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  ٢٦  ديسمبر ٢٠١٠ 

 أعلن أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا املدير الفني السابق  50 
للمنتخب األرجنتيني أنه ســــيقاضي خوليــــو غروندونا رئيس االحتاد 
األرجنتيني للعبة بســــبب «ما قاله عني». وقال مارادونا في تصريحات 
نشرتها صحيفة «كالرين» األرجنتينية: «أعرف ما قاله جيدا، ولن أرد عليه 
مجددا. سأجلأ مباشرة إلى احملامني ملقاضاته على كل ما قاله. اتصلت بهم 
بالفعل ويقومون اآلن بدراسة القضية». واندلعت حرب كالمية بني غروندونا 
ومارادونا في األرجنتني وقام رئيس االحتاد األرجنتيني بالرد على االنتقادات 

العنيفة التي وجهها إليه مارادونــــا والتي وصفه فيها بأنه «بال مبادئ». 
وجدد مارادونا هذا األسبوع انتقاداته واتهاماته إلى غروندونا بأنه تعمد 
اإلطاحة به من منصب املدير الفني للمنتخب األرجنتيني بعد اخلروج من 
دور الثمانية في بطولة كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا. واتهم مارادونا 
مواطنه بالكذب، مشيرا إلى أن غروندونا أكد في البداية أنه سيستمر في 
منصبه كمدير فني للفريق ثم أغلق أمامه كل األبواب. كما أشــــار مارادونا 

إلى أنه لم يرتبط ولن يرتبط بعالقة جيدة مع غروندونا. 

 مارادونا يعتزم مقاضاة غروندونا في األرجنتين

 مدرب إنتر ميالن اجلديد البرازيلي ليوناردو  (أ.ف.پ) 

 رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل مع افالي  (أ.ف.پ) 

 فيدرر ونادال يتصارعان على زعامة التنس  (أ.پ) 

 فرحة واين روني وماكيدا بالفوز في مباراة سابقة على سندرالند 

 مان يونايتد يطمح إلى االبتعاد في الصدارة أمام سندرالند
  ميني مـــان يونايتد النفس 
باســـتغالل الفرصة الثمينة في 
النارية  فترة األعياد واملواجهة 
اللندنيني ارسنال  بني اجلارين 
الثانـــي وتشلســـي الرابع غدا 
الفارق بينهما  االثنني لتوسيع 
خاصة انه يخوض مباريات سهلة 
نسبيا في املراحل األربع املقبلة 
سيبدأها مبواجهة سندرالند اليوم 
في املرحلة التاسعة عشرة من 
الـــدوري االجنليزي لكرة القدم 
ثم برمنغهام االربعاء ووســـت 
بروميتش وســـتوك سيتي في 
األول والرابـــع من يناير املقبل.
ويبتعـــد مان يونايتـــد بفارق 
نقطتني عن ارسنال ومانشستر 
سيتي و٣ نقاط عن تشلسي، وهو 
الالزمة لتحقيق  ميلك األسلحة 
فوزه الرابع على التوالي عندما 
يستضيف ســـندرالند. ويعول 
الذي  الوحيـــد  مان يونايتـــد، 
لم مين باخلســـارة في الدوري 
حتى اآلن، على قوته الهجومية 
الضاربة بقيادة البلغاري دمييتار 
برباتوف صاحب اخلماسية في 
مرمى بالكبيرن (٧-١) والبرتغالي 
لويس ناني، في حني يغيب جنم 
كوريا اجلنوبية بارك جي سونغ 
ملشاركته مع منتخب بالده في 
نهائيات كاس اسيا في قطر من 

٧ إلى ٢٩ يناير املقبل.
   بيد ان مدرب الشياطني احلمر 
الســـير اليكس فيرغسون حذر 
العبيه من سندرالند الذي يشرف 
على تدريبـــه قائد مان يونايتد 
السابق ستيف بروس الذي قاد 
فريقـــه الى حتقيق نتائج الفتة 
أمام الكبار في الدوري حتى اآلن 
واخرها الفوز على تشلسي في 
قعر داره بثالثية نظيفة منتصف 

نوفمبر املاضي، كما انه ارغم مان 
يونايتد على التعادل ٠-٠ عندما 
استضافه على ملعب «ستاديوم 
اوف اليت» على غرار مباراته مع 
ارســـنال ١-١ على امللعب ذاته، 
ثم تعادله مع مضيفه ليڤربول 

النقاط. انهم ال يعترفون بصعوبة 
الدوري اآلن».

