
ميسي هدد جده بالقتل
لم يخف أنطونيو ميسي جد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي عن 
سعادته البالغة بفوز حفيده بلقب كأس العالم لألندية في اليابان وجائزة 
أفضل العب في البطولة، مؤكدا أنه أصبح معتادا على انتصارات 
ميسي، وأشاد أنطونيو )82 عاما( بأداء حفيده امام سانتوس البرازيلي 
في نهائي مونديال األندية واعترف في تصريحات لإلذاعة احمللية بأن 
ميسي ال يقدم نفس أدائه املبهر مع منتخب األرجنتني، لكنه رفض 
تفسير األمر، فقال مازحا ذات يوم طلبت منه أن يعتزل اللعب الدولي 
ويتفرغ للعب مع برشلونة، فكاد أن يقتلني.
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الرياضية
يبحث ديڤي���د وفيكتوريا 
بيكام عن مدارس ألوالدهم في 
انتقالهم  أن  إجنلترا مما يؤكد 
من لوس أجنيليس في فرصة 
عيد امليالد قد تكون دائمة، وسط 
إشاعات بأن بيكام سيوقع عقدا 
مع باريس سان جرمان، وقال 
صديق مقرب من العائلة: »بيكام 
قريب من التوقيع لسان جيرمان 
أو أح���د األندي���ة اإلجنليزية، 
وسيكشف عن األمر بعد رأس 
السنة، فهم يتحضرون للعودة 
إلى بريطاني���ا ويبحثون عن 
مدارس لألوالد«، وتابع املصدر: 
»لقد كان بيكام دائما مصرا على 
أن ينهي مسيرته الكروية في 

أوروبا«.

أشاد املدرب كيني دالغليش 
الفني لفري���ق ليڤربول  املدير 
ب���أداء العب���ه األوروغوياني 
لويس سواريز في املباراة التي 
حقق فيه���ا الفوز على مضيفه 
أس���تون ڤيال 2-0 في الدوري 
اإلجنليزي، واختص دالغليش 
باإلش���ادة العبه سواريز وأكد 
أنه ال يش���عر باإلحباط لفوزه 
في املب���اراة بهدفني فقط، وقال 
دالغليش »لم تسنح لنا فرص 
عديدة في املباراة، ولكننا هاجمنا 
الفرص،  وحاولنا صناعة هذه 
ورمبا ننجح يوما ما في صناعة 
الفرص ورمبا نس���تغلها  هذه 
في يوم م���ا«، وأضاف »الروح 
املعنوية للفريق جيدة وهو ما 

ظهر في امللعب«.

أعرب سير أليكس فيرغسون 
املدير الفني لفريق مان يونايتد 
عن سعادته البالغة بالفوز الثمني 
لفريقه على مضيفه كوينز بارك 
رينجرز رغم خيبة أمله لعدم 
توسيع الفارق، وقال فيرغسون 
»كان األداء جيدا بش����كل عام، 
الفرص،  ولكننا أهدرنا بعض 
كان بإمكاننا حسم املباراة في 
أول 30 دقيقة ل����و جنحنا في 
استغالل هذه الفرص«، وأضاف 
»ولكن ح����ارس مرمى الفريق 
املنافس تصدى لفرصتني بشكل 
رائع كما أهدرنا بعض الفرص 

الثمينة«.

أعرب جنم فريق مان يونايتد 
اإلجنلي���زي ماي���كل كاريك عن 
س���عادته البالغة بالفوز الثمني 
لفريقه على مضيفه كوينز بارك 
رينجرز 2-0 وكذلك بالهدف الذي 
سجله، وأكد كاريك أن هذا الهدف 
»طال انتظاره« في إش���ارة إلى 
أنه اله���دف األول له مع الفريق 
ف���ي 70 مب���اراة، ولكنه أكد في 
الوقت نفسه أن الفوز والنقاط 
الثالث كان���ت أكثر أهمية،وقال 
كاريك »كان من املهم أن نسجل 
الهدف الثاني، حارس مرمى كوينز 
تصدى ألكثر من كرة بشكل رائع 
وكنا ندرك حاجتنا للهدف الثاني 
من أجل تأمني الفوز، إنها ثالث 

نقاط غالية«.

