
 الجمعة الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 

 مت إلغاء اإلضراب الذي كان العبو كرة القدم  39 
في اسبانيا يهددون بالقيام به بحكم احملكمة 
امس وأصدر القسم االجتماعي التابع للمحكمة 
األهلية باسبانيا حكما برفض التظلم املقدم 
من احتاد الالعبني في البالد بتأجيل جولة 
مباريات دوريي الدرجتني األولى والثانية في 

اسبانيا، واملقرر إقامتهما األحد املقبل. 

 أصدرت محكمة أنغولية حكما بالسجن ملدة ٢٤ 
عاما ضد رجل اتهم بالتورط في االعتداء على فريق 
توغو لكرة القدم خـــالل كأس االمم االفريقية في 
يناير املاضي. وذكرت قناة «فرانس-٢٤» االخبارية 
الفرنسية أن احملكمة االنغولية برأت ساحة متهم 
ثان اشـــترك مع املتهم االول خوا انطونيو بواتي 

في اطالق النار على الفريق التوغولي.

أولـيفـــر بيرهـوف،   قـــال 
العـــام للمنتخـب  الــمـديـــر 
األلمـاني، إنه من المرجح عودة 
مايكل باالك إلى صفوف الفريق، 
ولكنه حذر من أن يـسفر ذلك 
عن صراع على شـــارة قـيادة 

الفـريق.

 بيرهوف يتوقع عودة باالك سجن متهم باالعتداء على توغو رفض إضراب العبي الدوري اإلسباني

 آشلي كول يتصدر قائمة «الخطايا السبع» لعام ٢٠١٠

 آشلي كول الى جانب زوجته شيريل 

 األرجنتيني ليونيل ميسي يتربع على عرش األغلى عامليا

 اإلجنليزي ديڤيد بيكام «سوبر موديل» في األناقة

 أسوأ لقطة
  

  فـــي مبـــاراة نصف 
نهائي منافســـات كرة 
القدم في األلعاب األوملبية 
اآلسيوية األخيرة كانت 
قطر تواجه أوزبكستان، 
ومع بدايـــة الوقت بدل 
الالعب  انفـــرد  الضائع 
فهد اخللفان باحلارس 
وتخطاه ليجد نفســـه 
أمـــام املرمى اخلالي وال 
يحتاج اال ان يسدد الكرة 
داخل املرمى، اال ان االخير 
وبطريقة غريبة وال ميكن 
الكرة  تصديقها ســـدد 
برجله اليسرى في القائم 
ليضيع على فريقه فرصة 
التأهل للنهائي والفوز 

بامليدالية الذهبية.
مت  اللقطـــة    هـــذه 
اختيارها من قبل صحيفة 
«املاركا» االسبانية لتكون 
أســـوأ حلظة فـــي كرة 
القدم لعام ٢٠١٠ والتي 
صّوت لها قراء الصحيفة 
لتتفـــوق علـــى لقطة 
الغبي  احلارس املغربي 
الذي تصدى لضربة جزاء 
وفيما كان يحتفل باجنازه 
كانت الكرة تدخل املرمى، 
ولقطـــة داڤيد ڤيا الذي 
أضاع هدفا أمام ليتوانيا 

بطريقة غريبة ايضا.

الـنــجــــم   تــربـــع 
االرجنتنينـــي ليونيل 
أكثر  ميسي على عرش 
الالعبني دخال من الرواتب 
واالعالنات التجارية بـ ٣٣ 
مليون يورو سنويا، يليه 
النجم االجنليزي ديڤيد 
بيكام الذي لم يحدد دخله 
بحســـب موقع «فيمس 
واي»، فيمـــا جاء جنم 
ريـــال مدريد البرتغالي 
رونالدو كريســـتيانو 

بـ ٣٠ مليون يورو.
  واحتل ميسي املركز 
االول حيـــث يقبض ١٠ 
ماليني راتب شهري و١٤ 
مليون العالنات شركات 
«بيبســـي» و«جيليت» 

و«كونامي» وغيرها.
  وجاء النجم البرازيلي 
فـــي ريال مدريـــد كاكا 
في املركـــز الرابع يليه 
تييـــري  الفرنســـي 
هنـــري ورونالدينيـــو 
وكارلوس تيڤيز وزالتان 
ابراهيموڤيتش وفرانك 
وصامويـــل  المبـــارد 

ايتو. 

