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  ٢٩  ديسمبر ٢٠١٠ 

 بـــدأ املدرب الســـويدي زڤن غوران  48 
إريكسون يشـــعر بامللل والضجر من 
مسيرته التدريبية احلافلة التي شهدت 
تدريبه ثالثة منتخبات، هي املكســـيك 
وإجنلترا والعاجي والعديد من األندية 
في السويد والبرتغال وايطاليا، وإحرازه 
١٧ لقبا، وشارك في نهائيات كأس العالم 

ثالث مرات.
  وحظي إريكســـون بشـــرف تنظيم 
اللعبـــة مرورا  أبـــرز جنوم  مجموعة 
بكريســـتيان ڤييري وهرنان كريسپو 
في صفوف التسيو، وصوال الى النجمني 
الدوليني ديڤيد بيكام وديديه دروغبا في 
صفوف منتخبي اجنلترا وساحل العاج. 

وامتدح إريكسون جنم فريق تشلسي 
دروغبا قائال «دروغبا رائع. لقد شكل 
مفاجأة كبيرة لي، ليس كالعب كرة قدم، 
بل كشخص». كذلك أشاد إريكسون بديڤيد 
بيكام بالقول «انه شخص رائع، يشبه 
دروغبا بعض الشيء. انه مشابه لدروغبا 

ألنه شخص جيد وذكي ومحترف». 

 إريكسون يمتدح دروغبا وبيكام

 في كل مرة وكعادته يستمر 
مدرب ريال مدريـــد البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو وصاحب 
الشخصية املثيرة للجدل دائما 
في تصريحاته الالذعة وخاصة 
ضد منافسه األبرز هذا املوسم 
برشـــلونة. ورغم اخلســـارة 
الثقيلة التـــي تلقاها مورينيو 
من برشلونة بخماسية والتي ال 
تنسى ألنها أكبر خسارة تلقاها 
في حياته إال أنه لم يتوقف عن 
التـــي يهاجم بها  التصريحات 

البلوغرانا دائما.
  وفـــي حديثـــه للصحافـــة 
ووسائل اإلعالم قال مورينيو: 
«من يقول ان برشـــلونة أقوى 
العالـــم فهو مخطئ  فريق في 
ألن أفضل فريق في العالم هو 
انتر ميالن بعد فوزه بالثالثية 

العالم  وتتويجه بلقـــب كأس 
لألندية، من جهة اخرى، ذكرت 
وسائل اإلعالم االسبانية امس 
أن املدرب جوسيب غوارديوال 
يستعد لتمديد عقده مع برشلونة 
االسباني.وأشارت صحيفة «آس» 
الرياضية التي تصدر في مدريد 
إلى أن متديد العقد سيتم اإلعالن 
القليلة  عنه «خالل األســـابيع 

املقبلة».
  وذكرت صحيفـــة «موندو 
ديبورتيفـــو» الكاتالونيـــة أن 
الصفقة اجلديدة سيتم اإلعالن 
عنهـــا «في أي يـــوم اآلن» ألن 
شـــروط التعاقد «متفق عليها 

بشكل كلي».
  من جهة أخرى، أكد ماسيمو 
موراتي، رئيس نادي إنتر ميالن 
حامل لقب الدوري اإليطالي، أن 

املدرب االسباني رافاييل بنيتيز 
جلب الفشل للفريق بعد أن أخفق 
في السير على نفس نهج سلفه 

البرتغالي، جوزيه مورينيو.
  وأقيل بنيتيـــز من منصب 
املدير الفني إلنتر ميالن بعد أن 
حقق نتائج باهتة مع الفريق في 
الدوري احمللي قبل أن يقوده للقب 
مونديال األندية في أبوظبي، ومت 
تعيني ليوناردو املدرب السابق 

مليالن خلفا له.
  وقال موراتي لصحيفة «ال 
ستامبا» «هل وجود مورينيو 
املهمة ثقيلة عليه؟  قبله جعل 
نعم.. بالتأكيد». وتابع «ميكنك أن 
ترى أنه شعر بذلك وحتدث عن 
ذلك كثيرا، ليوناردو شخصية 
مختلفة ولن يتأثـــر بذكريات 

مورينيو».
 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 

 إنجلترا (المرحلة العشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ١٠:٤٥  تشلسي ـ بولتون 
 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ١٠:٤٥  ويغان ـ أرسنال 
 أبوظبي الرياضية HD٦  ١٠:٤٥  ليڤربول ـ ولڤرهامبتون 

 غوارديوال يستعد لتمديد عقده

 مورينيو: برشلونة ليس األفضل
  في العالم.. بل إنتر ميالن!

 مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو ال يعترف بأفضلية برشلونة 

(أ.پ)   مهاجم أرسنال ثيو والكوت يسجل في مرمى تشلسي 

 العب برشلونة إبراهيم أفالي ووالدته

 أفالي يعّزز شعبية برشلونة بالمغرب

 لوف يرشح كلوب وتوشيل لخالفته

 مانشستر سيتي لبيع بريدج

 إعالن أفضل ١٠ العبين في الصين

 قال نائب الرئيس الرياضي لنادي برشلونة 
لكرة القدم خوســـيه ماريا بارتومو إن انتقال 
العب خط الوسط الهولندي ذي األصول املغربية 
إبراهيم أفالي إلى برشلونة من املتوقع أن يعزز 

شعبية النادي الكاتالوني باملغرب.
  أضاف بارتومو في تصريحات نقلتها وكالة 
األنباء املغربية: «العديـــد من املغاربة هم من 

محبي نادي برشلونة وانتداب أفالي سيعزز 
بدون أدنى شك عدد أنصار النادي الكاتالوني 
وخاصة من شمال املغرب». وأبرز نائب الرئيس 
الرياضي لفريق برشـــلونة في هذا الصدد أن 
اجلاليـــة املغربية املقيمة بكتالونيا ســـتكون 
سعيدة بانتقال أفالي الذي يشكل دعما كبيرا 

لبطل إسبانيا.

 أعرب يواكيم لوف عن أمله 
في قيـــادة املنتــخب األملاني 
إلحـــراز لقـــــب كأس األمم 
األوروبيـــة عـــام ٢٠١٢ ولقب 
بالبرازيل،  مونديــــــال ٢٠١٤ 

ولكن في نفـــس الوقت يبدو 
أن املدرب الناجــح بدأ ينــظر 
التـــــي تلــي  إلـــى املرحــلة 
مشواره مع املاكينات األملانية، 
حيث رشح اســـمني، يخلــفه 

احدهما في تدريب الفريق هما 
يورغن كلوب مــدرب بوروسيا 
دورمتوند وتوماس توشـــيل 
خلالفته فـــي تدريب منتخب 

أملانيا.

 يســـعى مانشســـتر سيتي 
اإلجنليـــزي إلى منـــح الضوء 
األخضر ملدافعـــه واين بريدج 
للرحيل إلى وست هام يونايتد، 
في حال تقـــدم األخير بعرض 

مقنـــع. وشـــارك بريـــدج في 
مباراة واحدة فقط مع ســـيتي 
في الدوري املمتـــاز، مما يثير 
تكهنات حول رحيله إلى وست 
هام، وفقا لصحيفة «دايلي ميل». 

وقد يوافق ســـيتي على رحيل 
بريدج إلى وست هام، على سبيل 
اإلعارة، حتى نهاية املوسم، أو 
حتى البيع النهائي مقابل مبلغ 

مالي يرضي جميع األطراف. 

 أعلنت امس نتائج استطالعات 
الرأي العام حول أفضل عشــــرة 
العبني فــــي الصني خــــالل العام 
املنصرم ٢٠١٠، حيث جاء ليو شيانغ 
وزميله الو يــــي (ألعاب املضمار 
وامليدان) في املركز األولى والثاني 
على التوالي. وجاء السباح سون 

يانغ في املركز الثالث، بينما حلت 
واجن منج (التزلج الســــريع على 
املضمار القصير) في املركز الرابع، 
فيما جاءت تشو سو كونغ (الكرة 
الطائرة)فى املركز اخلامس. وفي 
املراكز من السادس إلى العاشر، جاء 
الريشة) سادسا،  لني دان (تنس 

والزوجان شــــيويه شني وتشاو 
هونغ بــــو (التزلج على اجلليد) 
ســــابعا، ولى نا (التنس) ثامنا، 
والزوجان األنثييان جيانغ تينج 
تينغ وجياجن ون ون (السباحة 
املتزامنة) تاســــعا، وأســــطورة 

الشطرجن هوى ييفان عاشرا.

