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  ٢٥  ديسمبر ٢٠١٠ 

 اعلن االحتـــاد االوروبي لكرة  27 
القدم في بيـــان اذاعه ان الرئيس 
الفرنسي ميشال بالتيني  احلالي 
هو املرشح الوحيد ملنصب الرئاسة 
في االنتخابات التي ستجري خالل 
اجلمعية العمومية في ٢٢ مارس 

املقبل في باريس.

 رد خوليو غروندونا رئيس االحتاد األرجنتيني لكرة القدم على 
االنتقادات العنيفة التي وجهها إليها مواطنه أســـطورة كرة القدم 

دييغو مارادونا والتي وصفه فيها بأنه «بال مبادئ».
  وقال غروندونا في تصريحات لقناة «فوكس سبورتس» الرياضية 
«أرى أنـــه (مارادونـــا) يتحدث كثيرا عن املبـــادئ ولكنه هو من 
يفتقدها.. مارادونا هو الذي يثير االستغراب والدهشة ولست أنا. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن ٨٠٪ مما يقوله ليس كما يقوله». 

 ضم بشيكتاش التركي العبا برتغاليا 
ثانيا هو هوغو امليدا ليلتحق مبواطنه 
سيماو سابروسا حسب ما ذكرت وكالة 
االناضول، وذكرت الوكالة ان امليدا (٢٦ 
عاما) العب ڤيردر برمين االملاني وقع 
عقدا لالنضمام الى بشيكتاش ملدة ثالثة 

مواسم مقابل مليوني يورو.

 ألميدا إلى بشيكتاش  غروندونا يرد على مارادونا بالتيني المرشح الوحيد

 حلم بيكام في العودة للدوري اإلنجليزي يتالشى

  فيرغسون: اللقب بين مان يونايتد 
وتشلسي وأرسنال

 أفيالي يجتاز الفحص الطبي مع «الكاتالوني»

    لوسيانا أزاحت ميسي عن عرش األرجنتين

 عاد جنم برشلونة االسباني األرجنتيني 
ليونيل ميســـي إلى األرجنتـــني لقضاء 
احتفاالت أعياد امليالد (الكريسماس) مع 
عائلته. وأكد ميسي الفائز بجائزة أفضل 
العب في العالم العام املاضي واملرشــــح 
لنيل نفس اجلائزة هذا العام أنه ال يبالي 
كثــــيرا بالتغاضي عنه للعام الثاني على 
التوالي في الترشيحات اخلاصة بأفضل 
الرياضيني األرجنتينيني، وقال ميســـي 
«٢٠١٠ كان عاما جيدا بالنســـبة لي على 
مستوى أدائي مع برشلونة وبغض النظر 
عن اخلروج املبكر للمنتخب األرجنتيني 
من بطولـــة كأس العالـــم ٢٠١٠ بجنوب 

أفريقيا».
  وأشارت الصحف األرجنتينية الى أن 
ميســـي أوضح لدى وصولـــه إلى املطار 
بالعاصمة األرجنتينية بوينس آيرس أن 
املنتخب األرجنتيني والعبيه لم يتوقعوا 
اخلروج بهذا الشـــكل مـــن دور الثمانية 

لبطولة كأس العالم.
  وأكد ميسي أن بطولة كأس أمم أميركا 
اجلنوبية «كوبا أميركا» التي تستضيفها 
األرجنتني منتصف عام ٢٠١١ ستكون في 
غاية األهمية بالنســـبة لـــه وللمنتخب 

األرجنتيني.
  وأكد ميسي أنه ال يهتم كثيرا بالتفكير 
في إمكانية فوزه هذا العام بجائزة «الكرة 
الذهبيـــة» التي متنـــح ألفضل العب في 

العالم.
  وتراجـــع ميســـي عن عـــرش قلوب 
األرجنتينيني لعدم انتخابه رياضي العام 
فـــي بالده، اذ تفوقت عليه شـــابة تدعى 
لوسيانا اميار وهي العبة هوكي عشبي.

