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قالت مجلة «بيبول» على موقعها ان العب الكرة اإلجنليزي 56
ديڤيد بيكام وزوجته فيكتوريا ينتظران مولودا رابعا، وذلك 
نقال عن املتحدث باسمهما، وقالت املجلة إن العضوة السابقة 
بفريق «سبايســــي جيرلز» الغنائي وجنم الكرة األوروبي، 
«يسعدهما أن يكون بوســــعهما التأكيد على أنهما ينتظران 
طفلهما الرابع في الصيف»، وأضافت «بروكلني وروميو وكروز 

يشعرون بحماس شديد بوصول شقيق أو شقيقة رابعة»

ديڤيد وفيكتوريا بيكام ينتظران مولودهما الرابع
تسبب الهجوم الذي شنه جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على 
اللجنــــة األوملبية الدولية في صراع بني أهم هيئتني تعمالن في قطاع الرياضة في العالم، 
وبتصريحه برغبته في إقامة مونديال ٢٠٢٢ بقطر في شــــهر يناير، في موعد قريب زمنيا 
من موعد دورة األلعاب األوملبية الشتوية التي تقام في ذلك العام، يتحدى رئيس «فيفا» 
نظيره للجنة األوملبيــــة الدولية جاك روغ، ويهدد املصالح املالية األوملبية. ووضع بالتر 
املزيد من احلطب على نار الصراع، ولم يحترم امليثاق األوملبي، فهو كعضو باللجنة األوملبية 

الدولية منذ ١٩٩٩ ملزم بالدفاع «بكل السبل عن مصالح املنظمة األوملبية.

هجوم بالتر يتسبب في صراع  بين «فيفا» واللجنة األولمبية الدولية

رونالدو «ملك» مدريد المتوج وكاكا يستعيد سحره أمام ڤياريال
مــــن بعيد  عاد ريــــال مدريد 
بفضل مهاجمه الدولي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وانتزع فوزا 
بشق االنفس من ضيفه ڤياريال ٤-٢ 
أول من امس على ملعب «سانتياغو 
برنابيو» فــــي مدريد في املرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري االسباني 
لكرة القدم، وفرض رونالدو نفسه 
جنما للمباراة بتســــجيله ثالثية 
«هاتريــــك» في الدقائــــق ١٠ و٤٥ 
و٧٩ رافعا رصيــــده الى ٢٢ هدفا 
في صدارة الئحة الهدافني، وصنع 
البرازيلي  الرابع للنجــــم  الهدف 
العائد من اإلصابة ريكاردو كاكا 
في الدقيقة ٨٢، وجنح رونالدو في 
حتويل تخلف فريقه في مناسبتني 
قبل ان يقوده الى الفوز الذي اعاد 
الفارق الى نقطتني بينه وبني غرميه 
التقليدي برشلونة املتصدر والفائز 
على مضيفه ديبورتيڤو ال كورونا 
برباعية نظيفة، وهو الفوز السابع 
على التوالــــي للنادي امللكي على 
الذي  فريق «الغواصة الصفراء» 
لم يحقق سوى فوزين على ريال 
مدريد في تاريخ مواجهاتهما في 

الدوري.
وكان ڤياريال األخطر في بداية 
املباراة وكاد ســــانتياغو كازورال 
يفتتح التسجيل في الثانية الثالثني 
من تســــديدة قوية ارتطمت بقدم 
ســــيرجيو راموس وحتولت الى 
ركنية، ولم يتأخــــر ڤياريال في 
افتتاح التســــجيل عبر كاني اثر 
تلقيه كرة على طبق من ذهب من 
االيطالي جوسيبي روسي داخل 
املنطقة فوضعها بيمناه على يسار 
احلارس ايكر كاسياس (٧)، ورد 
ريال مدريــــد بعــــد ٣ دقائق اثر 
هجمة منســــقة تبادل من خاللها 
الفرنســــي كرمي بنزمية واألملاني 
مســــعود اوزيل الكرة عند حافة 
املنطقــــة حيث مررهــــا األول الى 
الثاني داخل املنطقة فكسر مصيدة 
التسلل ومررها عرضية زاحفة الى 
البرتغالي كريستيانو رونالدو غير 
املراقب تابعها بسهولة داخل املرمى 
اخلالــــي (١٠)، ومنح االرجنتيني 
ماركوس روبن التقدم مجددا الى 
ڤياريال عندما تلقى كرة رائعة من 