 احتدمت منافســـة قوية 
بني مدرب أملانيا يواكيم لوف 
والنجم االجنليـــزي ديڤيد 
وبيكام بعيدا عن املستطيل 

األخضر.
  فمالبس الرجل باتت محط 
األنظار واالهتمام في مسقط 
الـــذي يعرف  رأس بيـــكام 
بأنـــه رمز لألناقـــة، ويلقب

بـ «بيكس» لدرجة أن صحيفة 
«غارديان» البريطانية أدرجت 
اسمه في قائمة أكثر الرجال 

أناقة لعام ٢٠١٠.
  وقالت الصحيفة ان لوف 
(٥٠ عاما) «خبير في املالبس 
الراقية وله طريقة خاصة في 

ربط الوشاح».
  وأضافـــت الصحيفة أن 
تصفيفة شعره هي األخرى 
«متيل نحو اجلانبني بشكل 
يبـــدو مثيـــرا فـــي حلظات 
االنفعـــال». وضمت القائمة 
أيضا اســـمي ديڤيـــد بيكام 
وزوجتـــه فيكتوريا وكذلك 
األمير تشالز وليوناردو دي 

كابريو وناعومي كامبل.
  من جهة اخـــرى، ذكرت 
وســـائل اإلعالم اإلجنليزية 
أن توتنهام يتطلع إلى ضم 
بيكام خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية في يناير املقبل.
  وفي حـــال امتام الصفقة 
فإنها ســـتأتي على ســــبيل 
اإلعارة من لوس اجنيليس 
غاالكســـي فـــي ظـــل رغبة 

توتنهـــام في تعزيـــز موقعه 
بني كبـــار الدوري اإلجنليزي، 
«دايلـــي  لصحيفـــة  وفقـــا 

اكسـبريس».
  وكان بيكام (٣٥ عاما) أملح 
إلى أنـــه لن يعود إلى الدوري 

 أخبر العب خط الوسط 
الهولنـــدي نيغيل دي يونغ 
زميله في مانشستر سيتي 
اإلجنليزي ماريو بالوتيلي 
بأن يكون «رجال» وأن يتجاوز 
أي كبوة يقحم نفسه فيها. 
وأثار املهاجم اإليطالي الشاب 
بالوتيلي العديد من املشاكل، 
مما رجح إمكانية عودته إلى 

الدوري اإليطالي.
  ونقلـــت صحيفـــة «ذي 
اكسبريس» عن دي يونغ قوله 
«عانيت من املشكلة نفسها 
عندما جئت هنا، إنها عقلية 

مختلفة»..
  وتابع «الثقافة اإلجنليزية 
تتعلق بالصالبة والشـــدة 

ومحاولة أن تكون رجال على 
قدر املستطاع».

  وأضـــاف «األمـــر يتعلق 

الذهنية،  بالشخصية واحلالة 
فما ال يكسرك ال يقتلك، هذا ما 

حاولت قوله ملاريو». 

اإلجنليزي اال مـــن بوابة مان 
يونايتد ولكن الشياطني احلمر 
لم يبدوا اهتماما بضم الالعب. 
ويعتقد أن مسؤولي توتنهام 
اجتمعوا مع ممثلي بيكام لبحث 

إمكانية ضم الالعب. 