  وكانت لوســـيانا حصلت على ألقاب 
تفوق بكثير ما توج به جنم برشـــلونة، 
واظهرت نتيجة االستفتاء لوسيانا امللقبة 
بـ «الساحرة» ويتضمن سجل إجنازاتها 
٢٠ لقبا مختلفا مع املنتخب األرجنتيني 
حيث توجـــت بطلة للعالم مرتني ونالت 
فضيتني أوليمبيتني، إضافة الى تســـعة 

ألقاب على مستوى األندية.
  والى جانب تألقهـــا الرياضي، تعتبر 
لوســـيانا وجها معروفا فـــي األرجنتني 
الظهور  الالتينية حيث اعتادت  وأميركا 
على صفحات املجالت كما رفضت عرضا 

خاصا من مجلة «بالي بوي».
  بـــدوره، أعلن برشـــلونة عن برنامج 
استعداداته للموسم ٢٠١٢/٢٠١١ حيث يعود 

الفريق إلى الواليات املتحدة بجولة تتضمن 
ثالث مباريات.كما يتضمن برنامج إعداد 
الفريق للموسم القادم مباريات ودية في 
كل من مدينتي ميونيخ األملانية وسبليت 
الكرواتية.وأوضح النـــادي على موقعه 
الرسمي باالنترنت أن هذه اجلولة ستدر 
دخال لبرشلونة يبلغ نحو ستة ماليني و٢٠٠ 
ألف يورو.ويتضمن برنامج االســـتعداد 
للموسم القادم خوض مباراتني وديتني في 
دورة كأس أودي الودية في مدينة ميونيخ 
في يومي ٢١ و٢٢ يوليو املقبل ومباراة أخرى 
ودية مبدينة سبليت الكرواتية في ٢٥ من 
الشهر نفسه ولم يتحدد حتى اآلن الطرف 

اآلخر لكل من املباريات الثالث.

   أفيالي «سليم» 

  من جانب اخر، اجتاز الالعب الهولندي 
الدولي إبراهيم أفيالي الفحص الطبي وأكمل 
جميع إجراءات تعاقده مع برشلونة. وأعرب 
أفيالي، الذي ينتمي ألصول مغربية، عن 
سعادته التامة بهذا االنتقال وقال «أشعر 
بالسعادة البالغة رغم احساسي ببعض 
التوتر لالنتقال إلى أفضل ناد في العالم.. 

أستمتع بهذه اللحظة».

 أبطال مونديال ١٩٨٢ يودعون بيرزوت
 ودع معظم جنوم املنتخب 
اإليطالـــي الفائز بلقب كأس 
العالـــم ١٩٨٢ لكـــرة القـــدم 
مديرهم الفني إنزو بيرزوت 
الذي قاد الفريق للفوز باللقب 
حيث شـــاركوا امـس فــــي 
تشـــــــييع جثمانـــه بعدما 
وافــــته املنية عن عمر يناهز 

الـ ٨٣ عاما.
  وشـــارك حارس املرمى 
العمالق السابق دينو زوف، 
الذي كان قائـــدا للفريق في 
مونديـــال ١٩٨٢، مع كل من 
زمالئـــه بيبـــي بيرغومـــي 
وفرانكو باريـــزي وماركو 
تارديللـــي وباولو روســـي 
وغيرهم في حمل نعش املدرب 
الشهير الراحل إلى مثواه في 
أبرشية سانتا ماريا مبدينة 
ميالنو اإليطالية خالل مراسم 
اجلنازة. وقـــال زوف «كان 
(بيرزوت) بالنسبة لنا مثاال 

ومنوذجا يحتذى».

اجنيليس غاالكسي األميركي، لكنه يسعى أيضا 
لالنتقال على سبيل اإلعارة إلى أوروبا لإلبقاء 
على أي فرصة له في العودة إلى منتخب بالده 
حتت قيادة املدرب اإليطالي فابيو كابيللو. وأكد 
بيكام في وقت سابق أنه سيعود إلى الدوري 
اإلجنليزي املمتاز فقط من خالل مان يونايتد، 
الذي أحرز معه ســـتة ألقاب قبل الرحيل إلى 
ريال مدريد االسباني في ٢٠٠٣، رافضا اإلعارة 
إلى صفوف ايڤرتون، لكن فيرغســـون ليس 
لديه أي رغبة في استعادة جنمه السابق، ألنه 
يرى أن بيكام صاحب الـ ٣٥ عاما كبير للغاية 
على شـــغر مركز في خط وسط فريقه. وقال 
فيرغســـون «ال أفكر في ديڤيد في هذه السن 
الطاغية، لم يسبق لي أن تعاقدت مع العب في 

مثل هذه السن». 

