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االثنني 19 ديسمبر 2011

ميسي يتصدر قائمة هدافي البطولة.. و5 ماليني دوالر للبرساالرياضية
اعتلى األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة االسباني صدارة قائمة هدافي بطولة كأس العالم لألندية عبر 
تاريخها مناصفة مع البرازيلي دينلسون مهاجم بوهاجن ستيلرز الكوري اجلنوبي. وسجل ميسي هدفني امس في 
املباراة النهائية لبطولة 2011 كما سبق له تسجيل هدفني لبرشلونة في بطولة 2009 والتي فاز فيها برشلونة باللقب 
أيضا.  وبالنسبة لقائمة اجلوائز املالية حصل برشلونة صاحب املركز االول على مبلغ 5 ماليني دوالر بينما حصل 
الثاني سانتوس على 4 ماليني والثالث السد القطري على 2.5 مليون بينما حصل الرابع كاشيوا على 2 مليون 
واخلامس مونتيري 1.5 مليون والسادس الترجي التونسي مليون واحد والسابع أوكالند سيتي 500 ألف دوالر.

برشلونة يسحق سانتوس برباعية ويتوّج بطالً للعالم

في أبوظبي.

السد ثالث العالم

 حقق السد القطري إجنازا الفتا 
بحلوله ثالثا اثر تغلبه على كاشيوا 
ريس����ول اليابان����ي 5-3 بركالت 
الترجيح بعد انتهاء الوقتني األصلي 
واإلضافي بالتعادل السلبي. ومرة 
جديدة كان حارس الس����د محمد 
الصقر جنم املباراة بتصديه للركلة 
الترجيحية التي انبرى لها ريوهي 
هاياشي علما أنه تألق في الذود عن 
مرماه طوال الدقائق ال� 120. وكان 
الصقر أيضا جن����م نهائي دوري 
أبطال آس����يا عندما ابعد ركلتني 
ترجيحيتني في مواجهة تشونبوك 
موتورز الكوري اجلنوبي ليقود 
فريقه الى اللقب القاري في نوفمبر 
املاضي.وجنح الس����د في ترجمة 
الركالت اخلمس بواسطة نيانغ 
وكيتا وماجد والهيدوس وبلحاج. 
وس����بق لألهلي املصري ان حقق 
هذا االجناز في بطولة العالم عام 
2006 وتوج جنمه محمد أبوتريكة 

هدافا لها برصيد 3 أهداف.

فنية رائعة م���ن فوق احلارس 
كابرال الذي خرج ملالقاته )17(. 
وتابع برشلونة افضليته ومرر 
اجلناح االمين البرازيلي دانيال 
الفيش كرة داخل املنطقة فسيطر 
عليها تش���افي قبل ان يسددها 
داخل الشباك )24(.وعلى الرغم 
من دخول سانتوس اجواء املباراة 
تدريجيا فان برش���لونة اضاف 
هدفا ثالثا في الدقيقة االخيرة من 
الوقت بدل الضائع عندما استغل 
فابريغاس معمعة داخل املنطقة 
ليودع الكرة داخل الشباك مانحا 
فريقه تقدما مريحا قبل دخول 
غرفة املالبس.وفي الشوط الثاني 
كانت الكلمة االخيرة لبرشلونة 
وجنمه االرجنتيني املتألق ميسي 
الذي اختتم التسجيل قبل نهاية 
املباراة بثمان���ي دقائق ليحقق 
فريقه اكبر ف���ارق في النتيجة 
في تاريخ املباريات النهائية لهذه 
البطولة علما بان الرقم القياسي 
السابق كان في حوزة انتر ميالن 
االيطالي الذي تغلب على مازميبي 
الكونغولي 3-صفر العام املاضي 

استحواذه في ربع الساعة االول 
بلغت 90% مقابل 10% ملنافس���ه 
فقط.وبعد محاوالت عدة جنح 
ميس���ي في افتتاح التس���جيل 
عندم���ا تلق���ى ك���رة متقنة من 
تشافي فسددها ساقطة بحركة 