 رصدت وسائل اإلعالم اخلطايا 
السبع والفضائح لالعبي كرة القدم 
على مستوى العالم في عام ٢٠١٠، 
والتي كانت أبرزها لالعبي الدوري 

اإلجنليزي.
  وحسبما جاء في موقع «سوكر 
لينس» اإلجنليزي، فإن أول العب 
كان آشلي كول ظهير أيسر نادي 
الذي قام  تشلســـي اإلجنليزي، 
بخيانة زوجته املطربة شيرلي كول 
وأصبح اجلميع يسخر منه بعد 
هذا األمر حتى زميله في املنتخب 
اإلجنليزي صاحب البشرة السمراء 

سول كامبل.
  وجاء في املركز الثاني العب 
تشلسي أيضا جون تيري عندما 
اختير أكثر العب كرة قدم خزيا من 
جانب أشهر صحيفة في إجنلترا 
«نيوز أوف ذا ورلد» وذلك بعدما 
قام بخيانـــة زوجته احلبلى مع 
فنيسا برنوسيل زوجة واين بريدج 
مدافع مانشستر سيتي، وحينما 
تقابل الالعبان في مباراة مانشستر 
سيتي أمام تشلسي رفض بريدج 
مصافحة تيري وهو ما جعله أمام 

اجلميع مخزيا للغاية.
  الثالث هو اإلجنليزي األشهر 
العالم ديڤيـــد بيكام العب  على 
وســـط غاالكسي األميركي حيث 
تناولـــت الصحـــف اإلجنليزية 
عالقته مع ســـكرتيرته اخلاصة 
عام ٢٠٠٤، وكشفت الصحف هذه 
العالقة هذا العام بعدما اعترفت 
سكرتيرته ولكنه أنكر هذا األمر، 
ومن جانب آخر ضبطته عدسات 
املصورين وهو في الوضعية ذاتها، 
حيث كان ديڤيد بيكام يستمتع 
مبتابعة مباراة كرة سلة في دوري 
احملترفني األميركي (NBA)، وكان 
يجلس في الصفوف األمامية التي 
ال تبعد عن منطقة «االستعراضات 
الراقصة لفتيات كرة السلة»، ولم 
يستطع النجم اإلجنليزي مقاومة 
ســـحر وجاذبية تلك العروض، 
فخطف بعـــض النظـــرات التي 
علقت عليها الصحف بأنها نظرات 
«غير بريئة». وجاء الالعب الرابع 
الفرنسي املسلم «بالل» ريبيري 

حفل زفاف صديقه في العاصمة 
اإلسبانية مدريد.

الســـادس  املركز  فـــي    وجاء 
مهاجم مانشستر سيتي واملنتخب 
األرجنتيني كارلوس تيفيز والذي 

خان زوجته فينيسا.
  وذكـــرت الصحيفة أن تيڤيز 
تسلل في ساعة متأخرة من الليل 
إلى غرفة عشيقته ماريانا بايساني 
(٢٥ عاما)، وبعد انتشار اخلبر في 
الصحافة العاملية، اضطر تيفيز 

العب بايـــرن ميونخ األملاني هو 
وكرمي بنزمية مهاجم ريال مدريد 
عندما قاموا بعالقة جنســـية مع 
بائعة الهوى القاصر زاهية دهار 
حيث يعتبر ممنوعا في فرنســـا 

ألنها مازالت قاصرة.
  وطالـــت الفضائـــح النجـــم 
اإلجنليـــزي بيتـــر كراوتش في 
املركز اخلامس الذي خان خطيبته 
كالنســـي مع املراهقة اإلسبانية 
مونيـــكا منـــت عندمـــا كان في 

إلى تبريـــر ذلك بأنه انفصل عن 
زوجته فينيسا قبل ٦ أشهر األمر 
الذي لم يعجـــب والده راموندو 
حيث نفى ما قاله ابنه مؤكدا ان 
ابنه لم ينفصل عن زوجته ومازاال 
يعيشان معا. وكان تيفيز في وقت 
سابق من واقعة خيانته زوجته 
صرح بأن جون تيري خائن وال 