أليكس  الســـير   يتوقـــع 
فيرغســـون املدير الفني ملان 
املنافسة  يونايتد ان تتحول 
على لقب الدوري اإلجنليزي 
املمتاز هذا املوسم، إلى صراع 
ثالثـــي يضم مـــان يونايتد 

وارسنال وتشلسي.
  وأكد فيرغسون أن ارسنال 
مرشح بقوة للفوز باللقب لكنه 
اســـتبعد مشـــاركة توتنهام 
ومانشستر سيتي في املنافسة 
على الكأس. وأوضح فيرغسون 
«ال أعتقد أنه سيكون هناك أي 
منافس غيرنا، نحن وتشلسي 
أو ارســـنال»، وتابع «أعرف 
أن هاري ريدناب، ســـيقاتل 
مع توتنهام من أجل املنافسة 
لكن الفريق يشارك في دوري 
أبطال أوروبا، وهو أمر جديد 

بالنسبة لهم».
الى ان «مانشستر    وأشار 
سيتي لديه الفرصة بالفعل، 
لكـــن أمامهم أيضـــا الدوري 
األوروبـــي، مما ســـيصعب 
األمور عليهـــم». من ناحية 
أخرى، يلتقي مـــان يونايتد 
مع برشـــلونة االسباني في 
مباراة ودية في واشنطن في 

٣٠ يوليو املقبل.
  مـــن جانـــب آخـــر، أعلن 
تشلســـي امس موعدا جديدا 
ملباراتـــه املرتقبـــة أمام مان 

يونايتد في الـــدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم. وأقر تشلسي إقامة املباراة في األول من 
مارس املقبل بعد أن كان من املفترض أن يلتقي 
الفريقان يوم األحد املاضي، لكن تساقط الثلوج 
حال دون إقامة املباراة. ويأتي اختيار هذا املوعد 
إلقامة املباراة بسبب مشاركة الفريقني في الدور 
اخلامس من كأس االحتاد اإلجنليزي، لكن في 
حال خروجهما معا مـــن البطولة فمن املمكن 

إعادة اختيار موعد جديد ملباراتهما معا.
  من جهته، اصطـــدم حلم النجم اإلجنليزي 
ديڤيد بيكام في العـــودة ملان يونايتد بحائط 
ســـير أليكس فيرغسون في الوقت الذي أغلق 
فيه ارسني ڤينغر املدير الفني الرسنال الباب 
في وجه الالعب. ويعتزم بيكام، القائد السابق 
للمنتخب اإلجنليزي، استكمال عقده مع لوس 

 مدرب مان يونايتد االسكوتلندي اليكس فيرغسون «يسد الباب» أمام عودة بيكام 

(أ.ف.پ)   األرجنتينية لوسيانا اميار رقم واحد باألرجنتني   الهولندي إبراهيم أفيالي انضم إلى برشلونة  

 املدرب اإليطالي الراحل إنزو بيرزوت  (أ.پ)

 مزارعو ألمانيا يرفضون
   استضافة أولمبياد ٢٠١٨

  
  تلقى ملف مدينة ميونيخ األملانية لطلب اســــتضافة دورة األلعاب 
األوملبية الشتوية املقررة عام ٢٠١٨ لطمة قوية بعدما أرسلت مجموعة 
من مزارعي ميونيخ رســــالة إلى اللجنــــة األوملبية الدولية حتتج فيها 
على إقامة األوملبياد الشــــتوي في ميونيــــخ. وضمت املجموعة ٥٩ من 
مالكي األراضي املجاورة للمنطقة املرشــــحة في ميونيخ الســــتضافة 
فعاليات الدورة حيث أرســــلوا خطابا إلى البلجيكي جاك روغ رئيس 
اللجنة األوملبية الدولية يحتجون فيه على استضافة ميونيخ لالوملبياد 
الشتوي. وأرسل املزارعون هذا اخلطاب بعد انتهاء املهلة التي منحوها 
إلــــى حكومة والية بافاريا حيــــث طالبوها من قبل بالتراجع عن تقدمي 
امللف. وأكد املزارعــــون في خطابهم أنهم لن يتنازلوا عن أراضيهم مما 
يعني أن األراضي املرشــــحة الستضافة الدورة لن تكون متاحة وتقدم 
ميونيخ ملفها رســــميا إلى اللجنة األوملبية الدولية في مقرها مبدينة 