أنه افضل الع���ب في العالم في 
السنوات االخيرة علما بان الثاني 
قدم حمل���ات جيدة لك���ن فريقه 
لم يظهر بش���كل جيد. وشهدت 
بداية املباراة سيطرة شبه تامة 
للفريق الكاتالوني حتى ان نسبة 

توج برش���لونة بطال للعالم 
لالندية بفوزه العريض واملستحق 
على سانتوس البرازيلي 4-صفر 
امس في املب���اراة النهائية على 
ملعب يوكوهاما الدولي في اليابان 
محرزا لقبه اخلامس هذا املوسم، 
وسجل ليونيل ميسي )17 و82( 
وتشافي )24( وسيسك فابريغاس 
)45( االهداف. واللقب هو اخلامس 
لبرشلونة هذا املوسم بعد ان توج 
بطال الس���بانيا ولكأس السوبر 
االس���بانية، باالضافة الى فوزه 
ابطال اوروبا وبالكأس  بدوري 
السوبر االوروبية ايضا قبل ان 
يضيف اليها اللقب العاملي للمرة 
الثانية بعد عام 2009 ليصبح اول 

فريق ينال هذا الشرف.
واثبتت االندي���ة االوروبية 
تفوقها على نظيرتها االميركية 
القاب مقابل  اجلنوبية بخمسة 
ثالثة في البطولة بنظامها اجلديد 
اعتب���ارا من ع���ام 2000، حيث 
فازت بنس���خاتها الثالث االولى 
ف���رق برازيلية هي كورينثيانز 
وس���او باولو وانترناسيونال 
اعوام 2000 و2005 و2006، قبل 
ان تنتقل الس���يطرة الى الفرق 
االوروبية عبر ميالن االيطالي 
)2007( ومان يونايتد االجنليزي 
)2008( وبرشلونة )2009 و2011( 

وانترميالن االيطالي )2010(.
وكانت املواجهة منتظرة في 
املباراة ب���ني النجم االرجنتيني 
ليونيل ميسي ونظيره البرازيلي 
نيمار لكن االول اثبت مرة جديدة 

)رويترز( كابنت برشلونة كارليس بويول يرفع كأس اندية العالم وسط فرحة زمالئه بالتتويج باللقب للمرة الثانية  

»الذهبية« مليسي واللعب النظيف لبرشلونة
أحكم برشلونة والعبوه قبضتهم على جوائز وألقاب بطولة كأس 

العالم 2011 لألندية. 
وإلى جانب فوز برشلونة باللقب واجلائزة املالية التي تقدم للفائز 

باللقب وتبلغ خمسة ماليني دوالر، أحرز ليونيل ميسي جائزة 
أفضل العب في البطولة ليفوز بالكرة الذهبية متقدما على زميله 

تشافي هيرنانديز الفائز بالكرة الفضية فيما توج البرازيلي نيمار 
دا سيلڤا مهاجم سانتوس باملركز الثالث والكرة البرونزية.

كما توج ميسي وزميله البرازيلي أدريانو كوريا على لقب هداف 
البطولة برصيد هدفني لكل منهما.كما فاز فريق برشلونة بجائزة 
اللعب النظيف والتي سلمت إلى قائده كارليس بويول عقب انتهاء 

املباراة النهائية للبطولة.

ميالن يتصدر مؤقتًا.. وويغان يفرمل تشلسي

السد ينتزع املركز الثالث في كأس األندية بفوزه على كاشيوا بركالت الترجيح

ريال مدريد ورونالدو ينفضان غبار »الكالسيكو« بسداسية ساحقة
السابعة عشرة االخيرة من دور 
الذهاب في الدوري األملاني. ورفع 
شالكه رصيده الى 34 نقطة بفارق 
باي���رن ميونيخ.  3 نقاط خلف 
على ستاد »فيلتينس ارينا« في 
املهاجم  غيلسنكيرش���ن، فرض 
الدولي االسباني السابق املخضرم 
راوول غونزاليز )34 عاما( نفسه 
جنما للمباراة بتسجيله ثالثية 
»هاتري���ك« في الدقائ���ق 16 من 
مسافة قريبة و20 اثر تلقيه كرة 
من الدولي الهولندي يان كالس 
هونتيالر و63 بارمتاءة رأس���ية 
رافعا رصيده الى 10 أهداف هذا 
املوسم، وأضاف الدولي اليوناني 
كيرياكوس بابادوبولوس الهدف 
الراب���ع في الدقيق���ة 67، وختم 
هونتيالر املهرجان بهدف خامس 

في الدقيقة 70.