يحترم مبادئ الصداقة.
  واختتمـــت اخلطايا الســـبع 
لإلجنليزي وايـــن روني مهاجم 

مان يونايتد واملنتخب اإلجنليزي 
حينما قام بخيانة زوجتة كولني 
وهي حبلى مع بائعة هوى وهو 
ما أثر على مستواه في مباريات 
كأس العالم وكان عامل الفضيحة 
رهيبا وانتقده وسخر منه اجلميع 
ولكن زوجته سامحته، ولكن قال 
البعض إذا سامحتك زوجتك كولني 
فنحن لن نســـامحك وإذا رحلت 
إلى مانشســـتر ســـيتي فسوف 

نغتالك.

 «ذقن» كاكا لن «ُتْحَلق» بعد اليوم!

 يبدو أن خســـائر جنم ريال مدريـــد البرازيلي ريكاردو كاكا في 
عام ٢٠١٠ أكبر من أي عام مضى له في مالعب كرة القدم، وآخر هذه 
اخلســـائر هي اخلســـائر املادية، فبعد نصف موسم ثان غير جيد 
ثم خروج من كأس العالم وإصابة طويلة األمد، تواصلت خســـائر 
النجم البرازيلي بعد أن أنهت شركة أدوات حالقة عاملية عقدها معه، 
وانضم كاكا لسلسلة من املشاهير املنتهية عقودهم مع الشركة وهو 
العـــب الغولف تايغر وودز باإلضافة إلى النجم الفرنســـي تييري 
هنري وذلك بسبب قلة ظهورهم هذا العام في وسائل اإلعالم مقارنة 
باألعوام املاضية، لكن كاكا عاد الى التدريب مع «امللكي» ويســـتعد 

للعودة الى مستواه. 

 أنشيلوتي: الفوز على بولتون مهم
  

  أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب تشلسي اإلنجليزي على 
أهمية فوز فريقه على ضيفه بولتون.

  وقال أنشـــيلوتي «أعتقد أن أهم شـــيء كان تغيير األجواء 
وتغيير االتجاه واســتعادة نغمة االنتصارات».

  وأضاف المـــدرب اإليطـالي «كان هذا األمـــر خـطوة بالـغة 
األهميـة، تحقيق هذا الفوز وتقديم هذا األداء لقد لعب بولتون 
جيدا، واســـتخدموا كل قوتهم في الهجوم وشـــكلوا خطورة 

علينا».

 هودجسون: الحظ لم يحالفنا
  

  يواجه روي هودجسون مدرب ليڤربول اإلجنليزي املزيد من 
الضغوط اآلن بعـــد تعرض فريقه لهزمية مهينة على أرضه أمام 

ولڤرهامبتون.
  وأكد هودجسون أن ليڤربول لم يكن محظوظا وقال «لألسف 
مررنا بيوم سيئ على ملعبنا»، وأضاف «لم يسر أي شيء بشكل 
صحيح بالنسبة لنا باســـتثناء محاولة الالعبني مواصلة اللعب 
وبذل قصارى جهدهم، ولكننا من الناحية الفنية لم نقترب حتى 

من أفضل مستوياتنا».
  وأوجز هودجسون أسباب الهزمية بقوله «كانت وتيرة أدائنا 
بعيـــدة متاما عما أردنا، ونتيجة لذلك انتهـــت املباراة بهزميتنا. 
أعتقد أننا ميكن أن نعتبر أنفســـنا غير محظوظني ألننا خسرنا، 
فال أعتقد أن التعادل الســـلبي كان سيكون نتيجة ظاملة ألي من 

الفريقني ولكن هذا لم يحدث». 

