى إمكانية 

عودة فرانشسكو توتي.
يستعد نادي يوڤنتوس اإليطالي للدخول بقوة في سوق    
انتقاالت الالعبني الشتوية خالل يناير املقبل حيث وجه النادي 
التوريني اهتمامه حاليا إلى أندريا بولي، العب خط وسط نادي 

سمبدوريا.
أكد األرجنتيني خافيير زانيتي (٣٧ عاما) قائد فريق    
إنتـــر ميالن حامل لقب الدوري اإليطالي أنه لم يفكر ولو 
للحظة واحدة في االعتزال، وأنه يخطط الستكمال مسيرته 

الكروية حتى عيد ميالده األربعني. 

 بالتيني ينعى المدرب اإليطالي بيرزوت 

 .. ومورينيو يلوم بنيتيز على التدهور 

 موراتي: بنيتيز اليزال مدربًا إلنتر ميالن
  ولم نتعاقد مع ليوناردو 

 نعى رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) الفرنسي 
ميشال بالتيني املدرب السابق للمنتخب اإليطالي إنزو بيرزوت 
الذي توفى اول من أمس عن عمر يناهز الثالثة والثمانني، واصفا 

إياه بأنه «مدرب أسطوري»، يحظى بإعجابه واحترامه.
  وقال بالتيني «بالنيابة عن أسرة كرة القدم األوروبية، أود 

أن أعرب عن حزني لوفاة إنزو بيرزوت».
  وأضاف «إنزو بيرزوت كان بطال في إيطاليا حيث قاد منتخب 
بالده إلى لقـــب كأس العالم.. إنني معجب به على املســـتوى 

اإلنساني والتدريبي». 

 ألقى البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير الفني لفريق ريال مدريد 
االسباني، باللوم على خليفته في إنتر ميالن رافاييل بنيتيز بسبب 
تراجـــع الفريق من القمة إلى القاع، في الوقت الذي قد حتمل فيه 
الســـاعات القليلة املقبلة نبأ إقالـــة بنيتيز من تدريب حامل لقب 

دوري أبطال أوروبا.
  وقال مورينيو لصحيفة «ال غازيتا ديللو سبورت»: «ال أريد أن 
أعرف متى، وكيف ســـيرحل بنيتيز، ما يهمني هو إنتر، الرئيس، 
أصدقائي، الالعبون، الذين منحوني كل ما بوســـعهم خالل عامني 

قضيتهما مع الفريق».

 أكد رئيس نادي انتر ميالن االيطالي ماسيمو موراتي ان االسباني 
رافايل بنيتيز «اليزال مدربا للنادي» على رغم الشائعات املستمرة 
عن اقالته واســـتبداله بالبرازيلي ليونـــاردو. وقال موراتي لدى 
خروجـــه من اجتماع ادارة ناديه: «حتـــى اآلن، مدرب انتر ميالن 
هو بنيتيز، لم أتصل بأي مدرب».وشرح رئيس النادي: «لم يكن 

اجتماعا طويال، وكان لدينا أمور أخرى نقوم بها».
  ومن جانبه اعرب بنيتيز عن استيائه من الشائعات التي تروج 
في الوقت احلالي. وقال: «انا في اجازة في ليڤربول وبعد االعياد 

سأعود الى ايطاليا.
  فـــي كل االحوال، فوجئت بالتقارير التـــي قرأتها في الصحف 

والتي اراها على شاشات التلفزيون». 

 بلباو يوقف قطار انتصارات برشلونة في كأس إسبانيا
 شالكه وهوفنهايم إلى الدور ربع النهائي 

اوغسبورغ من الدرجة الثانية ١-٠، 
والثانــــي على ضيفه بوروســــيا 
الدور  مونشــــنغالدباخ ٢-٠ في 
ثمــــن النهائي. في املباراة االولى، 
سجل البيروفي جيفرسون فارفان 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
٨٤ اثر متريرة من الدولي االسباني 
الســــابق راوول غونزاليز. وفي 
الثانية، سجل االيسلندي غيلفي 
سيغوردسون (٣٥) والسنغالي 
دميبا بــــا (٦٣) الهدفني. وتأجلت 
مباراتا اوفنباخ (ثالثة) الذي أطاح 
ببوروســــيا دورمتوند من الدور 
االول، مــــع نورمبرغ، وكوبلنس 
(ثالثة) مع كايزرسلوترن الى ١٨ 
او ١٩ يناير املقبل بســــبب سوء 

االحوال اجلوية.

  فرنسا

  تعادل لوريــــان مع مونبلييه 
٠-٠ في افتتاح املرحلة التاسعة 
عشــــرة من بطولة فرنسا. ورفع 
لوريان رصيده الى ٢٥ نقطة في 
املركز الثاني عشر مقابل ٢٧ نقطة 

ملونبلييه التاسع.

  أسكوتلندا

اللحاق    أهدر ســــلتيك فرصة 
برينجرز الى الصدارة بسقوطه في 
فخ التعادل أمام ضيفه كيلمارنوك 
١-١ في مباراة مؤجلة من املرحلة 
السابعة عشرة من بطولة الدوري 
االســــكوتلندي. واكتفى سلتيك 
بنقطة واحدة رفع بها رصيده في 
املركز الثاني الى ٣٦ نقطة مع مباراة 
مؤجلة بفارق نقطتني خلف رينجرز 

الذي ميلك مباراتني مؤجلتني. 

(٧٠) مقابل هدف اليفان ريكي (١٧ 
من ركلة جزاء).