فرنسا

واصل مونبلييه نزيف النقاط 
أمام  التعادل  بس���قوطه في فخ 
ضيف���ه تولوز 1-1 على س���تاد 
»الموسون« وأمام 16 ألف متفرج 
في افتتاح املرحلة الثامنة عشرة 
من الدوري الفرنس���ي. واكتفى 
مونبلييه بنقط���ة واحدة انفرد 
بها مؤقت���ا بالصدارة حيث رفع 
رصيده الى 37 نقطة بفارق نقطة 
واحدة أمام شريكه السابق باريس 
الى  سان جرمان. وارتقى ليون 
املركز الثالث مؤقتا بفوزه الصعب 
على ضيفه ايفي���ان 2-1. ورفع 
ليون رصيده الى 35 نقطة بفارق 
نقطة واحدة أم���ام ليل. وصعد 
سانت اتيان الى املركز اخلامس 
مؤقتا بتغلبه على مضيفه ديجون 
الوافد حديثا الى دوري االضواء 
املركز  الى  2-1.وصعد مرسيليا 
الثامن بعدم���ا حول تخلفه أمام 
الى فوز  ضيفه لوريان به���دف 
بهدفني. وعمق بريس���ت جراح 
ضيفه اوكسير بالفوز عليه 0-1. 
وانتزع نانس���ي فوزا ثمينا من 

مضيفه كاين 1-2.

الدوري حيث تقدم بهدف ملهاجمه 
الدولي دانيال ستاريدج في الدقيقة 
59، بيد انه فشل في ذلك بسبب 
خطأ فادح حلارس مرماه الدولي 
التشيكي العمالق بيتر تشيك قبل 
دقيقتني من نهاية املباراة استغله 
أصحاب األرض وأدركوا التعادل 
عبر االس���باني خوردي غوميز. 
وهو التع���ادل الثالث في تاريخ 
مواجهات الفريقني مقابل 12 فوزا 
لتشلسي و3 انتصارات لويغان. 
وانفرد تشلس���ي باملركز الثالث 
مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 32 

نقطة.

إيطاليا

اللقب  اس���تعاد ميالن حامل 
توازنه وانت���زع الصدارة مؤقتا 
بتغلبه على ضيفه سيينا السابع 
عش���ر 2-0 على ملعب »س���ان 
س���يرو« في ميالنو ف���ي افتتاح 
املرحلة السادسة عشرة من الدوري 
االيطالي. ورفع ميالن رصيده الى 
31 نقطة بفارق نقطة واحدة مؤقتا 
أمام املتصدرين السابقني يوڤنتوس 
واودينيزي. وانتظر ميالن الشوط 
الثاني لترجمة سيطرته امليدانية 
على مجريات املباراة، فافتتح له 
التسجيل  انطونيو نوتشينيرو 
ف���ي الدقيق���ة 54 اث���ر متريرة 
م���ن البرازيل���ي روبينيو رافعا 
رصيده الى 6 أهداف هذا املوسم، 
وأضاف الدولي السويدي زالتان 
الثاني بعد 10  ابراهيموڤيت���ش 
دقائق من ركلة جزاء رافعا رصيده 
الى 10 أهداف منها 5 ركالت جزاء. 
وحقق كييڤو فوزه اخلامس هذا 
املوسم عندما تغلب على ضيفه 
كالياري 2-0. وتعادل فيورنتينا 

مع اتاالنتا 2-2.

