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 ستادات جنوب أفريقيا شهدت «ڤوڤوزيال» تراثية في كأس العالم ٢٠١٠
 

 أعلــــن بول دايتون مدير اللجنــــة املنظمة لدورة 
األلعاب االوملبية املقررة في لندن عام ٢٠١٢ ان مليوني 
شــــخص تقدموا بطلباتهم لشراء التذاكر على الرغم 
من ارتفاع أسعارها مقارنة مع ما مت اإلعالن عنه في 
السابق. وسيتم عرض ٦٫٦ماليني تذكرة على اجلماهير 
في مارس املقبل، بيد ان األشخاص الذين يرغبون في 
احلصول عليهــــا بإمكانهم طلبها على موقع األلعاب 

في شبكة االنترنت. ومن املليوني شخص الذين مت 
تسجيلهم حتى اآلن للحصول على التذاكر، هناك العديد 
منهم يأملون في حضور العديد من املسابقات، وعدد 
النساء يفوق عدد الرجال. وأوضح دايتون ان تنظيم 
عملية بيع التذاكر، التي وفقا لرغبات املنظمني ستمثل 
٢٥٪ من العائدات، هو «مهمة شــــاقة»، مشيرا الى ان 

هذا العام من املنتظر أن يكون «مكثفا جدا».

  ٢ مليون طلب شراء تذاكر ألولمبياد ٢٠١٢

  قمة نارية في «اإلمارات» بين أرسنال وتشلسي 

 العاجي ديدييه دروغبا جالد ارسنال في املواجهات األخيرة العقل املفكر لـ «ارسنال» سيك فابريغاس مطالب بصنع الفوز للمدفعجية

وتوتنهام.
  كمـــا ان انخفـــاض درجات 
احلرارة جعل استضافة ملعب 
ايفرتون املباراة ضد برمنغهام 

امرا متعذرا.

  لماذا دروغبا يسجل بأرسنال 

  أكد العاجي اميانويل ايبوي 
جنم ارسنال أن مواطنه ديديه 
دروغبا هداف تشلسي، يشعر 
باألسف العتياده على تسجيل 
أهداف في مرمـــى املدفعجية.
وســـجل دروغبا عشرة أهداف 
في آخر سبع مباريات جمعت 
تشلسي بارسنال، ووفقا اليبوي 
فإنه يشعر باألسف لفعل ذلك، 
وقـــال ايبوي ملوقـــع صحيفة 
اكســـبريس «ال أعرف ملا يظهر 
دروغبا بشكل رائع أمامنا، في كل 
مرة نلتقي فيها تشلسي يسجل 
دروغبا، سألته ملا يحرز دائما 
أهدافا في مواجهتنا.وكل ما قاله 
لي، «ال أعرف السبب، ال أعرف ما 

أقوله ولكني أشعر باألسف».

  ليڤربول ينافس لضم دزيكو 

  انضم ليڤربول اإلجنليزي إلى 
التي تسعى لضم  قائمة األندية 
املهاجم البوســـني الدولي ادين 
دزيكو من صفوف ڤولفسپورغ 
األملاني، وفقا لوســـائل اإلعالم 
البريطانية.وذكـــرت صحيفـــة 
«ذي تيليغراف» أن فولفسپورغ 
ال ميانع مناقشة صفقة تبادلية 
تتلخص فـــي انتقال دزيكو إلى 
ليڤربول مع انتقال الثنائي ريان 
بابـــل ودانيل اغـــر إلى صفوف 
النادي األملاني.وتردد أن دزيكو 
لديه شرط جزائي بقيمة ٤٠ مليون 
يورو في عقده مع ڤولفسپورغ، 
ومن املستبعد أن يقدر ليڤربول 
على دفع مثل هذا املبلغ الضخم مما 
يرجح إمكانية عقد صفقة تبادلية. 
ويقوم ناديا يوڤنتوس ومانشستر 
سيتي مبحاوالت حثيثة للتعاقد 

مع القناص البوسني. 