ن���ادي ري���ال مدريد  أعلن 
األس���باني أن العبه سيرخيو 
رام���وس أصيب بتم���زق من 
الدرجة األولى في عضالت الفخذ 
اليس���رى خالل مباراة الفريق 
التي حقق فيها الفوز الكبير 2-6 
على أشبيلية، وأوضح النادي 
امللك���ي أن اإلصاب���ة قد حترم 
راموس من املشاركة مع الفريق 
حتى األسبوع األول من العام 
اجلديد ليتأكد بذلك غيابه عن 
مباراة الفريق أمام بونفيرادينا 
اليوم الثالثاء في إياب دور ال� 
32 ملسابقة كأس ملك أسبانيا 
وكذلك في مباراته أمام غرناطة 

بالدوري األسباني.

بيكام ضائع بني 
بريطانيا وفرنسا

دالغليش يشيد
بأداء سواريز

فيرغسون ينتقد إهدار 
الفرص السهلة

كاريك: هدفي
طال انتظاره

راموس يغيب 3 
أسابيع لإلصابة

إشادة عاملية بقدرات الفريق الكاتالوني اخلارقة وأحقيته بعرش اللعبة

برشلونة وميسي يعطيان سانتوس ونيمار درساً في التواضع
التش���كيك  ال أح���د بإمكانه 
مبوهبة نيم���ار، النجم الصاعد 
في سماء الكرة البرازيلية، لكن 
جنم س���انتوس تلق���ى اول من 
امس درسا في التواضع على يد 
االرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه 
الذين  في برشلونة االس���باني 
احرجوا بط���ل اميركا اجلنوبية 
بالفوز عليه 4-0، ليتوجوا ابطاال 
لكأس العالم لالندية للمرة الثانية، 
»يج���ب ان نتمت���ع بالتواضع، 
نحن خس���رنا امام افضل فريق 
في العالم«، هذا كان لسان حال 
مدرب سانتوس موريسي راماليو 
بعد مواجهة برشلونة حيث اكد 
أن على فريقه اال يشعر باخلجل 
نتيجة هذه الهزمية، مضيفا »واجه 
برشلونة الكثير من الفرق حول 
العال���م وال اح���د بامكانه الفوز 
عليهم، قد يتمكن احد الفرق من 
حتقيق ذلك ف���ي نهاية املطاف، 
لك���ن ال اعتقد ان االمر ممكن في 
الوقت احلالي، ال اعتقد ان االمر 
كان محرج���ا ولم يك���ن ضربة 
قاسية بالنسبة لنا«، من املؤكد 
ان على نيمار، ابن التاسعة عشرة 
واملرشح انتقاله الى اسبانيا في 
املس���تقبل القريب، انه ال يشعر 
بالكثير م���ن االحراج النه ليس 
النجم الوحيد الذي تذوق مرارة 
الكاتالوني،  الن���ادي  مواجه���ة 
فليس���أل النجم���ني الكبيري���ن 
البرتغالي كريستيانو  االخرين 
رونالدو واالجنليزي واين روني 
عن صعوبة االرتقاء الى مستوى 
الذي يواجهه اي العب  التحدي 
عندما يلعب وجه���ا لوجه امام 
كتيبة املدرب جوسيب غوارديوال 
بقيادة ميسي الذي اكد مجددا انه 
افضل العب في العالم دون منازع 

الذي لم يع���ط »بلوغرانا« حقه 
رغم الهزائم املتكررة التي أحلقها 
بفريقه ريال مدريد وآخرها قبل 
ايام معدودة ف���ي معقل النادي 
امللكي »سانتياغو برنابيو«، ما 
قدمه برشلونة كان رائعا، هذا ما 
قاله نيمار ملوقع االحتاد الدولي 
لكرة القدم بعد املباراة، مضيفا 
»كانوا متفوقني تفوقا هائال، لقد 
تعلمنا كي���ف نلعب كرة القدم، 
لطاملا كنت اتعلم وانا اشاهد هذا 
الفريق يلعب، لكن ما ميكن تعلمه 
على ارض امللع���ب أكثر بكثير، 
من املؤكد اني سآخذ هذه املباراة 
كدرس لي«، كانت هيمنة برشلونة 
واضحة من خالل استحواذه على 
الكرة بنس���بة 71%، و»ما تخيله 
الالعب���ون ف���ي اذهانهم طبقوه 
عل���ى ارضية امللعب« بحس���ب 
مدربهم غواردي���وال الذي اهدى 
لقبه الثالث عش���ر خالل ثالثة 
اعوام ونص���ف مع »بالوغرانا« 
الى مهاجم الفريق داڤيد ڤيا الذي 