  عّمق أرســــنال جــــراح جاره 
تشلسي حامل اللقب عندما تغلب 
عليه ٣ ـ ١، على ملعب «االمارات» 
في لندن في ختام املرحلة الـ ١٩ من 

الدوري االجنليزي لكرة القدم.
  وضرب أرسنال أكثر من عصفور 
بحجر واحد، فهو اســــتعاد نغمة 
االنتصارات بعد خسارته أمام مان 
يونايتد ٠ ـ ١ في املرحلة املاضية، 
واستعاد املركز الثاني من مانشستر 
سيتي الفائز على نيوكاسل ٣ ـ ١ 
في افتتاح املرحلة، وقلص الفارق 
بينه وبني مان يونايتد املتصدر الى 
نقطتني علما انه ميلك مباراة مؤجلة 
أمام ستوك سيتي، في حني ميلك 
الشياطني احلمر مباراتني مؤجلتني 

أمام بالكبول وتشلسي.
  كما ان املدفعجية أوقفوا مسلسل 
الهزائم املتتالية على قواعدهم أمام 
تشلسي والتي بلغت ٥ وجنحوا في 
حتقيق الفوز األول على جارهم بعد 
١١ مباراة متتالية، وثأروا خلسارتهم 
٠ ـ ٢ ذهابا عندمــــا قدموا مباراة 
رائعــــة وكان بإمكانهــــم اخلروج 

بالتعادل على األقل.
  وزاد أرســــنال محن تشلسي 
الذي رفــــع عدد املباريات التي لم 
يذق طعم الفوز فيها الى ٦ متتالية 
فواصل نزيف النقاط في ســــعيه 
الى االحتفاظ باللقب الذي توج به 
املوسم املاضي، وزاد الضغوط على 
مدربه االيطالي كارلو انشيلوتي 
حيث بات يتخلف بفارق ٦ نقاط عن 
مان يونايتد املتصدر وهو مرشح 
لالرتفــــاع الــــى ١٢ نقطة في حال 
فوز الشياطني احلمر مبباراتيهم 

املؤجلتني.

الفريقني وغابت الفرص احلقيقية 
للتسجيل بعدما انحصر اللعب في 
وسط امللعب مع أفضلية نسبية 
ألرسنال الذي خطف هدفا في نهاية 

الشوط األول.
  وفاجأ أرسنال ضيوفه بهدفني 
متتاليني في دقيقتني مطلع الشوط 
الثاني، ورد تشلســــي بعدها بـ ٤ 
دقائق لكنــــه دون ان يتمكن من 

تفادي الهزمية.
  وميلــــك تشلســــي فرصة رد 
االعتبار عندما يالقي بولتون اليوم 
العشرين، فيما يحل  في املرحلة 
أرسنال ضيفا على ويغان اتلتيك. 

وليڤربول مع ولڤرهامبتون.
  وبالعودة الى مجريات املباراة 
أهدر ڤان بيرســــي فرصة افتتاح 
التسجيل عندما تلقى كرة عرضية 
أمام املرمى من الكاميروني الكسندر 
سونغ لكنه فشــــل في متابعاتها 
داخل املرمــــى (٧). وكاد دروغبا 
مينح التقدم لتشلسي من تسديدة 
قوية زاحفة مــــرت بجوار القائم 
األمين للحارس الپولندي لوكاس 

فابيانسكي (٨).
  وحرك فان بيرسي كرة من ركلة 
حرة للدولي الفرنسي سمير نصري 
الذي أطلقها قوية تصدى لها حارس 
العمالق  التشيكي  الدولي  املرمى 

بيتر تشيك (٢٢).
  وكاد نصري يفعلها من تسديدة 
ساقطة من خارج املنطقة أبعدها 
احلارس تشيك بصعوبة الى ركنية 

لم تثمر (٤٢).
  وجنح سونغ في منح أرسنال 
التقدم عندما تبادل الكرة مع جاك 
ويلشير الذي هيأها له داخل املنطقة 

فتابعها زاحفة بيسراه على يسار 
احلارس تشيك (٤٥).

  وعزز أرسنال تقدمه من هجمة 
منسقة حاول الغاني مايكل ايسيان 
قطعها ومترير الكرة الى حارس 
مرماه تشيك بيد ان ثيو والكوت 
قطعها وهيأها على طبق من ذهب 
الى القائد االســــباني فرانشيسك 
فابريغاس داخل املنطقة فتابعها 
املرمــــى اخلالي  بســــهولة داخل 

.(٥١)
  ومرة اخرى خطــــف والكوت 
كرة من الفرنســــي فلوران مالودا 
في منتصــــف امللعب ومررها الى 
فابريغاس الذي هيأها له على طبق 
من ذهب ايضا فســــددها والكوت 
قوية زاحفة بيمنــــاه في الزاوية 
اليمنى للحارس تشيك (٥٣) واخرج 
االيطالي كارلو انشيلوتي مدرب 
تشلسي مالودا مباشرة بعد الهدف 
وادخل مواطنه غايل كاكوتا، وجنح 
فريقه فــــي تقليص الفارق عندما 
انبــــرى دروغبا الــــى ركلة حرة 
تابعها املدافع الصربي برانيسالف 
ايفانوفيتش برأســــه من مسافة 