ألمانيا

شدد شالكه اخلناق على بايرن 
ميونيخ املتصدر عندما أكرم وفادة 
ضيفه في���ردر برمين وأحلق به 
خس���ارة مذلة 5-0 في املرحلة 

الوقت بدل الضائع.
املركز  الى  وارتقى اسبانيول 
السابع بفوزه الثمني على مضيفه 
سبورتينغ خيخون 2-1. وارتقى 
اتلتيك بلباو ال���ى املركز الثامن 
بتغلبه على ضيفه ريال سرقسطة 
صاحب املركز االخير 2-1. وفي 
مباراة ثالثة، حذا خيتافي حذو 
اسبانيول وحقق فوزا ثمينا على 
مضيفه ريال مايوركا بالنتيجة 

ذاتها.

إنجلترا

اثلتيك صاحب  فرمل ويغان 
املركز الثامن عشر ضيفه تشلسي 
عندما حرمه من حتقيق الفوز الرابع 
على التوالي وأرغمه على التعادل 
1-1 في افتتاح املرحلة السادسة 
عشرة من الدوري االجنليزي. وكان 
تشلسي في طريقه الى مواصلة 
صحوته وحتقيق العالمة الكاملة 
املباريات االربع االخيرة في  في 

الفارق بعد 3  وقلص نافاس 
دقائق من تس���ديدة قوية زاحفة 
على ميني كاسياس )69(. وتساوى 
الفريقان على أرضية امللعب اثر 
طرد مانو في الدقيقة 74. وحصل 
ريال مدريد على ركلة جزاء اثر 
عرقلة بنزمية داخل املنطقة من قبل 
املدافع االرجنتيني فيديريكو فازيو 
فانبرى لها رونالدو على يس���ار 
احلارس فاراس )85( رافعا رصيده 
20 هدفا منف���ردا بصدارة الئحة 
الهدافني بفارق 3 أهداف أمام شريكه 
السابق مهاجم برشلونة الدولي 
االرجنتيني ليونيل ميسي. وختم 
التينتوب، بديل  التركي حمي���د 
بنزمية، املهرجان بهدف سادس 
بعد لعبة منس���قة بني رونالدو 
وتشابي الونسو والتينتوب الذي 
تابع كرة عرضية من داخل املنطقة 
من الثاني بسهولة داخل املرمى 
اخلالي )89(. وقلص نيغيريدو 
الثانية من  الدقيق���ة  الفارق في 

نفض ريال مدريد وجنمه الدولي 
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو 
عنهما غبار خس���ارة الكالسيكو 
أمام برشلونة 1-3، بفوزه الساحق 
على مضيفه اشبيلية 6-2 أول من 
أمس في افتتاح املرحلة السابعة 
عشرة من الدوري االسباني لكرة 
القدم. وق���دم ريال مدريد عرضا 
رائعا توجه رونالدو بثالثية خالفا 
للمستوى املخيب في الكالسيكو 
رافعا رصيده ال���ى 20 هدفا في 
صدارة الئحة الهدافني والى 111 هدفا 
في 112 مباراة مع النادي امللكي، 
وأعاد االخير الى الصدارة بفارق 
الكاتالوني.  النادي  أمام  3 نقاط 
وحسم ريال مدريد نتيجة املباراة 
في شوطها االول بتسجيله ثالثية 
عززها بهدف رابع مطلع الشوط 
الثاني علما أنه كان يلعب وقتها 
بعش���رة العبني اثر طرد مدافعه 
البرتغالي بيبي. ويدين  الدولي 
الن���ادي امللكي بفوزه ال� 70 على 
اشبيلية في تاريخ املواجهات بني 
الفريق���ني الى جنمه االرجنتيني 
انخ���ل دي ماري���ا ال���ذي صنع 
االه���داف الثالثة االولى وأضاف 
الهدف الرابع. كما ان تألق حارس 
مرماه الدولي ايكر كاسياس كان 
ل���ه دور كبير في خروجه فائزا. 
جن���ح رونالدو في من���ح التقدم 
للنادي امللك���ي عندما تلقى كرة 
بينية على طبق من ذهب من دي 
ماريا داخل املنطقة فتابعها بيمناه 
على يسار احلارس فاراس )10(. 
وعزز خوسيه كاليخون تقدم ريال 
مدريد )37(. وأضاف رونالدو هدفه 
الشخصي الثاني والثالث لفريقه 
بتسديدة قوية من 30 مترا على 
يسار احلارس )41(. وتلقى ريال 
مدريد ضرب���ة موجعة اثر طرد 
قطب دفاعه الدولي البرتغالي بيبي 
لتلقيه اإلنذار الثاني )44(، فاضطر 
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
الى إخراج كاليخون للدفع براوول 
البيول. وأضاف دي ماريا الهدف 