تعرض لالصابة. 
أجمعت وسائل اإلعالم العاملية 
على اإلش���ادة بفريق برشلونة، 
ونقل موقع نادي برشلونة على 
أب���رز عناوين  االنترنت بعض 
الصحف العاملي���ة والتي جاءت 
كاآلتي:آس«: »امللك برشلونة«.
ال فانغاردي���ا«: »األفض���ل ف���ي 
العالم«. العالم«.ماركا«: »ملوك 

إل بيريوديكو«: »برشلونة، بطل 
العالم«.مون���دو ديبورتيف���و«: 

بتسجيله ثنائية في مرمى بطل 
كوبا ليبرتادوريس، رافعا كأسه 
الثامنة عشرة مع »بلوغرانا« منذ 
ان استهل مش���واره مع الفريق 
االول عام 2004، بينها سبع خارج 
املنافسات احمللية )ثالث في دوري 
ابطال اوروبا واثنتان في كأس 
الس���وبر االوروبية واثنتان في 

كأس العالم لالندية(.
وحتلى نيمار، كما حال مدربه، 
الكافية ليقول بان  بالش���جاعة 
برشلونة لقن فريقه درسا في كرة 
القدم، مظهرا نضوجا ومنطقية ال 
يتمتع بهما جنم من طراز رونالدو 

)أ.ف.پ( العبو برشلونة يحتفلون بالفوز بكأس العالم لألندية ويحملون مدربهم غوارديوال  

)أ.پ( ميسي توج باللقب وفاز بجائزة أفضل العب في البطولة واستحق جائزته باحلصول على سيارة تويوتا  

ريال مدريد يواجه بونفيررادينا في الكأس

ميالن يلتقي كالياري .. وڤالنسيا يستعيد توازنه
استعاد مان سيتي توازنه 
بعد ان مني االسبوع املاضي 
بهزميته االولى هذا املوس���م 
على يد تشلسي )1-2(، وذلك 
بفوزه عل���ى الفريق اللندني 
االخر ارسنال 1-0 على »ستاد 
االحتاد« في املرحلة السادسة 
عشرة من الدوري االجنليزي 
لكرة القدم، واس���تعاد سيتي 
الصدارة من ج���اره يونايتد 
حامل اللقب الذي تصدر مؤقتا 
بف���وزه ايضا عل���ى مضيفه 
ب���ارك رينجرز 0-2،  كوينز 
ويدين سيتي باحلاقه الهزمية 
االولى بارسنال في مبارياته 
الى االسباني  التسع االخيرة 
داڤيد سيلفا الذي سجل هدف 
اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، 
مانح���ا فريقه فوزه االول في 
ملعبه على »املدفعجية« منذ 
12 س���بتمبر 2009 )2-4(، 
ويلعب اليوم في افتتاح املرحلة 
السابعة عشرة ولفرهامبتون 
مع نوريتش سيتي، وبالكبيرن 

روفرز مع بولتون.

الدوري االسباني،  عش����رة من 
العاشر  ويدين ڤالنسيا بفوزه 
هذا املوسم وتعزيز مركزه في 
املركز الثالث برصيد 33 نقطة 
وبفارق 4 نقاط عن برش����لونة 
الثاني وحامل اللقب الى روبرتو 
الذي س����جلي هدفي  سولدادو 
املباراة ف����ي الدقيقتني 36 و61، 
رافعا رصيده ال����ى 11 هدفا هذا 
املوسم، وعلى ملعب »فيسنتي 
كالديرون، واصل ريال بيتيس 
انتفاضته واسقط اتلتيكو مدريد 
في معقله بالفوز عليه بهدفني 
الليخاندرو بوزويلو )53( الذي 
طرد في الدقيقة 71، والباراغوياني 
روكي سانتا كروز )90(، وتعادل 
راسينغ سانتاندر مع ضيفه ريال 
سوسييداد 0-0 في لقاء خاضه 
االخير بعشرة العبني منذ الدقيقة 
54 بعد طرد ميكيل غونزاليس، 
ومن جانب اخر يلتقي اليوم في 
كأس ملك اسبانيا ريال مدريد مع 
بونفيررادينا في ابرز مواجهات 

الدور الثالث.

فرنسا

فشل باريس سان جرمان في 
االس����تفادة من تعثر مونبلييه 
من اجل االنفراد بالصدارة وذلك 
بعد اكتفائه ايضا بالتعادل مع 
ضيفه ليل حامل اللقب 0-0 في 
قمة الثامنة عشرة من الدوري 
الفرنسي، وبدوره واصل رين 
مسلسل نتائجه املتواضعة وفشل 
في حتقيق الفوز لالسبوع الثالث 
على التوالي وذلك بخسارته امام 
مضيفه اجاكسيو متذيل الترتيب 
التاسعة  0-1، وتفتتح املرحلة 
عشرة اليوم مبباراة واحدة جتمع 

مرسيليا مبضيفه نانسي.