قريبة داخل املرمى (٥٧).
  وأهدر نصري فرصة التعزيز 
بهدف رابع عندما تهيأت أمامه كرة 
حاول كاكوتا إعادتها بصدره الى 
تشيك بيد ان نصري حاول لعبها 
ساقطة فكانت في متناول احلارس 

التشيكي العمالق (٧٠).
  وأهدر الفرنسي ابو ديابي، بديل 
والكوت، فرصة تســــجيل الهدف 
الرابع من انفراد بتشيك لكنه تأخر 
في التسديد ليتدخل الدفاع ويبعد 

الكرة. 

نيكوال انيلكا بسبب اإلصابة في 
ركبته فلعب مكانه الدولي العاجي 

اآلخر سالومون كالو.
  فــــي املقابل، فضل الفرنســــي 
ارسني ڤينغر مدرب أرسنال إشراك 
املهاجم الدولي الهولندي روبن ڤان 
بيرسي أساسيا على حساب الدولي 
املغربي مروان الشماخ، كما احتفظ 
اندري ارشافني  الروسي  بالدولي 

على دكة البدالء.
  وكان الشوط األول تكتيكيا بني 

  ولم يشــــفع لتشلسي خوضه 
املبــــاراة بتشــــكيلته الكاملة اثر 
عودة فرانك المبارد املصاب منذ 
أغسطس املاضي، كما ان املهاجم 
الدولي العاجي ديدييه دروغبا الذي 
اعتاد هز شــــباك ارسنال (سجل 
١٣ هدفا في ١٣ مباراة) فشــــل في 
مواصلة هوايته التهديفية في شباك 

املدفعجية.
  وكان الغائب الوحيد عن تشكيلة 
تشلسي املهاجم الدولي الفرنسي 

 ليڤربول يواجه ولڤرهامبتون وويغان يلتقي «المدفعجية».. و«البلوز» لرد االعتبار أمام بولتون

 «صغار» أرسنال تفوقوا على «خبرة» تشلسي

 إنتر ميالن لالطمئنان على صحة كاكا

 تغريم أونيل ٣٥ ألف دوالر

 يخطط إنتر ميالن اإليطاليـ  املتوج حديثا بلقب مونديال األنديةـ  
للتأكد من سالمة صانع األلعاب البرازيلي كاكا، قبل فتح باب محادثات 

مع ريال مدريد االسباني بشأن استعارة العب ميالن السابق.
  وذكـــرت صحيفة «ال كوريري ديللو ســـبورت» أن إنتر ميالن 
خصص فريقا من املديرين للسفر إلى مدريد ملتابعة خطوات عودة 

كاكا إلى املالعب.
  ومن املرجح أن يشـــارك كاكا في مبـــاراة فريق ريال مدريد أمام 
خيتافـــي في الثالث من يناير املقبل، ثـــم في مباراة ليڤانتي بعدها 

بثالثة أيام في كأس ملك اسبانيا.
  وكان وكيل أعمال كاكا، ارنستو برونزيتي، اكد أن رحيل موكله 
إلـــى إنتر ميالن غير وارد، لكن مجـــيء املدرب البرازيلي ليوناردو 
إلى إنتر ميالن قد يفتح املجال أمام جذب كاكا (٢٨ عاما) على سبيل 

اإلعارة.

 عاقبت رابطة دوري كرة السلة االميركي للمحترفني شاكيل اونيل 
العب بوسطن سلتيكس بغرامة قدرها ٣٥ الف دوالر النتقاده احلكم 
عقب الهزمية يوم عيد امليالد أمام فريقه الســـابق اورالندو ماجيك. 
وارتكب اونيل االخطاء الشخصية اخلمسة في غضون ١٣ دقيقة من 
اللعب ليخرج من املباراة التي انتهت بخسارة سيلتيكس ٨٦ - ٧٨ 
وانتقد بعد ذلك احلكم بوب ديالني الذي ارتدى قميصا يحمل الرقم 
٢٦. وقال اونيل للصحافيني «اعتقد أن املتفرجني جاءوا لرؤية صاحب 
القميص رقم ٢٦، كان العبا رائعا في امللعب. لقد دفع املتفرجون كل 

هذه االموال ملشاهدة صاحب القميص رقم ٢٦».
 