الرابع )66(.

نيمار يعترف: برشلونة علمنا 
كيف نلعب كرة القدم

اعترف جنم هجوم سانتوس البرازيلي نيمار دا سيلفا 
بأن برشلونة لقن فريقه درس���ا على ستاد »يوكوهاما« 
في اليابان. وقال نيم���ار »تعلمنا كيف نلعب كرة القدم. 
برشلونة كان مهيمنا متاما. الفريق الكاتالوني لديه العبون 
رائعون«. وأضاف نيمار )19 عاما( »برشلونة علمنا كيف 

نلعب كرة القدم«.

أكد األسطورة البرازيلي بيليه أن برشلونة االسباني أفضل 
من سانتوس، ولكن الفريق البرازيلي لديه ألقاب تفوق برشلونة. 
وقال بيليه في تصريحات لصحيفة »لفوال دي س����او باولو«: 
»في الوقت احلالي برشلونة هو األفضل في العالم دون شك، 
ولكن س����انتوس كان أفضل فريق في العالم لعشرات السنني، 
وبرشلونة ال ميتلك األلقاب التي حققها سانتوس«. ولم يتمكن 
بيلي����ه من حضور املباراة النهائية ملونديال االندية، حيث إنه 

من املتوقع أن يخضع لعملية جراحية في العني.

أكد البرتغالي جوزيه موريني���و املدير الفني لفريق 
ريال مدريد أنه كان يتوقع الفوز على ملعب أش���بيلية، 
ولكن ليس بنتيجة 6-2. وقال مورينيو »توقعت الفوز 
وأن نس���تعيد الصدارة ولكن النتيجة مفاجأة بالنسبة 
لي، حققنا النتيجة ذاتها للموس���م الثاني على التوالي«. 
وأبدى مورينيو س���عادته بالفوز الس���احق لفريقه رغم 
النقص الع���ددي في صفوفه بعد ط���رد كيبلير الفيران 
بيبي في نهاية الش���وط األول. وأش���ار مورينيو إلى أن 
النتيجة الثقيلة ال تعكس فارق املستوى بني ريال مدريد 
وأش���بيلية »اعتقد أننا جنحنا في ف���رض هيمنتنا على 
املباراة، اش���بيلية لديه فريق عظيم، وكان من الطبيعي 

ان نفوز، لكن ليس بهذا الفارق«.

انتقم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو من جميع 
منتقديه بعد الهزمية في الكالس���يكو على يد برشلونة، 
بعدما سجل ثالثة أهداف ليقود فريقه للفوز على ملعب 
أشبيلية 6-2. وقال رونالدو حملطة تلفزيون »ال سيكستا« 
عقب املباراة »األداء أسكت ألسنة هؤالء الذي ينتقدونني«. 
وأضاف »لقد أسكت هؤالء الذين اعتادوا انتقادي، ولكن 
انتقاداته���م ال تؤثر علي، فأنا أرك���ز مع الفريق وظهرنا 
بشكل رائع أمام أشبيلية«. وقال رونالدو »إنها وظيفتي، 
وأؤديها بشكل جيد، وهؤالء ينتقدونني ألنهم ال يفهمون 
أي شيء في كرة القدم، لقد فزنا، إننا في الصدارة، نشعر 

جميعا بالسعادة«.