الدوري اإليطالي، واقتسم كافاني 
بذلك صدارة قائمة هدافي الدوري 
اإليطالي مع أنطونيو دي ناتالي 
العب أودينيــــزي، ورفع نابولي 
رصيده إلى ٣٦ نقطة ليحتل املركز 
الثانــــي بفارق أربــــع نقاط خلف 
ميالن املتصدر بينما جتمد رصيد 
يوڤنتوس عند ٣١ نقطة في املركز 
السادس عشر بعدما مني بالهزمية 
الثانية له على التوالي في الدوري، 
وكان زالتان ابراهيموڤيتش قد انقذ 
ميالن املتصدر من تلقي هزميته 
الرابعة هذا املوسم بعدما ادرك له 
التعادل امام ضيفه اودينيزي ٤-٤ 
في الوقت بدل الضائع، فيما اهدى 
االرجنتيني اســــتيبان كامبياسو 
مدرب انتر ميالن اجلديد البرازيلي 
ليوناردو فوزه الثاني وجاء على 

حساب كاتانيا ٢-١.

كأس إنجلترا

اللقب  فجر تشلســـي حامل 
ايبســـويتش  جام غضبـــه في 
تاون وسحقه بسباعية نظيفة 
في الدور الثالث ملســـابقة كأس 
اجنلترا تناوب على تســـجيلها 
العاجي ســـالومون كالو (٣٣) 
ودانيـــال ســـتاريدج (٣٤ و٥٢) 
وكارلوس ادواردز (٤١ خطأ في 
مرمى فريقـــه) وفرانك المبارد 
(٧٨ و٧٩)، ويلتقي تشلسي في 
الدور املقبل مع مضيفه ايڤرتون 
الذي حجز بطاقته على حساب 
سكونثورب يونايتد ٥-١، وبلغ 
توتنهام الدور الرابع بفوزه الكبير 
على ضيفه تشـــارلتون اتلتيك 
من الدرجة االولى بثالثة اهداف 
نظيفـــة، ويلعـــب توتنهام في 
الدور املقبل مع مضيفه وجاره 
فوالم، وفشل مانشستر سيتي 
في حســـم تأهله وسقط في فخ 
التعادل امام ليستر سيتي ٢-٢، 
وبالتالي سيضطر الى مواجهته 
مجددا في ١٨ يناير احلالي على 
ملعبه في مانشستر، ويلتقي مان 
يونايتد، حامل الرقم القياسي في 
عدد األلقاب في املسابقة (١١ لقبا)، 
بعد الفوز على ليڤربول في الدور 
املقبل مع مضيفه ساوثمبتون. 

برونو خلف املدافعني فلعبها ساقطة 
داخل مرمى كاسياس (١٨)، وجنح 
رونالدو في إدراك التعادل بضربة 
رأسية اثر ركلة حرة جانبية انبرى 
لها تشابي الونسو فتابعها الدولي 
البرتغالي من مسافة قريبة داخل 

املرمى (٤٥).
ودفع مورينيو بكاكا مكان قطب 
الدفاع راوول البيول (٧٠)، وجنح 

األول في صنع تقدم ريال مدريد 
للمرة األولى في املبــــاراة عندما 
مرر كرة عرضيــــة داخل املنطقة 
تابعها رونالدو بيمناه لكنها ارتدت 
من احلارس دييغــــو الى بنزمية 
الذي سددها بيمناه لكنها ارتدت 
أمام رونالدو  املدافع وتهيأت  من 
الذي استدار حول نفسه وسددها 
زاحفة في الزاوية اليسرى للحارس 

لوبيــــز (٧٩)، وطمأن كاكا أنصار 
الهدف  امللكي بتســــجيله  النادي 
الرابع اثر تلقيــــه كرة على طبق 
من ذهب من رونالدو داخل املنطقة 
فتابعها بيمناه من مسافة قريبة 
داخل املرمى (٨٢)، مفتتحا سجله 
التهديفي هذا املوسم في ثاني مباراة 
له فقط بعد ان دخل بديال لبنزمية 
أمام خيتافي في املرحلة السابقة 

في أول مشاركة له بعد غيابه عن 
املالعب منذ خروج منتخب بالده 
من ربع نهائــــي مونديال جنوب 

افريقيا أمام هولندا (١-٢).
 وعزز ڤالنسيا موقعه في املركز 
الرابــــع بفوز ثمــــني على مضيفه 
ليفانتي بهدف وحيد سجله خوان 
مانويل ماتا في الدقيقة ٨٢، ورفع 
ڤالنسيا رصيده الى ٣٤ نقطة بفارق 

