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  ٢٨  ديسمبر ٢٠١٠ 

 كشـــف ليونيل ميسي جنم كرة  48 
القـــدم االرجنتينيـــة عـــن أمنيته 
القصـــوى التي يـــود حتقيقها في 
العام اجلديد، وهي الفوز مع منتخب 
التانغو ببطولة «كوبا أميركا» التي 
املقبل  ستستضيفها بالده الصيف 
فـــي الفترة من األول يونيو وحتى 

٢٤ يوليو ٢٠١١.
  عطلة األعياد مبدينته «روزاريو» 
باالرجنتني: «لقد طلبت من بابا نويل 
بطولة كوبا أميركا، فسأفعل كل ما 
بوسعي كي نفوز بها، فهذه هي الهدية 
التي أريد تقدميها إلى جماهير بالدي 

التي تستحق عاما سعيدا». 

 نفى البرازيلي ريكاردو كاكا جنم نادي ريال مدريد 
االسباني ما تردد من أنباء حول انتقاله قريبا إلى إنتر 
ميالن اإليطالي خاصة بعد تولـــي مواطنه ليوناردو 
مهمة قيادة اإلنتر، ونقلت صحيفة «فرانس فوتبول» 
عن كاكا قوله على املوقع االلكتروني لريال مدريد: «أنا 
مرتاح في ريال مدريد وال أفكر في ترك النادي وأعتقد 

أن كالمي هذا واضح». 

  كاكا لن يلعب إلنتر ميالن ميسي: أمنيتى عام ٢٠١١ لقب «كوبا أميركا»

 أدلر «صداع» في رأس ليڤركوزن 

 وفاة الهولندي فرانس دي مونك

 المعاناة والمشاكل تحيط
  بإنجازات بطل العالم 

 قلل باير ليڤركوزن األملاني من أهمية ما يتردد من أخبار حول 
رغبة مان يونايتد االجنليزي فـــي ضم حارس مرمى ليڤركوزن 

رينيه أدلر إلى صفوفه.
  وصرح ڤولڤغانغ هولتسهاوزر رئيس باير ليڤركوزن لصحيفة 
«بيلد» األملانية قائال: «تضع بعض الفرق عينها على أدلر، ولكن 

هذا األمر ال يذهب النوم من عيني الالعب». 

 توفـــي حارس املرمى الهولندي الدولـــي فرانس دي مونك في 
مدينة أرنهيم الهولندية عن ٨٨ عاما.

  وذكـــرت إذاعة هولندا الدوليـــة أن دي مونك لعب مع منتخب 
بالده لكرة القدم ٣١ مباراة دولية، كما كان حارســـا ملرمى العديد 
من األندية الرياضية لكرة القدم مثل «في جوز، وبي في فييندام، 
وإس ســـي كامبور»، وأوضحت اإلذاعـــة الهولندية أن أول ظهور 
ملونك كان في مباراة ودية دولية بني هوندا وفرنســـا في الثالث 
والعشـــرين من أبريل عام ١٩٤٩، والتي فازت فيها هولندا بأربعة 

أهداف مقابل هدف واحد. 

 انتهى األمر مبنتخب اســــبانيا لكرة القدم املرشــــح الدائم العتالء 
أعلــــى درجة في منصة التتويج دون ان يتمكــــن من الصعود إليها، 
بإحــــراز كأس العالم ألول مرة في تاريخه فــــي أول مونديال تنظمه 

القارة السمراء.
  وكرس اللقب العاملي جيال جديدا استثنائيا من الالعبني االسبان 
توجوا جهودهم قبل عامني (٢٠٠٨) باللقب االوروبي في النمسا، لكن 
املعاناة واملشاكل بدأت بالظهور في مباراتني وديتني خاضهما منتخب 

«الروخا» أخيرا.
  وكان تشـــافي هرنانديز واندريس انييســـتا واحلارس ايكر 
كاسياس وزمالؤهم املسلحون بلقب أوروبي ثمني عز عليهم طويال، 
املرشـــحني األوفر حظا إلحراز مونديال ٢٠١٠ في جنوب افريقيا، 
وقد جنحوا هذه املرة عمليا في جتسيد التوقعات التي رشحتهم 

بنسبة كبيرة.
  وصحيح ان املنتخب االسباني في املونديال لم يكن جذابا بنفس 
القدر الذي ظهر عليه في كأس أوروبا ٢٠٠٨، لكنه رد بالشكل املناسب 
بعد السقطة االولى غير املتوقعة أمام سويسرا (٠-١) وحقق االنتصار 
تلو اآلخــــر حتى املباراة النهائية، حيث تغلب على نظيره الهولندي 
١-٠ بعد التمديد بعد ان جاء الفرج في الدقيقة ١١٦ عن طريق اخلجول 
واملجتهد في آن معا انييستا الذي حتول من بديل استثنائي الى جنم 