تواجه سويس���را عقوبة إيقاف على الصعيد الدولي 
فيما يتعلق بالقضية املنظورة حاليا واملتورط فيها نادي 
س���يون، حسبما أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. 
وأوض���ح الفيفا في بيانه عقب اجتماع اللجنة التنفيذية 
في اليابان، أن اللجنة التنفيذية قررت وضع موعد نهائي 
هو 13 يناير 2012 أمام االحتاد السويس���ري لكرة القدم 
لتجريد سيون من جميع النقاط التي حققها في الدوري 
احمللي خالل املباريات التي ش���ارك فيها الالعبون الست 
اجلدد الذين تعاقد معهم النادي برغم عقوبة »فيفا«.وفي 
حال تطبيق العقوبة فإن املنتخب السويسري لن يكون 
مؤهال خلوض املباراة الودية أمام نظيره األرجنتيني في 
فبراي���ر املقبل، وكذلك لن يتمكن بازل من مواجهة بايرن 
ميونيخ األملاني في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. 
وميلك مان يونايتد االجنليزي فرصة العودة للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبا ومواجهة بايرن ميونيخ األملاني 
في الدور الثاني في حال قرر االحتاد الدولي )فيفا( وقف 
االحتاد السويسري. من جانب آخر، كشفت صحيفة »ذي 
تيليغراف« االجنليزية ان مان يونايتد توصل الى اتفاق 
مبدئي مع نادي بنفي���كا البرتغالي حول انضمام صانع 
ألعاب األخير نيكوالس غايتان الى صفوف الش���ياطني 
احلمر مقابل 29.3 مليون جنيه إس���ترليني )حوالي 50 

مليون دوالر( في نهاية املوسم احلالي.

أكد املهاجم األسباني املخضرم راوول غونزاليز أنه ال 
يخطط للرحيل عن نادي شالكه بعد ساعات من تسجيله 
ثالثة أهداف وقيادة الفريق لسحق ضيفه فيردر برمين 
بخمسة أهداف نظيفة. وقال راوول: »الشيء األروع هو 
الفوز، النقاط الثالث، ورسم البسمة على وجوه اجلماهير«.
وتابع: »كان فوزا مهما على فريق كان يطاردنا في جدول 
الترتيب«. وأوضح مهاجم ريال مدريد األس���باني سابقا: 
»إنني ممنت للغاية، اس���تمتع حقا بهذه التجربة، وأمتنى 
مواصلتها، في األش���هر القليلة املقبلة سنرى إذا ما كان 
من املمكن أن نواص���ل التعاون أم ال، لنتحدث حول هذا 

األمر في يناير«.

حاول البرتغالي أندري فيالس بواس املدير الفني لتشلسي 
التخفيف عن حارس مرماه بيتر تش���يك بعد أن تسبب في 
خطأ ساذج في تعادل فريقه 1-1 على ملعب ويغان. وأشار 
بواس إلى أن هدف التعادل الذي جاء قبل دقيقة واحدة من 
نهاية املباراة، لم يكن نتيجة خلطأ فردي من حارس املنتخب 
التشيكي.وقال مدرب تشلسي عقب نهاية املباراة »األهداف 
مثل هذه حتدث، اخلطأ دائما يكون جماعيا وجنح وقد يغان 
في استغالل تراجع تركيزنا وأسكن الكرة الشباك، ال أعرف 
م���ا إذا كان بيتر انعدمت عنه الرؤي���ة من جانب املدافعني، 

ولكن يبدو األمر كذلك«.

بيليه: سانتوس فريق عريق

مورينيو: لم أكن أتوقع السداسية

رونالدو أسكت ألسنة املنتقدين

»فيفا« يهدد بإيقاف »الكرة« السويسرية

راوول: ال أخطط للرحيل عن شالكه

بواس يخفف من خطأ تشيك

شالكه يشدد اخلناق 
على بايرن وهاتريك 

لراوول

كريستيانو رونالدو تألق أمام اشبيلية وسجل 3 أهداف )هاتريك( وقاد ريال مدريد للفوز بسداسية  )أ.ف.پ(

)رويترز( ميسي توج بالكرة الذهبية ونيمار بالكرة البرونزية  