نقطتني خلف ڤياريال، وبفارق ٣ 
الذي اوقف  امام اسبانيول  نقاط 
النقاط وحقق فوزه االول  نزيف 
في مبارياته األربع األخيرة بتغلبه 
على ضيفه ريال سرقسطة ٤-٠، 
وواصل مايوركا صحوته وحقق 
فوزه الثاني على التوالي والثامن 
هذا املوســــم عندمــــا تغلب على 
ضيفه امليريا ٤-١، وتعادل راسينغ 

سانتاندر مع سبورتينغ خيخون 
١-١، وتعادل ايضا اوساسونا مع 

خيتافي ٠-٠.

إيطاليا

سجل ادينسون كافاني ثالثية 
(هاتريك) قاد بها نابولي إلى الفوز 
على ضيفــــه يوڤنتوس ٣-٠ في 
ختام املرحلة التاسعة عشرة من 

 فادي اخلطيب يستعد لتسديد لكمة الى األميركي لورن وودز إيذانا بإشعال اإلشكال

بعد تقّدم األصفر بفارق ٩ نقاط في ختام الدوري المنتظم للسلة

مورينيو أفضل مدرب.. والبرازيلية مارتا أحسن العبة في االستفتاء المشترك لـ «فيفا» و«فرانس فوتبول»

«معركة» بالكراسي والعصي والهراوات في مباراة الرياضي والشانفيل!

ميسي أفضل العب في العالم للمرة الثانية

رونالدو: الرأي العام في مدريد اعترف بأهمية مورينيو
اعترف مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو 
ــد ڤياريال كانت واحدة من أصعب  بأن املباراة ض
املواجهات في هذا املوسم مؤكدا على األداء املمتاز 
لزمالئه وقال: «أنا أعمل ملساعدة الزمالء وبدونهم لن 
أحقق كل هذه األهداف، أريد االستمرار ألبعد ما يكون 
والفوز بشيء مهم وأنا أشعر بالراحة والسعادة»، 
ورفض رونالدو التعليق على رغبة املدرب جوزيه 

مورينيو بالتوقيع مع مهاجم آخر بعد تعرض هيغوين 
ــاف: «املدرب يعرف ما هو األفضل  لإلصابة واض
ويستطيع االعتماد على جهود الالعبني وليس هناك 
ما يدعو للقلق بشأن ذلك، بعد الفوز على ڤياريال 
اعترف اجلميع بأهمية مورينيو وأنا فوجئت كثيرا 
قبل الشوط الثاني حيث قال لنا ما كان عليه أن يقول 

ألنه يعلم ما هو أفضل بالنسبة لنا».

مورينيو يرجع االستفزازات إلى «طفله»
كشف املدير الفني لريال مدريد جوزيه مورينيو 
عن أنه كان يحتفل مع أطفاله بالفوز على ڤياريال 
فيما ظن اجلميع أنه يستفز اجلهاز الفني للغواصات 
الصفراء، وركض مورينيو نحو مقاعد بدالء الفريق 
الضيف عقب تسجيل فريقه اهداف الفوز. وتسببت 
ــرد املدير الفني لڤياريال  حركات مورينيو في ط
ــدو العتراضه على احلكم  ــوان كارلوس جاري خ

واملهاجم املستبدل كاني الذي ألقى عبوة مياه نحو 
املدير الفني البرتغالي، وقال املدرب املثير للجدل 
ــم أنني  ــر الصحافي عقب اللقاء «أقس في املؤمت
ــذي جلس خلف مقاعد  ــت احتفل مع طفلي ال كن
بدالء ڤياريال ولم أقصد استفزازهم»، وتابع «لقد 
ــكل خاطئ، لم أقصد مطلقا  فهم البعض األمر بش

السخرية والتقليل من الفريق املنافس».