   واعترف فيرغســـون «بان 
فريقه ســـيخطو خطوة كبيرة 
نحو التتويـــج باللقب في حال 
حافظ علـــى الصـــدارة بنهاية 

٢-٢ وفوزه على ضيفه مانشستر 
سيتي.وقال فيرغسون «سألني 
أحد األشخاص اذا ما كنت مندهشا 
لتصدرنا الدوري؟ فقلت له «أنا 
مندهش فقط كون الناس فوجئوا 
بفقدان أندية الصدارة للعديد من 

املراحل األربعة العصيبة املقبلة 
«مهمتنا لن تكون سهلة في األيام 
املقبلة، كما انها ليســـت صعبة 
للغاية، يجب ان نستغل الفرص 
أمامنـــا ملواصلة  التي تســـنح 
االنتصارات وتعزيـــز ريادتنا 

ورفع معنوياتنا».
   وقال فيرغسون الذي حرمه 
تشلسي املوسم املاضي من اللقب 
الثالث على التوالي والتاسع عشر 
في تاريخه «امتنى ان نبقى في 
املراحل  انتهـــاء  الصدارة عقب 
األربعـــة املقبلة فـــي الرابع من 
يناير. اذا جنحنا في ذلك فسنكون 
أجنزنا املهمة على أفضل حال».
وما يســـهل مهمة مان يونايتد 
غياب أبـــرز مفاتيح اللعب لدى 
سندرالند بسبب اإلصابة واإليقاف 
وهم العبه املعـــار الى «القطط 
الســـوداء» دانـــي ويلبيك ولي 
كاترمول وانكون فرديناند ومايكل 
تورنر وتيتوس برامبل وماتيو 
كيلغالون. وتبـــرز اليوم ايضا 
املواجهة الساخنة بني نيوكاسل 
الثامن ومانشستر سيتي شريك 
ارسنال في املركز الثاني.ويأمل 
نيوكاسل في الثأر خلسارته أمام 
مانشستر سيتي ١-٢ في املرحلة 
السابعة، فيما يرغب الضيوف في 
استعادة التوازن بعد اخلسارة 
أمام ضيفهـــم ايفرتون ١-٢ في 
املرحلة األخيـــرة والبقاء على 

مسافة قريبة من الصدارة.
   وال تخلـــو املواجهـــة بـــني 
اســـتون فيال مـــع توتنهام من 
أهمية خصوصا بالنسبة لألخير 
رابع املوســـم املاضي والساعي 
الى املنافســـة علـــى اللقب هذا 

املوسم.
   ويلعـــب اليوم أيضا، فوالم 
مع وست هام، وبالكبيرن روفرز 
مع ســـتوك سيتي، بالكبول مع 
ليڤربول، وبولتون مع وســـت 
بروميتـــش، وايفرتـــون مـــع 
برمنغهام سيتي، وولفرهامبتون 

مع ويغان اتلتيك. 