لوزان السويسرية في ١١ يناير املقبل. 

 أورالندو يوقف انتصارات سبيرز
  

  اوقف اورالندو ماجيك سلســــلة انتصارات ســــان انطونيو سبيرز 
املتتالية وأحلق به اخلسارة الرابعة هذا املوسم بنتيجة ١٢٣-١٠١ ضمن 

الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة. 
  الفوز هو الســــابع عشر الورالندو في ٢٩ مباراة حيث يحتل املركز 
الثالث في مجموعة اجلنوب الشرقي، التي عزز ميامي هيت صدارته لها 
بفوزه على فينيكس صنز ٩٥-٨٣ رافعا رصيده الى ٢١ في ٣٠ مباراة. 
  وفي مباراة ثالثة، احلق ميلووكي باكس اخلسارة الثانية والعشرين 
بســــاكرامنتو كينغز وكانت بنتيجة ٨٤-٧٩. يحتل ساكرامنتو املركز 
االخير ملجموعة الهادئ حيث فاز في ٥ مباريات فقط من اصل ٢٧ حتى 
االن، في حني يأتي ميلووكي في املركز الثالث للمجموعة الوسطى بواقع 

١٢ فوزا و١٦ خسارة. 

  سمح ڤولفسبورغ األملاني ملديره الفني 
اإلجنليزي ســــتيف مكالرين بإبعاد اجلزائري 
الدولي كرمي زياني والبرازيلي فرانشيســــكو 

كايوبي عن تشكيل الفريق.
    وجه الفرنسي آرسني ڤينغر املدير الرسنال 
اإلجنليزي عبارات السخرية إلى البرتغالي ناني صانع 
ألعاب مان يونايتد، بعد أن استبعد فوز املدفعجية 
بلقب الدوري املمتاز. وأوضح ڤينغر لشبكة سكاي 
ــبورتس «نعيش في مجتمع يعرف فيه اجلميع  س

كل شيء ومن العار أن تقول ال أعرف».
     اختير ديان ســــتانكوڤيتش العب إنتر 
ميــــالن أفضل العب صربي للعــــام الثاني على 
التوالي بعدما ساعد الفريق اإليطالي في إحراز 

خمسة ألقاب خالل عام ٢٠١٠.
   صرح ماسيمو موراتي رئيس نادي انتر ميالن 
االيطالي ان اقالة مدربه االسباني رافايل بنيتيز من 

منصبه كان حتميا وغير ممكن «حتاشيه».
     أعلنــــت الوكالــــة النمســــاوية ملكافحة 
املنشطات أن الدراج النمساوي جوزيف كوغلر 
تعرض لإليقاف ملدة عامني بسبب انتهاكه قواعد 

مكافحة املنشطات.
     أملح أليكس ماكليش املدير الفني لبرمنغهام 
سيتي اإلجنليزي امس إلى استعداده للدخول في 
الصراع على التعاقد مع االيرلندي روبي كني مهاجم 

توتنهام.
   ذكرت صحيفة «بيلد» االملانية على موقعها 
في شبكة االنترنت ان املدافع الدولي االرجنتيني 
مارتن دمييشيليس سينتقل من بايرن ميونيخ 

الى ملقة االسباني.
ــر الفني إليڤرتون  ــث ديڤيد مويز املدي      ح

ــيبي  اإلجنليزي مهاجمه النيجيري فيكتور انيتش
على البقاء مع الفريق وتوقيع عقد جديد.