(أ.ف.پ)   كاكا ميازح كاسياس ورونالدو في التدريب 

 عالمية  متفرقات 

   ذكرت وسائل اإلعالم النمساوية أن النجم 
التلفزيوني الروماني سيربان هويدو دخل 
في «غيبوبة صناعية» بعدما تعرض حلادث 

تزحلق في جبال تيروليان بالنمسا.
    أشارت تقارير صحافية امس الى أن مان 
يونايتد اإلجنليزي حتدوه الرغبة في التعاقد 
ــو، والتوصل  ــو جيالردين ــع املهاجم البرت م
ــا الذي طلب ١٧٫٥  ــاق مع نادي فيورنتين التف

مليون يورو مقابل االستغناء عن الالعب.
    حصل أندريس داليساندرو العب وسط 
منتخب االرجنتني على جائزة أفضل العب 
كرة قدم في أميــــركا اجلنوبية لعام ٢٠١٠ 
بعدما قاد بأدائه الرائع فريق انترناسيونال 

البرازيلي للفوز بكأس ليبرتادوريس.
ــادي روما  ــرادي مدير ن ــي ب ــد دانيل     أك
ــم البرازيلي  ــاء املهاج ــي ثقته في بق اإليطال
ــه إلى اي  ــق وعـدم رحيل ــو مع الفري أدريان
فريق في فترة االنتـقاالت الـشتوية الشـهر 

املقبل.
    أعرب جوناثان دي غوزمان العب ريال 
مايوركا االسباني عن حزنه العميق بسبب 
تدهور وضع فريقه السابق فينورد في جدول 

ترتيب الدوري الهولندي املمتاز.
ــنغالدباخ االملاني  ــيا مونش     أعلن بوروس
عن امتام تعاقده مع املدافع النرويجي هافارد 

ــنال اإلجنليزي  ــن صفوف ارس نوردفيت م
دون الكشف عن القيمة املالية للعقد.

    أعلــــن ڤياريال االســــباني أن مهاجمه 
البرازيلي نيلمار يحتاج إلى عملية جراحية 
إلزالة غضروف من ركبته اليمنى. وسيفتقد 
الفريق جهود نيلمار (٢٤ عاما)، الذي سجل 

عشرة أهداف لڤياريال، لنحو شهر.
ــلونة االسباني أن قائد الفريق      أعلن برش
املخضرم كارلس بويول سيغيب عن املالعب 

ملدة نحو عشرة أيام بسبب اإلصابة.
    رفــــض روكي ســــانتا كــــروز مهاجم 
مانشستر ســــيتي اإلجنليزي االنتقال إلى 
التسيو اإليطـالي على ســبيل اإلعارة نظرا 

ألنه يرغب في توقيع عقد نهائي.
ــدي مارك ڤان  ــن مدير أعمال الهولن     أعل
ــخ األملاني أن الالعب  بومل قائد بايرن ميوني
ــيظل مع النادي الباڤاري ولن يرحل خالل  س

فترة االنتقاالت الشتوية.
     أكـد العـب الـتــنس األلـمــاني نـيــكوالس 
كيفر، املصـنف الرابـع على العالم سابقا، في 

حوار صحافي أنه قرر االعتزال فورا.
ــزي  ـــط االجنلـي ــب الوس ــل الع      انتق
ــكل نهائي من سرقسطة  جيرماين بينانت بش
ــيتي ضيف الدوري  ــباني الى ستوك س االس

االجنليزي املمتاز. 

 أرسنال يتعثر أمام ويغان ومالودا ينقذ تشلسي

 ميسي األعلى دخًال بـ ٣٣ مليون يورو

 فشل ارسنال في اللحاق بالمتصدرين مان 
يونايتد ومانشستر سيتي بتعادله مع مضيفه 
ويغان ٢ - ٢، واخرج الفرنسي فلوران مالودا 
فريقه تشلسي حامل اللقب من عنق الزجاجة 
بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى ضيفه 
بولتون في ختام المرحلة العشرين من الدوري 