 مواجهة قوية بين نيوكاسل ومانشستر سيتي وليڤربول يلتقي بالكبول

 بارك جي سونغ: مان يونايتد سيظل 
في الصدارة لحين عودتي من قطر

 مانشستر سيتي يخصص
  ٢١ مليون إسترليني لضم لويز

 أصغر بطلة عالم في الشطرنج صينية

 يعتقد النجم الكوري اجلنوبي بارك جي ســـونغ أن فريقه مان 
يونايتد سيظل على قمة الدوري اإلجنليزي عندما يعود من املشاركة 
مـــع منتخب بالده في بطولة كأس آســـيا التي تقـــام في العاصمة 
القطرية الدوحة الشـــهر املقبل. ويتصدر مانشستر جدول ترتيب 
الدوري اإلجنليزي بفارق نقطتني أمام أقرب مالحقيه ارسنال. وقال 
بـــارك لصحيفة «غارديان» البريطانية «كلي ثقة بأننا ســـنظل في 

الصدارة حلني عودتي».
  وأضاف «ليس لدي شك في أننا سنظل في نفس موضعنا الذي 
نحن عليه اآلن، اللعب للمنتخب شرف كبير لي، سأغيب عن العديد 
من املباريات، وهو أمر محبـــط، لكن مان يونايتد لديه فريق كبير 

ومبقدوره أن يظهر مبنتهى القوة من دوني». 

 يســـتعد نادي مانشستر ســـيتي اإلجنليزي لكرة القدم للتقدم 
بعرض قيمتـــه ٢١ مليون جنيه إســـترليني للتعاقد مع البرازيلي 
ديڤيد لويز مدافع بنفيكا البرتغالي. وتردد أن روبرتو مانشـــيني، 
املدير الفني ملانشستر سيتي، يسعى إلى تعزيز خطوطه اخللفية، 
بعد أن اهتزت شباك فريقه مرة واحدة، على األقل، خالل كل مباراة 
من املباريات الست من أصل سبع مباريات خاضها الفريق مؤخرا. 
وكانت تقارير ربطت في وقت ســـابق بني لويز ومانشستر سيتي، 
كما تردد أن تشلسي يسعى لضم الالعب البرازيلي. وتعرض لويز 
النتقـــادات عقب اهتزاز أدائه مع بنفيكا املوســـم احلالي كما رفض 

جتديد عقده مع الفريق. 

 حققت فتاة صينية في السادسة عشرة من عمرها لقب بطولة 
العالم في الشطرجن للنساء بعد فوزها على أكبر منافساتها في 
الدورة النهائية للبطولة التي أقيمت في تركيا. فقد فازت هو يي 
فان بأفضل نتيجة في نهائـــي البطولة التي أقيمت في أنطاكية 
بتركيـــا، حيث تغلبت على مواطنتهـــا روان لوفي بنتيجة ٣:٥، 
وبهذا تصبح هو أصغر من حملت لقب بطولة العالم للشطرجن 
بني النســـاء في تاريخ اللعبة حتى اآلن. وفازت هو يي فان في 
البداية بنتيجة ١:٣، وبعد أربعة أدوار أخرى حافظت الفتاة على 
تفوقها حيث حققت كل من الالعبتني الفوز في دورين، مت اقصاء 
حاملة اللقب، الروسية ألكسندرا كوستنيوك، من اجلولة الثالثة 
من بطولة العالم من خالل نظام الضربة القاضية «كي أو»، ولم 
تتمكن املشاركة األملانية الوحيدة في البطولة إليزابيث بيتس، 
من مدينة إيرفورت، من الوصول إال إلى اجلولة الثانية في هذه 

البطولة. 

 عالمية متفرقات  

أعلن نادي دينامو كييـــڤ األوكراني لكرة القدم   
رسميا عن تعيني املدرب الروسي يوري سيمني مديرا 
فنيا للفريق املنافس في بطولة الدوري األوروبي (كأس 
االحتـــاد األوروبـــي ســـابقا)، وذلك بعقد ملـــدة ثالثة 

أعوام.
أبرم نادي بشكتاش التركي ثاني صفقة له خالل يومني    
ــي هوغو أمليدا من ڤيردر  ــث تعاقد مع املهاجم البرتغال حي
برمين األملاني ملدة ثالثة أعوام ونصف العام مقابل مليوني 
ــكتاش قد حسم صفقة تعاقده مع الالعب  يورو. وكان بش