   أكد كارلو أنشيلوتي املدير الفني لتشلسي 
اإلجنليزي أن فترة الراحة التي امتدت اضطراريا 
ألسبوعني ستعود بالنفع على فريقه عندما يعود 

إلى املنافسات.
   ذكرت وكالة االنباء االيطالية «أنسا» ان جنوى 
وبارما صاحبي املركزين احلادي عشر والسادس 
ــر على التوالي في الدوري االيطالي، تبادال ٤  عش
العبني فضم االول العبي الثاني املدافع الدولي لوكا 
انطونيلي واملهاجم البرتو بالوشي، وتخلى له عن 
املهاجم رافايلي باالدينو والعب الوسط فرانشيسكو 

موديستو.
    انتقد ماكس موسلي رئيس الرابطة املنظمة 
لبطولة العالم (اجلائزة الكبرى) لسباقات سيارات 
فورموالواحد االقتراح املقدم من لوكا مونتيزميولو 
رئيس فيراري بزيادة عدد سيارات كل فريق في 

سباقات البطولة إلى ثالث سيارات.
    حصل اإلجنليزي ستيف ماكالرين مدرب 
ڤولفسبورغ األملاني على فرصة جديدة مع الفريق 
ــس إدارة النادي في اجتماعه عدم  بعدما قرر مجل

إقالة مدرب إجنلترا السابق من منصبه.
    أعرب األرجنتيني املخضرم خافيير زانيتي 
قائد إنتر ميالن إليطالي، عن مساندته للبرازيلي 
ليوناردو خلالفة رافاييــــل بينتيز في منصب 

املدير الفني للفريق.
    يعتزم الفرنسي آرسني ڤينغر املدير الفني 
الرسنال اإلجنليزي التقدم بطلب استعارة سيرجيو 
ــد لريال مدريد، بعد رفض  كاناليس النجم الصاع

النادي امللكي بيع الالعب بشكل نهائي.

 عالمية  متفرقات 

 ڤان در ڤارت
   يحّذر من «القاع»

  
  نصح صانع األلعاب الهولندي 
رافاييــــل ڤان در ڤارت زمالءه في 
التحســــن في  توتنهام بضرورة 
مواجهة الفرق املتواضعة بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز لضمان التأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل. 
وقــــال لصحيفة «ذي اندبندنت»: 
«علينا الفوز باملباريات وأشــــعر 
بالثقة في قدرتنا على احتالل احد 

املراكز األربعة األولى». 

 ماغاث يحث
   نيوير على البقاء

  
  نصح فيليكــــس ماغاث املدير 
الفني لشالكه األملاني حارس مرماه 
مانويل نيوير بالبقاء مع الفريق 
ورفــــض اإلغــــراءات املادية التي 

يعرضها بايرن ميونيخ. 
  وقال ماغــــاث «مانويل ميكنه 
التطور بشكل أكبر ويكتسب ثباتا 
أكثر معنا، ألن بإمكانه أن يتعلم 
حتمل املسؤولية بشكل أكبر، وال 
أعني املسؤولية بالنسبة له وألداء 
الفريق ولكني أقصد املسؤولية على 
مستوى النادي ككل. ال ميكنه أن 
يحقق ذلك في بايرن ميونيخ، حيث 

سيصبح هناك مجرد موظف».

 ممنوع االقتراب 
  من غارفيس

  
  حذر مايك مكارثي املدير الفني 
لولفرهامبتون اإلجنليزي جميع 
األندية مــــن محاولة االقتراب من 
جناحه الصاعد ماثيو غارفيس. 

  وأبدى ناديا ليڤربول وإيفرتون 
رغبتيهما في التعاقد مع غارفيس، 
الذي نال شرف االنضمام للمنتخب 

اإلجنليزي هذا املوسم. 

 بيريز وكاسياس وراموس يتعهدون بعام تاريخي 

  مورينيو األحق بـ «األفضل» في العالم.. ويشيد بسنايدر وإبراهيموڤيتش 
تسع مرات متتالية في تسعة مواسم مع خمسة أندية».