مطلق.
  وكانت الفرحة في اسبانيا عارمة تفوق الوصف، ورقصت البالد 
كلها طربا، وتناســــت لســــاعات طويلة نســــبيا اآلثار املدمرة لالزمة 

االقتصادية التي تضربها في العمق.
  ويشكل اللقب في هذه اللعبة األكثر شعبية في العالم خامتة عقد 
رائع ومجيد في تاريخ الرياضة االسبانية بعد النجاح غير املسبوق 
لنجم كرة املضرب رافايل نادال الذي اســــتعاد هذا العام املركز االول 
في التصنيف العاملي، وفرناندو الونســــو (فورموال واحد) والبرتو 
كونتادور (دراجات هوائية) وباو غاسول ورفاقه (كرة السلة) وثالثي 
الدراجات النارية الذي احتكر األلقاب الثالثة هذا املوسم واملؤلف من 
خورخي لورنزو (موتو جي بي) وطوني الياس (موتو ٢٫٦٠٠ ســــم 

مكعب) ومارك ماركيز (١٢٥ سم مكعب).

  «نحن في القمة»

  ولم ينتظر رئيس وزراء اسبانيا خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو 
سوى ثوان معدودة على صافرة حكم املباراة النهائية، حتى صرخ بثقة 
كبيرة «في الرياضة، نحن في القمة، وهذا الفوز هو التجسيد العملي 
لذلك». من جانبه، تفاخر ســــكرتير الدولة (وزير) لشؤون الرياضة 
خاميي ليسافتســــكي «رياضتنا تعيش عصرا ذهبيا، هو االفضل في 
تاريخها». وفاق عدد مستقبلي املنتخب لدى عودته باللقب الى مدريد 
مليون شــــخص حســــب احد معلقي التلفزيون الرسمي الذي حتدث 

حينها عن «اكبر عيد في تاريخ البالد». 

 مان يونايتد لمواصلة انتصاراته بمواجهة برمنغهام  
 توتنهام يضرب بقوة.. ومانشستر سيتي القتناص أستون ڤيال 

 جنم مانشستر سيتي األرجنتيني كارلوس تيڤيز يسقط أمام العبي نيوكاسل  (أ.پ) 

  إسكوتلندا

  فاز رينجرز املتصدر وحامل اللقب 
على مضيفه مذرويل ٤-١ وسلتيك 
وصيفه وصاحب املركز الثاني على 
سانت جونستون ٢-٠ ضمن املرحلة 
التاسعة عشرة من بطولة اسكوتلندا 
التي شــــهدت تأجيل لقــــاءي دندي 
يونايتد مع هاميلتون، وكيلمارنوك 

مع هارتس بسبب اجلليد. 

ويلسون بتسديدة قوية من داخل 
املنطقة (٩٣).

  وتخلص وست هام من املركز 
االخير بفــــوزه الثمني على جاره 

ومضيفه فوالم ٣-١.
  وتأجلــــت مباراتا بالكبول مع 
ليڤربول، وايڤرتون مع برمنغهام 
سيتي الى ١٢ يناير املقبل بسبب 
االحــــوال اجلويــــة الصعبة في 

اجنلترا.

الكرة له على طبق من ذهب فتابعها 
بسهولة زاحفة داخل املرمى (٣٩)، 
والسويدي يوهان املاندر بتسديدة 

من مسافة قريبة (٨٦).
  وصعد ستوك سيتي الى املركز 
الثامن بفوزه على مضيفه بالكبيرن 
روڤرز بهدفني نظيفني ســــجلهما 
االملاني روبرت هوث بضربة رأسية 
اثر ركلة ركنية انبرى لها ماتيو 
ايثرينغتون (٥١) وااليرلندي مارك 

الدولــــي جيرماين  طرد مهاجمه 
ديفو بسبب ضربه بكوعه املدافع 
الويلزي جيمس كولينز اثر ارتقائه 

لكرة عالية.
  وارتقــــى بولتون الــــى املركز 
السادس بفوزه على ضيفه وست 
بروميتش البيون بهدفني نظيفني 
سجلهما ماتيو تايلور اثر متريرة 
من الكوري اجلنوبي تشونغ يونغ 
لي الذي تالعب بالدفاع قبل ان يهيئ 