البرتغالي اآلخر سيماو من أتلتيكو مدريد االسباني.
أكد كريس هيوتون أنه ال يحمل أي ضغينة لنادي    
نيوكاسل اإلجنليزي وأنه يتطلع إلى مواصلة مسيرته 
التدريبية قريبا. وقد رحل هيوتون عن تدريب نيوكاسل 
في وقت ســـابق الشهر اجلاري، في مفاجأة من العيار 
الثقيل، بعد أن قاد الفريق للصعود إلى الدوري املمتاز 

واحتل به درجة جيدة في جدول ترتيب املسابقة.
ــيفيوي تشاباالال  قال جنم منتخب جنوب افريقيا س   
للموقع الرسمي لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) «ما زلت 
ال أصدق هدفي امام املكسيك في افتتاح مونديال ٢٠١٠. لم 
ــت أعيد صور ذلك الهدف في  ــي تلك الليلة. فقد ظلل أمن ف
مخيلتي. لقد كان األمر متميزا حقا، وكان ذلك الهدف فريدا 
ــن، سأذكر ذلك اليوم  من نوعه. عندما أتقدم أكثر في الس

الذي غير مجرى حياتي». 

 ليوناردو يسعى لضمّ نجوم جدد بعد تعيينه مدرباً جديداً إلنتر ميالن 
 مبجرد إعالن نادي إنتر ميالن اإليطالي لكرة القدم عن تعيني 
البرازيلي ليوناردو مدربا جديدا له خلفا لإلسباني رافاييل 
بنيتيز، بدأت الشائعات تنتشر حول رغبة ليوناردو في ضم 

العديد من مواطنيه، وغيرهم من الالعبني إلى سان سيرو.
  وذكرت صحيفة «كورييري ديللو ســــبورت» اإليطالية 
أن ليونــــاردو من أكبر معجبي جنم ريال مدريد األســــباني 
ومواطنه املصاب حاليا كاكا الذي أمضى أفضل أيام مشواره 
الرياضي بصفوف غرمي إنتر التقليدي ايه ســــي ميالن، وأن 
ليونــــاردو رمبا ميارس بعض الضغوط من أجل ضم صانع 

ألعاب املنتخب البرازيلي.
  في الوقت نفســــه، نقلت الصحيفــــة اإليطالية عن وكيل 
أعمال املهاجم البرازيلي لويس فابيانو، جنم فريق اشبيلية 
اإلســــباني قوله: «يســــعدنا الذهاب إلى إنتر واالنضمام إلى 
ليونــــاردو». وأكمل فابيانو عامه الـ ٣٠ مؤخرا بعدما أمضى 
الســــنوات الـ ٥ املاضية مع إشبيلية، حيث سجل ١٠٠ هدف 

خالل هذه الفترة.
  من ناحية أخرى، أشارت صحيفة «ال غازيتا ديللو سبورت» 
إلى أن العب قلب دفاع جنوى الشاب أندريا رانوكيا قد يكون 
في طريقه إلى إنتر خالل فترة االنتقاالت الشتوية في يناير، 
وأضافت الصحيفة ان ليونــــاردو يريد أيضا أن يضم العب 
أودينيزي الشاب أليكسيز سانشيز. كما قالت ان إنتر وضع 
العب منتخب إيطاليا ونادي فيورنتينا ريكاردو مونتوليفو 
على قائمــــة املطلوبني لديه الصيف املقبل، حيث ينتهي عقد 

مونتوليفو مع فيورنتينا في يونيو ٢٠١١ مما يعني أن ناديه 
قد يضطــــر لبيعه في نهاية هذا املوســــم للحصول على أي 