 بيروت ـ ناجي شربل
حتولت أرض قاعة صائب ســــالم الرياضية 
في املنارة إلى ســــاحة معركة اســــتخدمت فيها 
الكراســــي والعصي والهراوات واعقاب البنادق 
وكل ما طالته األيدي ركال ولكما، في ختام مباراة 
الرياضي بيروت والشانفيل في املرحلة الـ ١٨، 
التاسعة األخيرة، للدوري املنتظم لبطولة لبنان 
في كرة السلة للدرجة األولى، وكان جنم االشتباك 
فادي اخلطيب ومدرب الشانفيل غسان سركيس 
وجنله كارل ويحيى صبرا الى العبني آخرين من 
الشانفيل، وعدد من مشجعي النادي الرياضي، 
جرح على أثره مساعد مدرب الشانفيل مروان 
خليل وسال الدم من رأسه، وأوقف عدد من الشبان 
ثم أطلق سراحهم الحقا.وقد بدأ اإلشكال بعد ان 

سجل العب الرياضي األميركي لورن وودز سلة 
ســــاحقة في الثواني األخيرة من اللقاء، فتهجم 
عليه اخلطيب وحاول النيل منه فحصل تدافع 
بينهما، وتدخل كارل سركيس اجلالس على مقاعد 
احتياط الشانفيل إلبعادهما عن بعضهما على 
الرغم من أنه كان بثيابه املدنية ولم يشارك في 
املباراة، إال ان مشجعا من الرياضي استطاع ان 
ينفذ الى ارض امللعب ولكم سركيس االبن فما 
كان من األخيــــر إال ان حلق به لضربه، فركض 
والده الى أرض امللعب وشارك في االشتباك الذي 
امتد الى اجلهة املخصصة جلمهور الرياضي الى 
ميني املنصة بعد ان احتمى فيه الشاب املعتدي، 
فاتسعت رقعة االشتباك وتدخلت فيه عناصر من 
اجليش وعناصر مكافحة الشغب في قوى االمن 

الداخلي، ليعود ويشتبك صبرا بعناصر القوى 
األمنية فأوسعوه ضربا بعد مطاردة في امللعب، 

وقد استرد الحقا من اجليش بعد تدخالت.
وقد ختم حكام املباراة ورقة النتيجة ووقعوا 
عليها، على الرغم من تبقي ثانية وسبعة أعشار 
من الثانية علــــى نهاية الوقت، وكانت النتيجة 
تقدم الرياضي بفارق ٩ نقاط ٨٣ – ٧٤ (األشواط 

.(٢٠ – ١٦، ٤٤ – ٣٣، ٦٢ – ٥٤، ٨٣ – ٧٤
رئيس االحتاد جورج بركات أسف ملا حصل، 
وقال لـ «األنباء»: «احمل مســــؤولية ما حصل 
جلمهور الرياضي»، معتبرا ان من «أشعل اإلشكال 
شخص أو شــــخصان من اجلمهور، وكان هناك 
تالسن بني الالعبني وليس للجمهور عالقة بذلك، 
وهناك عناصر شــــغب هم من وتــــروا األمور»، 

وقال ان ما حصل سيناقش في اجللسة االحتاد 
االثنني (أمس) وسيتخذ القرارات املناسبة بناء 
على تقرير مراقب املباراة. من جهته، حمل رئيس 
النادي الرياضي هشام اجلارودي مسؤولية ما 
حصل لالعبني فادي اخلطيب وكارل ســــركيس 
متسائال «كيف يسمح لنفسه اخلطيب باالعتداء 
على العب أجنبي وما الذي سيكون عليه موقف 
االحتاد الدولــــي في هذه احلالة؟»، وأضاف «إذا 
لم يعاقب االحتاد اللبناني فادي اخلطيب وكارل 
سركيس سيكون لنا موقف تصعيدي للغاية، ولن 
نقبل باستئناف اللعب في البطولة، وكل ما حصل 
التقطته كاميرات املؤسسة اللبنانية لالرسال التي 
كانت تنقل املباراة فلتحضر األشرطة ويصار الى 

مشاهدتها ومعاقبة املسؤولني».

رأسية جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في طريقها لهز شباك ڤياريال  (أ.پ)

فاز مهاجم برشــــلونة االسباني ومنتخب 
األرجنتني ليونيل ميســــي امس في زيوريخ 
بجائزة أفضل العب في العالم لعام ٢٠١٠. متفوقا 
فــــي احلصول على هذه اجلائــــزة، التي تغير 
اسمها وأصبح الكرة الذهبية «فيفا» بعد دمج 
جائزة الكرة الذهبية التي كانت تقدمها املجلة 
الفرنســــية «فرانس فوتبول» وجائزة أفضل 
العب في العالم التي كان يقدمها االحتاد الدولي، 
وذلك بعد توقيع اتفاق بني الطرفني في ٥ يوليو 
املاضي في جوهانسبورغ، متفوقا على زميليه 
في الفريق الكاتالوني تشافي هرنانديز واندريس 
انييستا في استفتاء شاركت فيه جلنة مكونة من 
صحافيني ومدربي وقادة ٢٠٨ منتخبات وطنية 