روڤرز (٧-١) اواخر الشهر املاضي. 
وهو الفوز الرابع على التوالي ملان 
يونايتد والعاشر هذا املوسم فعزز 
موقعه في الصــــدارة برصيد ٣٧ 
امام غرميه  نقطة بفارق نقطتني 
التقليدي جاره مانشستر سيتي 
الذي استعاد توازنه وانتزع فوزا 
ثمينا من مضيفه نيوكاسل ٣-١، 
علما بان مان يونايتد ميلك مباراتني 
مؤجلتني امام بالكبول وتشلسي. 
املركز  وعزز توتنهام موقعه في 
اخلامس بفوزه الثمني وبعشــــرة 
العبني على مضيفه استون ڤيال 
٢-١. ويديــــن توتنهام بفوزه الى 
الهولندي  الدولي  العب وســــطه 
رافايل ڤان در ڤارت الذي ســــجل 
الهدفني في الدقيقتني ٢٣ اثر متريرة 
من الن هوتون و٦٧ اثر متريرة من 
ارون لينون رافعا رصيده الى ٨ 
اهداف على الئحة الهدافني، في حني 
سجل مارك البرايتون هدف الشرف 
الصحــــاب االرض في الدقيقة ٨٢ 
بضربة رأسية اثر متريرة عرضية 
من ستيفن وارنوك.ولعب توتنهام 
بعشرة العبني منذ الدقيقة ٢٧ اثر 

ي مــــان يونايتــــد النفس   مينِّ
الثمينة في  الفرصة  باســــتغالل 
فترة االعياد واملواجهة النارية بني 
اجلارين اللندنيني لتوسيع الفارق 
بينهما حيث يواجــــه برمنغهام. 
ويبتعد مان يونايتد بفارق نقطتني 
عن ارســــنال ومانشستر سيتي 
و٣ نقاط عن تشلســــي، ويلعب 
مانشستر سيتي مع استون ڤيال، 
وسندرالند مع بالكبول، وتوتنهام 
مع نيوكاسل، ووست بروميتش 
البيــــون مع بالكبيرن، وســــتوك 
سيتي مع فوالم، ووست هام مع 
الدولي  املهاجم  ايڤرتــــون. وكان 
البلغاري دمييتار برباتوڤ واصل 
هوايته التهديفية وسجل ثنائية 
قاد بها مان يونايتد الى فوز ثمني 
على ضيفه ســــندرالند ٢-٠ على 
افتتاح  ملعب «اولدترافورد» في 
التاسعة عشرة. وسجل  املرحلة 
الدقيقتني  فــــي  الهدفني  برباتوف 
اخلامســــة و٥٧ رافعا رصيده الى 
١٣ هدفا في صدارة الئحة الهدافني، 
والى ٧ اهداف في آخر ٣ مباريات 
بعد خماسيته في مرمى بالكبيرن 

 أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن سمير نصري 
العب املنتخب الفرنســـي وجنم ارسنال اإلجنليزي هو 
أفضل العبي خط الوســـط في لعبة كرة القدم، كما أن 
مشواره هذا العام واألداء املتميز الذي قدمه يشهد على 
هذا التفوق، وأوضحت «ليكيب» أن سمير نصري - العب 
نادي مرســـيليا سابقا - غير من وضعه وجنح في أن 
يخطف األضواء ويعلن في األذهان خاصة أنه أحرز أكثر 

من هدف رائع وفي غاية األهمية هذا املوسم.

 نصري من أفضل العبي الوسط

 قطر تزيد عرضها المالي المتالك مان يونايتد
    ذكرت صحيفة «الديلي ميرور» اإلجنليزية أن 
وفدا قطريا رفيع املستوى يقوده الشيخ حمد بن 
جاسم بن جابر آل ثاني رئيس الوزراء سيسافر 
إلى الواليـــات املتحدة األميركية هذا األســـبوع 
للتفاوض مع عائلة غاليزرز حول شـــراء نادي 

مان يونايتد.
  الوفد القطري يضم أيضا مجموعة من املستشارين 
القانونيني في خطوة تبدو جادة للتوصل إلى اتفاق 

حول شراء النادي اإلجنليزي.
  العرض القطري هذه املرة سيبلغ (٢٫٥) مليار 
جنيه مما سيجعل مان يونايتد النادي األغنى في 
العالم مع سياســـة إنفاق ضخمة جدا في سوق 

االنتقاالت.
  يذكر أن العرض القطري السابق كانت قيمته 
(١٫٥) مليار جنيه ومت رفضه من عائلة غاليزرز 

األميركية واملالكة لنادي املان يونايتد. 