في مواجهة تشلسي في االعوام 
االخيرة حيث خسر امامه ٥ مرات 
متتالية ودخل مرماه ١٣ هدفا في 

دربي لندن.
الوقت    وقال فينغر «حـــان 
الفرق  امام  لتحســـني رصيدنا 
الكبيـــرة. صحيح اننا وضعنا 
هدفا واحـــدا امامنا وهو وقف 
النتائج املخيبة امام كبار البرمير 
ليغ، يجب ان نؤكـــد اننا على 
نفس املستوى او افضل مع هذه 

االندية عندما نالقيها».
  واضاف «ال نفكر حقا في االرقام 
القياســـية او نتائج املواجهات 
املباشرة ألن اإلحصاءات تاريخية 
وكل مباراة تكون انطالقة جديدة. 
كل العب يخسر مباراة قبل ان 
يفوز باخرى. وسيأتي يوم نحقق 
فيه الفوز «حتى ندخل مباراتنا 
امام ويغان مبعنويات عالية». 
الفرق  امام  وتابع «إحصاءاتنا 
الكبيرة مخيبة الن لدينا فريقا 

شابا للغاية».
املباراة    ويدخـــل ارســـنال 
بتشـــكيلته الكاملة بعد تعافي 
حارس مرماه الدولي الپولندي 
لوكاس فابيانسكي والفرنسي 
ابـــو ديابي والقائد االســـباني 
فرانسيسك فابريغاس واملهاجم 
الهولندي روبن فان بيرســـي 
من االصابة. في املقابل، يطمح 
تشلسي الى وقف نزيف النقاط 
في مبارياته اخلمس االخيرة التي 
مني فيها بخسارتني وسقط في 

فخ التعادل ٣ مرات.
  وحقق تشلسي بداية نارية، 
لكنـــه تراجع كثيـــرا بعد اقالة 
مســـاعد املـــدرب راي ويلكنز، 
وغيـــاب الثالثي جـــون تيري 

وفرانك المبارد والغاني مايكل 
ايسيان في الفترة السابقة.

   وتراجع تشلسي من الصدارة 
الى املركز الرابع، ونال ٦ نقاط 
فقط من اخر ٢١ نقطة ممكنة وهو 
لم يحقق الفوز منذ العاشر من 
نوفمبر عندما تغلب على جاره 

فوالم ١-٠.
  رغم ذلـــك، يحـــاول مدربه 
االيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي 
البقاء متفائال رغم التعادل مع 
توتنهام ١-١ االســـبوع املاضي 
عندما اهدر مهاجم الفريق الدولي 
العاجي ديدييـــه دروغبا ركلة 
جزاء في الوقت الضائع: «أعتقد 
ان اللحظات الســـيئة أصبحت 

وراءنا».
امتعاضه    وابدى انشيلوتي 
من جلنـــة البرمجة في االحتاد 
االجنليزي الن فريقه سيخوض 

مباراتني على مدى ٣ ايام.

  تأجيل مباراتين

  أدت األحوال اجلوية الصعبة 
في اجنلترا الى تأجيل مباراتي 
بالكبول مع ليڤربول وايفرتون 
مـــع برمنغهام ضمـــن املرحلة 
التاســـعة عشـــرة اللتني كانتا 
مقررتني امس. وتأجلت املباراتان 
الى ١٢يناير املقبل. وتبني للبعثة 
التي تفقدت ملعب بالكبول انه 
ال ميكـــن اقامة املبـــاراة اذ ان 
ارضية امللعب غير مجهزة ملثل 
هذه احلاالت حيث وصلت درجة 
احلرارة الى تسع درجات حتت 
الثالثة  املبـــاراة  الصفر. وهي 
التـــي يتم تأجيلهـــا لبالكبول 
على أرضه بسبب الطقس، بعد 
تأجيل املباراتني ضد مان يونايتد 

 سيكون «ســـتاد االمارات» 
مسرحا لقمة نارية بني اجلارين 
الثانـــي  اللندنيـــني ارســـنال 
وتشلسي الرابع وحامل اللقب 
في قمة املرحلة التاسعة عشرة 
الـــدوري االجنليزي لكرة  من 

القدم.
  وتكتسي املباراة اهمية كبيرة 
الفريقني كونها  الى  بالنســـبة 
جـــاءت في فترة حاســـمة من 
املوسم ستشهد اقامة ٤ مراحل في 
مدى ١٠ ايام بينها مرحلتان في 
االيام االربعة املقبلة، فضال عن 
انها جتمع بني فريقني يعتبران 
املنافسني الوحيدين ملان يونايتد 
املتصدر وبالتالي يطمح كل منهما 
الى حتقيق الفوز للحفاظ على 
فارق النقاط الذي يفصلهما عن 
الشياطني احلمر الذين ميلكون 
امـــام مضيفهم  مباراة مؤجلة 

بالكبول.
  ويســـعى ارســـنال الى رد 
االعتبار خلسارته امام تشلسي 
٠-٢ على ملعب ستامفورد بريدج 
في الثالث مـــن اكتوبر املاضي 
ضمن املرحلة السابعة، علما بان 
املدفعجية كانوا االفضل اغلب 
فترات املبـــاراة وكان بامكانهم 