االنجليزي لكرة القدم.
  ففـــي المباراة االولى، فاجـــأ ويغان ضيفه 
ارسنال، الذي تغلب قبل يومين على تشلسي 
٣ - ١، بهدف مبكر ســـجله بن واطسون (١٨) 
من ركلة جزاء احتسبت بعدما اعاق الـفرنسي 
لوران كوســـيلني مواطنه شارل نزوغبيا في 
المنطقة المحرمة، وادرك ارسنال التعادل بعد 
تمريرة موزونة من المغربي مروان الشماخ الى 
الدنماركي نيكالس بنــدتنر الذي سدد دون ان 
يهز الشـــباك فارتدت كرته الى زميله الروسي 
اندري ارشاڤين اعادها بســـهولة الى الشباك 

.(٣٩)
  ومنـــح بندتنر التـقـــدم للضـيـوف بعـدما 
وصلته الكرة داخل المنطقة من ارشاڤين نفسه 
تابعها بيمناه ايضا في اســـفل الزاوية اليمنى 
لمرمى الحارس الدولي العماني علي الحبسي 
(٤٤)، واهدى الفرنسي سيباستيان سكيالتشي 
اصحاب االرض الذين نقصت صفـوفهم بطرد 
نزوغبيا (٧٨) هدفا مجانيا وبالتالي نقطة ثمينة 
حين سجل خطأ في مرمى فريقه (٨١). وصار 
رصيد ارســـنال الذي يملك مباراة مؤجلة، ٣٦ 

نقطة مقابل ٣٨ لمـــان يونايتد (مع مباراتين 
مؤجلتيـــن) الذي يتقدم بفـــارق االهداف على 

جاره مانشستر سيتي.
  وفي المباراة الثانية على ملعب «ستامفورد 
بريدج»، سجل مالودا هدفه الثامن هذا الموسم 
بعد تمريرة متقنـــة من هداف الفريق العاجي 
ديدييه دروغبا تابعها بيسراه من زاوية ضيقة 
فـــي مرمى الحارس الدولي الفنلندي يوســـي 

ياسكيالينن (٦١).
  واعاد مالودا االمل لفريقه بالمنافســـة على 
االحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي 
بعدما رفع رصيده الـــى ٣٤ نقطة وصعد الى 

المركز الرابع مع مباراة مؤجلة.
  وخاض الفرنسي نيكوال انيلكا (٣١ عاما)، 
العائد من اصابة في الركبـــة، مباراته الـ ١٠٠ 
مع تشلســـي منـــذ انضـمامه اليه فـــي يناير 
٢٠٠٨، لكنه لم يســـجل فيهـــا فبـقي رصـيده 
٣٤ هدفـــا. وعلى ملعبه «انفيلـــد رود»، تابع 
الســـيـئة وسقط  ليڤربول عروضه ونتائجه 
امام ضـيفـــه ولڤرهامبتون بهدف وحيد حمل 
توقيع ستيڤن وارد الذي تلقى كرة خلف الدفاع 
من سيلفان ايبانكس باليك تابعها بيسراه في 
اسفل الزاوية اليســـرى لمرمى الحارس واين 

هينيسي (٥٦).
  وتخلى ولڤرهامبتون عـــن المركز االخير 
بعدما رفع رصيده الى ١٨ نقطة وتقدم بفارق 

نقطة واحدة على وست هام. 

 بيكام ينافس زوجته ولوف في عالم األناقة

 دي يونغ لبالوتيلي: «كن رجًال»

 توتنهام مهتم بضم النجم اإلنجليزي

 نيغيل دي يونغ ماريو بالوتيلي

 قال السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه يعتزم القيام بجولة 
عامليـــة قبل خوض الصراع في يونيو املقبل من 

أجل الفوز بفترة رابعة لرئاسة الفيفا.
  وقال بالتـــر في رســـالة على موقـــع الفيفا 
باالنترنت، مبناســـبة نهاية العام، إنه ســـيزور 
جميع املصوتني من االحتادات القارية الستة والذين 
يحســـمون الصراع على رئاسة الفيفا للسنوات 

األربع املقبلة.

 بالتر للترشح مجددًا 
لرئاسة «فيفا»

 جوزيف بالتر 