منضوية حتت لواء االحتاد الدولي.
وهي املرة الثانية على التوالي التي يتوج 

فيها ميسي بلقب افضل العب في العالم.
ويعتبر تتويج ميسي مفاجأة كبيرة بالنظر 
الى فشله مع منتخب بالده في نهائيات كأس 
العالم في جنوب افريقيا والتي ودعها منتخب 
التانغو بخسارة مذلة امام أملانيا ٠ـ  ٤ في الدور 
ربع النهائي، كما انه هو نفســــه رشح زميليه 
انييستا وتشافي للفوز بهذه اجلائزة، معتبرا 
ان حظوظهما اكبر منه ألنهما فازا بكأس العالم، 
فــــي حني ان النجــــم االرجنتيني ودع العرس 

الكروي باكرا. وقال ميسي «انا متأكد من ان كأس 
العالم سيكون لها اثر كبير في القرار النهائي 
هذا العام. سوف تصب في مصلحتهما. وإذا لم 
أفز انا بها، أمتنى من كل قلبي ان يفوز بها احد 
زمالئي في برشلونة». وكان تشافي وانييستا 
مرشحني لنيل اجلائزة بعد مساهمتهما الكبيرة 
فــــي قيادة منتخب بالدهما الــــى إحراز اللقب 

العاملي للمرة األولى في تاريخه. 
واختير البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
ريال مدريد االســــباني أفضل مدرب كرة قدم 
لـ ٢٠١٠ لقيادته فريقه السابق انتر ميالن الى 
الثالثية التاريخية (الدوري والكأس احملليني 
ومسابقة دوري أبطال أوروبا) املوسم املاضي. 
وتفوق مورينيو في هذه اجلائزة التي مينحها 
االحتاد الدولي للمرة األولى، على مدربي املنتخب 
االســــباني فيسنتي دل بوســــكي وبرشلونة 

االسباني جوزيب غوارديوال.
وعاش مورينيو موسما رائعا مع انتر ميالن، 
ففضال عن قيادته انتر ميالن الى لقب الدوري 
للمرة الثانية على التوالي، أصبح ثالث مدرب 
يقود فريقني مختلفني الى إحراز لقب مسابقة 
دوري أبطال أوروبا (قاد بورتو الى اللقب عام 
٢٠٠٤) بعد ارنســــت هابل (فيينورد روتردام 
الهولندي عام ١٩٧٠ وهامبورغ األملاني عام ١٩٨٣) 

واومتار هيتسفيلد (بوروسيا دورمتوند األملاني 
١٩٩٦ وبايرن ميونيخ األملاني ٢٠٠١).

كمــــا أعلن عن منتخب العالــــم لعام ٢٠١٠. 
وضمت القائمة ستة العبني من املنتخب االسباني 
الفائز بلقب كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب افريقيا. 
وضم املنتخب كال من االسباني كاسياس (ريال 
مدريد) حلراســــة املرمى واالسبانيني جيرارد 
بيكيه وكارلوس بويول (برشلونة) والبرازيليني 
لوسيو ومايكون (انتر ميالن اإليطالي) للدفاع 
واالسبانيني أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز 
(برشلونة) والهولندي ويسلي شنايدر (انتر 
ميالن) خلط الوسط واألرجنتيني ليونيل ميسي 
واالسباني ديڤيد ڤيا (برشلونة) والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).
كما توجت املدربة األملانية سيلفيا نايد مدربة 
املنتخب األملاني األول لكرة القدم النســــائية 
بجائزة أفضل مدربة وتوج الالعب التركي حميد 
ألتينتوب جنم بايرن ميونيخ بجائزة بوشكاش 

لصاحب أفضل هدف لعام ٢٠١٠.
واختيرت البرازيلية مارتا افضل العبة في 
العالم للمرة اخلامسة على التوالي. وتفوقت على 
االملانيتني بريجيت برينتس وفامتير بايراماي. 
وحصل منتخب هايتي للناشــــئات (حتت ١٧ 

عاما) على جائزة اللعب النظيف.

األرجنتيني ليونيل ميسي يحمل 
جائزة أفضل العب في العالم 
للعام ٢٠١٠ (ا.ف.پ)