انتزاع النقاط الثالث.
  ويأمل رجال املدرب الفرنسي 
ارسني فينغر ايضا الى استعادة 
نغمة االنتصارات بعد اخلسارة 
امام مان يونايتد ٠-١ في مباراتهم 
االخيرة في الدوري في ١٢ احلالي 
حيث تأجلـــت بعدها مباراتهم 
امام ستوك سيتي بسبب الثلوج 
التي ادت ايضا الى تأجيل القمة 
النارية بني تشلسي ومان يونايتد 

في املرحلة الثامنة عشرة.
  وطالب فينغر العبيه بضرورة 
وضع حد للنتائج املخيبة امام 
الدوري  فـــي  الكبيرة  الفـــرق 
امام  هذا املوسم حيث خسروا 
تشلسي ومان يونايتد وسقطوا 
في فخ التعادل امام ليڤربول ١-١. 
كما ان ارســـنال عانى االمرين 

  سندرالند حاول ضم بيكام 

 غلطة سراي  لضم بودولسكي

 إيقاف العبين بواشنطن 
لشجار في ملهى ليلي

 اعترف ستيف بروس املدير الفني 
لســـندرالند اإلجنليزي لكرة القدم 
بأنه حاول التعاقد مع النجم ديڤيد 
بيكام العب خط وسط فريق لوس 
اجنيليس غاالكسي األميركي، وأكد 
بروس أنه حاول اســـتقطاب النجم 
الســـابق ملان يونايتد وريال مدريد 
املوسم املاضي قبل انتقاله إلى ميالن 
على سبيل اإلعارة للمرة الثانية قادما 
من غاالكسي، وقال بروس لصحيفة 
دايلي ستار «مازلت على اتصال به، 
هل سيعود إلى إجنلترا؟ ال ميكنني 
أن اعرف ذلك»، وتابع «ولكني حاولت 
أن اضمه إلى فريقي عندما انتقل إلى 
ميالن، وقال لي حينذاك شكرا بروس 

ولكني سأذهب إلى ميالن».

 ذكرت وسائل اإلعالم التركية أن 
نادي غلطة سراي يسعى لضم لوكاس 
بودولسكي مهاجم كولن األملاني مقابل 
ستة ماليني يورو في فترة االنتقاالت 

الشتوية في يناير املقبل.
  وذكر موقع «ناشـــيونال تورك» 
االلكتروني أن غلطة سراي يسعى 
لضـــم بودولســـكي لتعزيز هجوم 
الفريق، رغم أن مهاجم كولن البالغ من 
العمر ٢٥ عاما ليس في أفضل حاالته. 
ويحتل غلطة ســـراي املركز الثامن 
بترتيب الدوري التركي برصيد ٢٣ 
نقطة بفارق ١٩ نقطة خلف طرابزون 

املتصدر. 

 تعـــرض جنما فريق واشـــنطن 
ويزاردز لكرة السلة األميركية، اندراي 
وجافالي ماكجـــي لعقوبة اإليقاف 
مباراة واحدة بعد يوم واحد من تردد 
أنباء حول وقوع اشتباك بينهما في 

ملهى ليلى بواشنطن.
  وأصدر نادي واشنطن بيانا عبر 
رئيسه ارني غرانفيلد اكد فيه معرفته 
باحلادث ولكن دون الكشف عن أي 

تفاصيل.
  وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
ان الالعبني ورمبا أصدقائهما تعاركوا 

في ملهى «شادو روم» الليلي.
  وردد شهود عيان ان الالعبني أخذا 
يصرخان في وجه بعضهما قبل ان 
يتبادال اللكمات وحاول زميليهما ال 
ثورنتون ان ينهي الشـــجار ولكنه 

تعرض للكمة شديدة. 