انهاء العام في الصدارة وهو يحل 
بدوره ضيفا على كالياري الذي 
خسر امام منافسه اللومباردي 
في املباري����ات اخلمس االخيرة 
بينهما، علما بان حامل اللقب لم 
يذق طعم الهزمية امام مضيفه 
سوى مرتني من اصل 32 مواجهة 
بينهما حتى االن )20 فوزا و10 
تعادالت( وتعودان الى االول من 
اكتوبر 1998،  يونيو 1997 و18 
ويلعب اليوم ايضا س����يينا مع 

فيورنتينا.

إسبانيا

استعاد ڤالنسيا الثالث توازنه 
بعد ان حسم مواجهته القوية مع 
ضيفه ملقة 2-0، فيما انتكس 
ليفانتي الرابع مجددا بعد سقوطه 
امام مضيف����ه غرناطة 1-2 اول 
من امس في املرحلة الس����ابعة 

إيطاليا

انفرد يوڤنتوس في الصدارة 
وحافظ على سجله اخلالي من 
الهزائم وذلك بفوزه على ضيفه 
اجلريح نوفارا 2-0، مستفيدا من 
انتهاء مواجهة القمة بني اودينيزي 
ومضيفه التسيو بالتعادل 2-2 
في املرحلة السادسة عشرة من 
الدوري االيطالي، وعلى ملعب 
»س����ان باولو«، من����ي نابولي 
بهزميت����ه الثانية بني جماهيره 
والرابعة هذا املوسم وجاءت على 
يد قط����ب العاصمة االخر روما 
بنتيج����ة 2-1، وتتجه االنظار 
اليوم الى لقاء كالياري وميالن 
في املرحلة االولى والتي تأجلت 
بسبب اضراب الالعبني في بداية 
املوسم، وسيكون ميالن متربصا 
لغرميه اللدود يوڤنتوس من اجل 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة السابعة عشرة(

أبوظبي الرياضية 10.45HD3ولفرهامبتون � نوريتش سيتي
أبوظبي الرياضية 11HD4بالكبيرن � بولتون

إيطاليا )املرحلة األولى(
اجلزيرة الرياضية +81سيينا � فيورنتينا
اجلزيرة الرياضية +10.451كالياري � ميالن

فرنسا )املرحلة التاسعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +114نانسي � مرسيليا

كأس ملك إسبانيا
اجلزيرة الرياضية +105خيخون � ريال مايوركا
10اسبانيول � سيلتا فيغو

اجلزيرة الرياضية +102ريال مدريد � بونفيررادينا
اجلزيرة الرياضية +122اشبيلية � سان روكي

فرحة العبي مان سيتي نصري وسيلڤا واغويرو بالفوز على ارسنال  )أ.ف.پ(

نيمار طلب من غوارديوال ضمه للبارسا

فابريغاس: سانتوس غاب عن النهائي 

غالياني إلى مانشستر لضم تيڤيز

اعتقال 17 شخصًا في فضيحة مراهنات

إصابة 12 بعد مباراة في كولومبيا

ڤينغر يعترف بابتعاده عن اللقب

سيطرت روح الدعابة على سيسك فابريغاس جنم خط 
وسط برشلونة لدى تعليقه على عدم ظهور املهاجم البرازيلي 
نيمار دا س���يلفا باملستوى املطلوب مع فريق سانتوس في 
لقاء الفريقني باملباراة النهائية، وفي تعليقه على نيمار، قال 
فابريغاس »إنه العب ش���اب للغاية ومن املؤكد أن مسيرة 
رائع���ة في انتظاره، ولكن حتى نعرف كيف لعب، علينا أن 
نشاهد بعض اللقطات من الدوري البرازيلي« في إشارة إلى 
أن الالع���ب لم يكن متواجدا في املباراة، واحلقيقة أن نيمار 
وباقي العبي سانتوس لم يتواجدوا فعليا في املباراة التي 

سيطر عليها برشلونة متاما.