مقابل مادي.
  وكان انتر ميالن قد أعلن على موقعه في شبكة االنترنت 
تعيني البرازيلي ليوناردو مدربا جديدا للفريق خلفا لبنيتيز 
الذي أقيل من منصبه. وقال النادي في بيان له «وقع ليوناردو 
قبل دقائق على عقد ســــيربطه بانتر ميالن حتى ٣٠ يونيو 
٢٠١٢»، مؤكدا ان موعد تقدمي ليوناردو (٤١ عاما) الى جماهير 
النادي ووسائل االعالم سيحدد في االيام القليلة املقبلة.وتابع 
«انتر ميالن يرحب بليوناردو» مشيرا الى ان املدرب البرازيلي 
ســــيقود الفريق اعتبارا من ٢٩ ديسمبر اجلاري»، في إشارة 
الى يوم استئناف تدريبات الفريق بعد اعياد امليالد. وستكون 
مهمة ليوناردو انتشال الفريق من املركز السابع في الدوري 
حيــــث يتخلف بفارق ١٣ نقطة عن جــــاره وغرميه التقليدي 
ميالن املتصدر علما ان انتر ميالن ميلك مباراتني مؤجلتني، 
واالعــــداد للمواجهة القوية امام بايــــرن ميونيخ االملاني في 
الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري ابطال اوروبا في لقاء ثأري 
بالنسبة الى الفريق البافاري الذي خسر نهائي البطولة امام 
االنتر ٠ـ  ٢ في مدريد املوسم املاضي. وقرر رئيس انتر ميالن 
ماسيمو موراتي اختيار ليوناردو على الرغم من قلة خبرته 
التدريبية ووالئه الكبير جلاره ميالن الذي دافع عن ألوانه ١٢ 
عاما واشرف على تدريبه املوسم املاضي، بيد ان موراتي على 

ما يبدو معجب بشخصية الدولي البرازيلي السابق. 

 افالي يوقع عقدًا لمدة ٤٫٥ أعوام
  مع برشلونة ويحلم بحصد األلقاب

 فيدرر ونادال صراع على عرش التنس 
وفوزنياكي ملكة من دون تاج

 أعلن نادي برشـــلونة بطل 
الدوري االسباني لكرة القدم ان 
الفريق الكاتالوني انهى تعاقده مع 
العب وسط ايندهوفن الهولندي 
الدولي ابراهيم افالي ملدة ٤ اعوام 

ونصف العام.
  وقال افالي املغربي االصل (٢٤ 
عاما) في تصريحات صحافية 
عقب توقيعه للعقد «كنت امتنى 
اللعب في صفوف برشلونة منذ 
طفولتي. لقد كان ذلك حلما. نحن 
نعرف جميعا ان برشلونة هو 
افضل ناد للعب كرة القدم وعندما 
سمعت اهتمامه بخدماتي لم افكر 

في املسألة مرتني».
  وخـــاض افـــالي ٢٩ مباراة 
دولية حتى اآلن وهو كان ضمن 
املباراة  التي بلغت  التشـــكيلة 
النهائية ملونديال جنوب افريقيا 
الصيف املاضي. واوضح برشلونة 
في بيان على موقعه في شبكة 
االنترنت انه دفع ٣ ماليني يورو 
(٣٫٩ ماليني دوالر) اليندهوفن، 
مشيرا الى ان قيمة فسخ عقده 
مع الفريق الكاتالوني تبلغ ١٠٠ 
اندوني  مليون يورو. واشـــاد 
الرياضي  زوبيزاريتـــا املديـــر 
للفريق الكاتالوني وحارس مرماه 

 يؤكد تتويج السويسري روجيه 
فيدرر املصنــــف ثانيا في العالم 
الشهر املاضي ببطولة املاسترز إثر 
فوزه على االسباني رافايل نادال 
االول عامليا في النهائي، ان مشوار 
«املايســــترو» اليزال طويال ولم 
ينته بعد في مالعب الكرة الصفراء 
التي شهدت في عام ٢٠١٠ تتويج 
الدمناركية كارولني فوزنياكي ملكة 
لفئة السيدات من دون تاج على 
الرأس. وأحرز فيدرر املولود في 
مدينة بال في ٨ أغسطس ١٩٨١، في 
املوسم احلالي ٥ ألقاب وهي نتيجة 
جيدة تضعه بــــني األوائل، منها 
لقبان كبيران في بطولتي استراليا 
املفتوحة واملاسترز في مطلع وآخر 
العام احلالي. وميلك فيدرر رابع 
أعلى رصيد على صعيد األلقاب 
بعــــد األميركي جيمــــي كونورز 
صاحب الرقم القياسي (١٠٩ ألقاب) 
واالميركي من اصل تشيكي ايفان 
ليندل (٩٤) واالميركي االخر جون 
ماكنرو (٧٧)، وهــــو يأتي ايضا 
امام سامبراس (٦٤ لقبا). ويتطلع 
«املايسترو السويسري» في ٢٠١١ 
الى انتزاع صدارة التصنيف العاملي 
املاتادور االســــباني»  مجددا من 
نادال (٢٤ عاما) صاحب ٤٣ لقبا 
٩ منها كبيرة في استراليا املفتوحة 