 متفرقات  عالمية 

   بعدما هدأت عاصفة املهاجم األرجنتيني 
كارلوس تيڤيز الذي طلب الرحيل عن إجنلترا 
لشعوره باحلنني إلى وطنه، بدأ اإليطالي روبرتو 
مانشيني مدرب مانشستر سيتي اإلجنليزي 
لكرة القدم، يواجه مشــــكلة غربة جديدة مع 
مهاجم الفريق اآلخر ومواطنه ماريو بالوتيللي 
الذي يسعى حاليا للعودة إلى إيطاليا ويشعر 

بالندم على قراره باالنتقال إلى سيتي.
ــكي، املدير الفني     أكد ڤيسنتي دل بوس
للمنتخب االسباني لكرة القدم، أنه يرى في فرناندو 
ليورنتي مهاجم اتليتك بلباو صفقة طيبة لفريق 

ريال مدريد.
         أكد البرازيلي روبينيو، مهاجم ميالن 
متصدر اإليطالي، أنه يستمتع بحياته في 
إيطاليا بعد فترة غير مريحة في إجنلترا مع 
فريق مانشستر سيتي، مشددا على رغبته في 
إنهاء مسيرته الكروية مع الروسونيري. وقال 
روبينيو لصحيفة «كوريري ديللو سبورت»، 

«في ميالنو أشعر بأنني في بلدي».
ــة  الرياضي ــر»  «كيك ــة  ــارت مجل اخت    
ــرن ميونيخ بطل  ــط باي املتخصصة العب وس
ــتيان  ــرة القدم الدولي باس ــدوري األملاني لك ال
ــتايغر أفضل العب عام ٢٠١٠. ويعتبر  شفاينش
ــدد عقده مع  ــا) الذي م ــتايغر (٢٦ عام شڤاينش
ــام ٢٠١٦، احد  ــاري مؤخرا حتى ع الفريق الپاڤ

أفضل العبي الوسط املدافعني في العالم.
   أعلـــن نيوكاســـل تاســـع الدوري 
اإلجنليزي انه مدافعه ستيفن تايلور مدد 

عقده مع الفريق ملدة ٥ أعوام وبات مرتبطا 
معـــه حتى عام ٢٠١٦. وأوضح النادي على 
موقعه في شبكة اإلنترنت ان تايلور مدافع 
املنتخب األوملبي اإلجنليزي سابقا بدأ مسيرته 
الكروية مع الفريق وكان يسانده منذ طفولته 
بيد ان املفاوضات كانـــت صعبة وطويلة 
من أجل متديد عقده الذي كان سينتهي في 

يونيو ٢٠١١.
   أعلنت رابطة الالعبني اإلسبان انها تنوي 
ــع إقامة مباريات  ــى القضاء حتى مين اللجوء ال
ــي من يناير  ــن الليغا في الثان ــة الـ ١٧ م املرحل
ــتعداد للعب  ــل، مؤكدة ان الالعبني على اس املقب
في الثالث من الشهر ذاته. وأوضحت الرابطة في 
ــان لها انها «ترغب في رفع قضية طارئة أمام  بي
ــبانية لعرض اخلالف القائم بينها  احملكمة االس

وبني الرابطة اإلسبانية احملترفة».
   أفادت تقارير إخبارية أميركية بأن 
مخرج أفالم األوملبياد الشهير بد غرينسبان 

توفي عن عمر يناهز ٨٤ عاما.
  وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان 
غرينسبان توفي في نيويورك بعد معاناة 
مع مرض الشـــلل الرعاش خالل السنوات 

األخيرة.
  واشتهر غرينسبان احلائز جوائز «اميي» 
بأفالمه الوثائقية حول األوملبياد من بينها 
دورة ألعاب ميونيخ ١٩٧٢ والتي شـــابتها 
أعمال دموية وبطولة األلعاب األوملبية في 

لوس اجنيليس عام ١٩٨٤. 

 ڤينغر: فوزنا أزال الضغوط النفسية 
 قال الفرنسي آرسني ڤينغر مدرب ارسنال إن أول فوز 
يحققه على تشلســـي في نحو عامني قد يكون جنح في 
إزالة الضغوط النفســـية عن العبيه والتي تسببت في 

إبطاء مسيرة تقدمه.
  وقـــال ڤينغر للصحافيني «قبـــل عامني تفوق علينا 
تشلسي متاما وفي العام املاضي شعرنا بأننا نقترب منه 
في املستوى وفي هذا العام عندما لعبنا أمام تشلسي ومان 
يونايتد خرجنا ونحن أكثر إحباطا ألننا شعرنا بأنه ال 

يوجد فارق حقيقي في املستوى داخل امللعب».
  وأضاف «رمبا نكون قد تأثرنا بالضغوط لكنها كانت 

عملية تعلم بطيئة على كل االحوال». 