  من جهتهم، أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ومدربه 
مورينيو والنجمان إيكر كاسياس وسيرجيو راموس عن أطيب متنياتهم 
القلبية جلماهير الفريق بقضاء عام كامل النجاح في ٢٠١١، وجتمع رباعي 
ريال مدريد حول شــــجرة أعياد امليالد لإلعراب عن متنياتهم للجماهير 

بعام جديد سعيد.
  وقال بيريز «النادي يقدم تهنئة اســــتثنائية ألعضائه ومشــــجعيه 
الذي يتميزون باإلخالص الشــــديد، وأوضح مورينيو للموقع الرسمي 
للنادي ان «الفريق ال يعاني من أي متاعب في طريقه للمنافسة وحتقيق 
أهدافه، أريد مساعدة ريال مدريد على بدء مسيرة التتويج، وليس فقط 

الفوز بلقب واحد».
  ومن جهته قال كاسياس حارس مرمى ريال مدريد: «جناحنا يأتي من 
احتادنا داخل الفريق، اننا فريق يافع، الشيء االكثر أهمية في الفريق هو 

التعاون بني املجموعة الرائعة من الالعبني الذين ميتلكهم النادي».
  وقال راموس: «أتخيل حلظة ســــاحرة فــــي ٢٠١١، أرانا نفوز باللقب 
العاشر لنا في دوري أبطال أوروبا، حيث يتجمع الالعبون حول الكأس 

في ستاد برنابيو، وتستمتع اجلماهير بهذا احلدث التاريخي». 

من برشلونة الصيف املاضي.وأكد مورينيو (٤٧ عاما) «أشعر باألسف 
بأنهم (برشلونة) لم يتعرفوا على إبراهيموڤيتش احلقيقي املهاجم الذي 
كان في برشلونة ليس هو، وال أعرف السبب، ولكنه فاز بلقب الدوري 

 أكد املــــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أحقيته في املنافســــة على 
جميع اجلوائز واألوســــمة الفردية لعام ٢٠١٠، بعــــد أن قاد فريق إنتر 

ميالن إلحراز ثالثية تاريخية املوسم املاضي.
  وقاد مورينيو فريــــق إنتر إلحراز لقب الدوري والكأس في إيطاليا 
بجانــــب لقب دوري أبطال أوروبا، قبــــل أن يرحل لتدريب ريال مدريد 
األســــباني. وقال مورينيو لصحيفة «ال غازيتا ديللو ســــبورت»: لقد 
قمت باختيار نفسي، ١١ شهرا من العمل، خضت ٥٧ مباراة، ثالثة ألقاب 
تضمنت اللقب األكثر أهمية على جميع األصعدة، (دوري أبطال أوروبا)، 

لقد فزت بكل شيء، ال ميكنني أن أفعل أكثر من ذلك.
  وانتقد مورينيو اســــتبعاد صانع األلعاب الهولنــــدي لفريق إنتر، 
ويسلي ســــنايدر من القائمة النهائية للمرشحني للفوز بجائزة أفضل 
العب في العالم واالكتفاء باسماء ثالثي برشلونة، تشافي وليونيل ميسي 
واندريس انيستا.وأوضح مورينيو انه «إذا مت اختيار اندريس انيستا، 
الذي لم يشــــارك في أول خمسة أشهر من العام بسبب اإلصابة، ولكنه 
شارك في ست مباريات وأحرز هدف الفوز في املباراة النهائية ملونديال 
جنوب أفريقيا فإن أي شــــيء قد يحدث في عام كأس العالم»، وأشــــاد 
مورينيو بالسويدي زالتان إبراهيموڤيتش الذي انتقل إلى ميالن قادما 

  زيدان متفائل بعودة األلقاب 
  

  أعرب األسطورة الفرنسي زين الدين زيدان مستشار 
فلورنتينـــو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن تفاؤله 

بعودة األلقاب إلى النادي امللكي في ٢٠١١.
  وقال زيدان للموقع الرســـمي للنادي «أمتنى الفوز 
باأللقاب في ٢٠١١، أمتنى أيضا السعادة والصحة في العام 
اجلديد»، وأضاف «مدريد مدينة استثنائية بالنسبة لي، 

دائما ما تربطني عالقة املودة باملشجعني».

 مدرب ريال مدريد 
البرتغالي جوزيه مورينيو 

يعتبر نفسه األفضل في 
العالم  (أ.پ)

 