السابق ببراعة افالي ونضجه 
مؤكدا انه الالعب الوحيد الذي 
سيتعاقد معه الفريق في فترة 

االنتقاالت الشتوية.
  وقال لـــدى تقـــدمي الالعب 
الى وسائل االعالم واجلماهير 
«ليس لدينا علـــى االطالق اي 
مخطط لضم العبني آخرين. لقد 
كان افالي فـــي نهاية عقده مع 
الى املجموعة  فريقه، وبالنظر 
التي نضمها وجدنا أنه بإمكانه 

الفرنســــية  غــــاروس  وروالن 
ووميبلدون االجنليزية. وحقق 
نادال حتى اآلن ٤٧٢ فوزا مقابل 
١٠١ خسارة (معدل فوز ٨٢٫٤٪)، 
وتوج هذا املوسم في ٧ ألقاب فكان 
احد أكثر املتوجني، وحصل على 
١٠ ماليني و١٧١ ألفا و٩٩٨ دوالرا 
فارتفعــــت ثروته الى ٣٧ مليونا 
و٣٩٦ ألفا و١٦٢ دوالرا منذ احترافه 
عام ٢٠٠١. ولدى السيدات، غيبت 
اإلصابة الشقيقتني األميركيتني 
فينوس وســــيرينا وليامز فترة 
ليست بقصيرة فتوجت فوزنياكي 

منح اضافة الى صفوف الفريق». 
وكان روب يانسن وكيل اعمال 
افالي اعلن في منتصف نوفمبر 
املاضي ان االخير ســـيوقع في 
ينايـــر املقبل عقدا ملـــدة اربعة 
اعوام وستة اشهر. وبات افالي 
سابع العب يلتحق ببرشلونة 
بعد البرازيلي روماريو ومواطنه 
رونالدو ورونالد كومان وبودوين 
زندن وفيليب كوكو ومارك فان 

بومل. 

ملكة دون ان تضع تاجا على رأسها 
لعدم إحرازها اي لقب كبير. ورغم 
إنهاء املوسم في املركز األول عامليا 
لكونها األكثر تتويجا (٦ ألقاب) 
وفوزا (٦٢ مباراة). واختار االحتاد 
الدولي للتنس نادال للمرة الثانية 
وفوزنياكي للمرة االولى افضل 
العبني لعام ٢٠١٠، فاألول حصد 
٧ ألقــــاب ٣ منها كبيرة، والثانية 
توجت ٦ مرات في دورات بونتي 
فيدرا بيتش االميركية وكوبنهاغن 
ومونتريال ونيوهايفن االميركية 

وطوكيو وبكني. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة التاسعة عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٣  فوالم ـ وست هام 

 أبوظبي الرياضية HD٨  ٦  بالكبيرن ـ ستوك سيتي 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ٦  بالكبول ـ ليڤربول 

 أبوظبي الرياضية HD٧  ٦  بولتون ـ وست بروميتش 

 أبوظبي الرياضية HD٦  ٦  إيڤرتون ـ برمنغهام سيتي 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ٦  مان يونايتد ـ سندرالند 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  نيوكاسل ـ مانشستر سيتي 

 أبوظبي الرياضية HD٩  ٦  ولڤرهامبتون ـ ويغان 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٨:٣٠  أستون ڤيال ـ توتنهام 