  وتعادل ڤالنســــيا مع ڤياريال 
بدون أهداف على ملعب «ميستايا»، 
في مباراة ضغــــط فيها أصحاب 
األرض لكنهم لم يتمكنوا من هز 
الشباك وشهدت اصابة العب وسط 

ڤياريال ماركوس سينا.

  ألمانيا

  بلغ شــــالكه وهوفنهامي الدور 
ربع النهائي ملسابقة كأس أملانيا 
لكرة القدم بفوز االول على مضيفه 

الكاتالوني  الفريق    واســــتهل 
املباراة بســــتة العبني أساسيني 
هم تشــــافي هرنانديــــز وبيدرو 
وجيرار بيكيه واندريس انييستا 
والبرازيلي داني الفيش والفرنسي 
اريك ابيدال، وضغط بكل ثقله على 
مرمى ضيوفه دون ان ينجح في 
هز الشباك وان كان حقق ذلك في 
الدقيقــــة ٨٥ عبر دافڤد ڤيا بيد ان 

احلكم ألغاه بداعي التسلل.
  وفي مباراة ثانية، تعادل قرطبة 
من الدرجة الثانية مع ديبورتيڤو 
ال كورونيا بهدف لدياز دي سيريو 

 جنح اتلتيك بلباو في الصمود 
أمام مضيفه برشلونة بطل الدوري 
الهجومية عندما  وعطل ماكينته 
أرغمه على التعادل الســــلبي في 
ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة 
كأس اسبانيا لكرة القدم. ويلتقي 
الفريقــــان ايابا في بلباو االربعاء 
املقبل. وكان برشلونة حامل الرقم 
القياسي في عدد األلقاب في املسابقة 
(٢٥ مرة) مرشحا بقوة الى حتقيق 
فــــوز كبير بالنظــــر الى عروضه 
الهجومية الرائعــــة في مبارياته 
اخلمس االخيرة في الدوري، بيد 
ان اتلتيك بلباو كان له رأي آخر 
وصمد طيلة املباراة محافظا على 
نظافة شباكه ومعززا حظوظه في 
بلوغ الدور ربع النهائي على اعتبار 
انه سيخوض مباراة االياب على 
أرضه، وان كان ذلك ليس مطمئنا 
ألن الفريق الكاتالوني صعب املراس 
على أرضه وخارج قواعده ايضا. 
وسجل الفريق الكاتالوني ٢٦ هدفا 
في مبارياته اخلمس االخيرة، على 
امليريا ٨-٠، وعلــــى ريال مدريد 
٥-٠، وريال سوسييداد بالنتيجة 
ذاتها، وعلى اوساسونا ٣-٠، وعلى 

اسبانيول ٥-١.
  وفضل مدرب برشلونة غوسيب 
غوارديوال االحتفاظ بخمسة العبني 
اساســــيني على دكة البدالء وهم 
القائد كارليس بويول وسيرجيو 
بوسكيتس وحارس املرمى فيكتور 
فالديز واالرجنتيني ليونيل ميسي 
وداڤيد ڤيا قبل ان يشرك االخيرين 
في الشوط الثاني مكان املالي سيدو 
كيتا (٥٤) وبويان كركيتش (٦٣) 

لكن دون جدوى.

 «فيفبرو» يساند إقامة مونديال قطر في الشتاء
 ساند االحتاد الدولي لالعبني احملترفني لكرة 
القدم (فيفبرو) اقتراح إقامة نهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢ بقطر في فصل الشتاء بدال من الصيف، 
ملعاجلة املخاوف من ارتفاع درجات احلرارة في 
الدولة اخلليجية. ويبلغ متوسط درجة احلرارة في 
قطر خالل الشتاء ٢٠ درجة مئوية لكن في فصل 
الصيف ترتفع الى ٥٠ درجة مئوية. وأعرب فيفبرو 
عن رضاه عن انفتاح االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) على فكرة ترحيل البطولة إلى فصل الشتاء 
حلل مشكلة احلرارة املرتفعة. وقال تييس تامرز 

سكرتير اللجنة الفنية لفيفبرو «درجة احلرارة 
املرتفعة في فصل الصيف بقطر، يعني أن فصل 
الصيف ليس الوقت املناسب للتواجد هناك، سواء 
للجماهير أو الالعبني»، وتابع «ليس من املعقول 
اللعب في دولة يبلغ متوسط درجة احلرارة ٤١ 
درجة مئوية في يونيو ويوليو، وتصل احلرارة 
إلى ٥٠ درجة مئوية، الرطوبة تكون عالية للغاية»، 
وأضاف «يتم نصح السائحني بعدم السفر إلى 
قطر خالل فصل الصيف، ويغادر السكان البالد 

في جماعات في تلك الفترة». 

 أثارت تصرفات مهاجم «مان يونايتد» واملنتخب اإلجنليزي واين 
روني برفقة أعضاء الفريق في أحد النوادي الليلية في مدينة «مانشستر» 
احتفاال بأعياد امليالد حفيظة السير أليكس فيرغسون املدير الفني لـ 
«مان يونايتد» بعـــد أن التقط له أحد الصحافني صورة وهو يتناول 
الكحول أمام اجلميع رغم حتذيرات املدرب له بعدم القيام بذلك، ونشرت 
صحيفة «ديلي ميـــل» البريطانية صورة الفتى الذهبي وهو يتناول 

الكحول أمام أصدقائه بالفريق مايكل كاريك ومايكل أوين. 

 روني في حانة يشرب الكحول رغم تحذيرات فيرغسون

(أ.پ)   قائد إنتر خافيير زانيتي يحمل كأس العالم لألندية في أبوظبي  

 إسبانيا تتوج عالميًا وجنوب أفريقيا تتألق تنظيميا في عام «األخطبوط العراف»