  الرياضة عنوان عريض حدد مالمح أخبار المشاهير  الرياضة عنوان عريض حدد مالمح أخبار المشاهير  الرياضة عنوان عريض حدد مالمح أخبار المشاهير
تْ آذان العالم في مونديال جنوب أفريقيا   الـ «ڤوڤوزيال» أصمَّ

  شـــهد العام ٢٠١٠ تنظيم دورة االلعاب االوملبية الشـــتوية في 
فانكوفر، اكثر املدن الكندية «اســـيوية»، واول مونديال لكرة القدم 
في افريقيا، لكن عيوبا شابت االعراس الرياضية مثل الطالق وقطع 
العالقات والوفيـــات التي طالت اخبار املشـــاهير بالفضيحة حينا 

والتعاطف احيانا.
  ومـــن مونديال كرة القدم في جنوب افريقيا، ميكن تذكر ضجيج 
الڤوڤوزيال وفخر شعب سعيد، واطفاء منتخب اسبانيا اول شمعة 
في العرس العاملي الذي احتوى بعض املباريات اجلميلة الى جانب 
بعض االخطـــاء التحكيمية، وخيبات امـــل كبيرة من جانب بعض 

املنتخبات ومنها على سبيل املثال منتخب الديوك الفرنسي.
   وتركت االلعاب االوملبية الشـــتوية صـــورة اولى غير جيدة ال 
تتوافق مع تنظيمها الذي فاق الوصف، متثلت في وفاة العب الزحافات 
اجلورجي نودار كوماريتاشـــفيلي اثناء التدريب في ١٢فبراير وهو 

في سن احلادية والعشرين.
  وستبقى هذه االلعاب تعكس احلماس الكبير لدى جمهور شغوف 
تواجد في كل مكان لدعم ورفع معنويات ابطال حصلوا على املزيد 
من امليداليات، لكنها لم تشـــهد والدة جنم كبير واســـتثنائي وامنا 
مزيدا من التعاطف واملشاعر اجلميلة كتلك التي حصلت عليها العبة 
التزحلق الكندية جواني روشيت التي احرزت ميدالية برونزية بعد 

٤ ايام من وفاة والدتها بأزمة قلبية.

   أغنياء ومشاهير.. ومطلقون

  اســـقط حادث سير ســـخيف او رســـالة «اس ام اس» رموزا في 
الرياضة العاملية مثل تايغر وودز، اول رياضي ملياردير في التاريخ، 
فانتقل من موقعه كعبقري في رياضة الغولف الى ساع وراء النساء 
الغراض جنســـية، وطلق زوجته ايلني وتخلـــى عنه جميع الرعاة 
فتنازل عن املركز االول في التصنيف العاملي بعد ان احتفظ به على 
مدى ٢٨١ اســـبوعا، وكانت لديه النيـــة باالعتزال.لم يكن جنم كرة 
السلة الفرنسي طوني باركر، العب سان انطونيو سبيرز االميركي 
منذ ٢٠٠١ وحتـــى االن، افضل حاال من وودز النه كان ضحية ذاكرة 
هاتفه اخلليوي الذي يحتفظ مبئات من الرسائل ارسلتها ايرين باري 
زوجـــة احد زمالئه القدامى في الفريـــق االميركي بني ٢٠٠٤ و٢٠٠٨، 
وطلبت ايفا لونغوريا بعد ان اصيبت بخيبة امل كبيرة الطالق من 
زوجهـــا الذي تزوجته في اجواء رومانســـية حاملة في باريس عام 
٢٠٠٧، اليزال باركر يلعب بشكل جيد منذ ان اعلنت الصحف املهتمة 
باخبار النجوم ذلك لكنها تشـــير الى انخفاض مستوى العالقة بني 

الزوجني الى مجرد «مديح بسيط».

  نهاية عهد

  بعد ١٠ اعوام من االنتقال الى القرن احلادي والعشرين، توفي 
االسباني خوان انطونيو سامارانش، «سيد احللقات اخلمس وربيب 
احلركة االوملبية» خالل ٢١ عاما وهي اطول فترة بعد الفرنسي بيار 
دي كوبرتان.وادخل سامارانش احلركة االوملبية في احلداثة، وكان 
صديقا للجميع من الكاتالونيني ابناء املنطقة االسبانية التي يتحدر 
منها، الى الصينيني واالستراليني والروس، وكل الدول التي حصلت 
على شرف استضافة االلعاب االوملبية في عهده.حظي سامارانش 
مبأمت مهيب لرئيس دولة في كاتدرائية برشلونة، عاصمة مقاطعة 
كاتالونيا.وصــــرح البلجيكي جاك روغ الذي خلف االســــباني في 
منصب رئيس اللجنة االوملبية الدولية «لقد غير ســــامارانش كل 
شيء. غير وجه االلعاب االوملبية وجعلها في شكلها احلالي. انها 
اكبر تظاهرة رياضية في العالم».وادخل سامارانش االلعاب االوملبية 
في عصر االحتراف والرعاة والدعاية وحقوق النقل التلفزيوني. 
انــــه عمل عمالق جلب اليه االنتقادات وفتح الباب على مصراعيه 

امام قضايا الفساد.
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