 أنشيلوتي: سأسير عارياً إذا لم أحصل على المال 
 إيالف: كشفت تقارير صحافية بريطانية النقاب عن أن املدير الفني 
لنادي تشلســـي اإلجنليزي كارلو أنشيلوتي الذي لم يحقق فريقه 
الفوز في خمس مباريات ضمن منافسات البرمييرليغ هذا املوسم، 

لن يسمح له بتدعيم صفوف البلوز في انتقاالت يناير املقبلة.
  وذكرت في هذا الســـياق صحيفة «الدايلي ميل» البريطانية أن 
مســـؤولي البلوز ســـيعلنون في العام اجلديد أن النادي خسر ٤٠ 
مليون إســـترليني العام املاضي، رغم فوزه بثنائية الدوري احمللي 

وكأس االحتاد اإلجنليزي.
  وقالت: إن أنشيلوتي سيتمكن من تعزيز الصفوف في االنتقاالت 
الشـــتوية املقبلة إذا ما غير مالك النادي امللياردير الروسي رومان 
ابراموڤيتش من تفكيره بصورة كبيـــرة وقدم العون املالي إلبرام 

صفقة جديدة.
  ومضت الصحيفة تقول كذلك إن نقص األموال سيزيد من إحباط 
املديـــر الفني، الذي يتوقع له ابراموڤيتش أن يعمل على حتســـني 
األداء الذي ظهر عليه الفريق املوسم املاضي، رغم اضطراره إلدارة 
فريق، يعترف قائده، جون تيري، بأنه أضعف من الفريق الذي حقق 

الثنائية العام املاضي.
  وقد أعرب املســـؤولون بـ «استامفورد بريدج» عن ثقتهم في أن 
تعمل التخفيضات األخيرة واتفاقات الرعاية احملســـنة التي يجرى 
التفاوض بشأنها اآلن على خفض العجز بصورة كبيرة عند تطبيق 

اللوائح اجلديدة.
  من جانب آخر، هناك وعود كثيرة اطلقت من قبل املشاهير، منها 
ما هو معقول ومنها ما هو غير معقول، لكن ان يطلق مدرب تشلسي 
كارلو انشيلوتي حتديا فريدا من نوعه وعشية املباراة امام ارسنال 

فهو امر يثير االستغراب.
  ففي معرض رده على االدعاءات واالخبار التي تفيد بأن مالك نادي 
تشلســـي لن يوفر له االموال الالزمـــة للتعاقد مع عدد من الالعبني 
خالل فترة االنتقاالت التي تبدأ مطلع الشهر املقبل، نفى انشيلوتي 
هذه االنباء ورفع من نبرة التحدي قائال انه مستعد للسير عاريا اذا 
لـــم يحصل على االموال الالزمة للتعاقد مع العب جديد خالل فترة 

االنتقاالت املقبلة.
  والالفت ان حتدي هذه الفترة من السنة هو عكس التحدي الذي 
اعلنـــه العام املاضي حني اعلن انه ســـيركض عاريا اذا قام بالفعل 

بشراء العب جديد. 

 ٤٠ مليون جنيه إسترليني خسائر تشلسي 

 مدرب تشلسي اإليطالي كارلو أنشيلوتي هل يفي بوعده بالسير عاريا؟! 

 ڤينغر: فابريغاس
  مريض نفسياً 

 ذكرت صحيفة «الديلي ميرور» االجنليزية 
ان سيسك فابريغاس قائد ارسنال بات يعاني 
من عقدة نفسية بسبب االصابة التي تلم به 
منذ فترة طويلة حسب قول مدربه الفرنسي 

ارسني ڤينغر.
  وقال ڤينغر ان سيسك يعاني من مشكلة 
نفسية بسبب االصابة وهو يخاف من العودة 
للمالعب خشية جتدد اصابته ويجب علينا 
جميعا ان نســـاعده إلخراج هذه الفكرة من 

دماغه.
  يذكر ان الالعب اإلسباني سيسجل عودته 
الى املالعب مرة اخرى في مباراة فريقه ضد 
«البلوز» في قمة مباريات االسبوع التاسع عشر 

على ستاد االمارات اخلاص باملدفعجية.
  
  

  اإلسباني سيسك فابريغاس 
  يعاني من االصابات 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة العشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ٦  مانشستر سيتي ـ أستون ڤيال 

 أبوظبي الرياضية HD٦  ٦  سندرالند ـ بالكبول 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  توتنهام ـ نيوكاسل 

 أبوظبي الرياضية HD٧  ٦  وست بروميتش ـ بالكبيرن 
 أبوظبي الرياضية HD٤  ٦  ستوك سيتي ـ فوالم 
 أبوظبي الرياضية HD٥  ٨:٣٠  وست هام ـ ايڤرتون 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ١١  برمنغهام ـ مان يونايتد 