ذكرت وسائل االعالم البريطانية ان نائب رئيس ميالن 
االيطالي ادريانو غالياني سيسافر الى مدينة مانشستر خالل 
االس���بوع اجلاري من اجل حسم صفقة التعاقد مع املهاجم 
الدولي االرجنتيني كارلوس تيڤيز، ويتواجد تيڤيز حاليا 
في االرجنتني دون اذن من فريقه مان س���يتي الذي يسعى 
لبيع الالعب االرجنتيني خالل فترة االنتقاالت الشتوية، فيما 
يأمل ميالن ان يضمه على سبيل االعارة حتى نهاية املوسم 
بهدف تعويض غياب كاسانو الذي خضع لعملية جراحية 
في قلبه، ويسعى غالياني جاهدا لضم تيڤيز الى الفريق قبل 
سفره خالل فرصة امليالد الى دبي خلوض معسكره التدريبي 
التقليدي، وهو قال لصحيفة »ذي صن« البريطانية: »لنأمل 
ان يغير سيتي رأيه عاجال او آجال، ستأخذ املفاوضات وقتا 
طويال لكننا نشدد )في املفاوضات( على واقع انه يريد اللعب 
معنا، صحيح ان هناك بع���ض االطراف االخرى املهتمة به 

لكنها فعال ليست كثيرة«.

 أفادت أنباء بأن الشرطة اإليطالية ألقت القبض على 17 
شخصا فيما يتعلق بفضيحة مراهنات غير قانونية، يعتقد 
احملققون أن قاعدتها في س���نغافورة، مع وجود مراكز دعم 
لها في دول شرق أوروبا، وذكرت وسائل اإلعالم احمللية أن 
كريس���تيانو دوني )38 عاما( القائد السابق لنادي اتاالنتا 
ولويجي س���ارتور )36 عاما( الالعب الس���ابق ألندية بارما 
وإنتر ميالن وروما، ألقي القبض عليهما صباح امس بجانب 
مراهنون، وخمس���ة من العبي كرة القدم احلاليني، وجاءت 
حملة االعتقاالت بناء على التحقيقات التي بدأت في كرميونا 
في يونيو املاضي، حيث ت���ورط حينذاك دوني وجوزيبي 

سينيوري الالعب الدولى السابق مع 14 شخصا.

 أصيب 12 ش���خصا على األقل ووقعت أضرار عديدة في 
املتاجر والس���يارات نتيجة أعمال الش���غب والفوضى التي 
اجتاحت مدينة كال���ي الكولومبية عقب مباراة للترقي إلى 
دوري الدرجة األولى، واندلعت أعمال العنف والشغب عقب 
انتهاء املباراة بفوز فريق باتريوتاس دي توجنا 4-3 بضربات 
الترجيح ليصعد لدوري الدرجة األولى بينما هبط منافسه دل 
أميركا، وقال خورخي إيفان أوسبينا عمدة كالي إن نحو 12 فردا 
أصيبوا بجراح مختلفة نتيجة االندفاع واالعتداءات باألسلحة 

البيضاء وأن من بينهم سبعة من رجال الشرطة.

اعترف املدرب الفرنسي ارسني ڤينغر بتضاؤل حظوظ فريقه 
ارسنال بلقب الدوري االجنليزي بعد خسارته امام مضيفه مان 
س���يتي املتصدر، واصبح ارس���نال متخلفا بفارق 12 نقطة عن 
س���يتي ما دفع فينغر للقول: »لسوء احلظ انها مباراة لم نكن 
نتحمل خسارتها النها جعلتنا بعيدين جدا )عن سيتي(، لو فزنا 
باملباراة الصبحنا على بعد 6 نقاط، ومع عودة ظهيرينا و)جاك( 
ويلشير و)الفرنس���ي ابو( ديابي، كنا سنملك فريقا افضل في 
النصف الثاني من املوسم«، وواصل فينغر »سيكون من الصعب 
تقليص الفارق الذي يفصلنا عن س���يتي، لكننا سنحاول، هذه 
مباراة لم نكن نتحمل خس���ارتها ولذل���ك من الصعب هضمها، 
سنواصل قتالنا وهناك الكثير من االيجابيات، حقق الفريق الكثير 

من التقدم منذ اغسطس وبامكانه ان يفخر بنفسه«.

كشفت صحيفة »أس« اإلسبانية املقربة من ريال مدريد 
أن مهاجم سانتوس نيمار طلب من املدير الفني لبرشلونة، 
جوس���يب غوارديوال ضمه للنادي الكاتالوني، فبعد انتهاء 
املباراة وفي وقت انتظار مراسم التتويج تعانق البرازيلي 
وبيب وقال نيمار لغوارديوال: »خذني إلى البرسا« حسب ما 
ذكرت الصحيفة، وكان نيمار قبل االحتفالية قد قام بتبديل 
قميصه مع بويول وطلب أيضا من ليونيل ميس���ي قميصه 
بعد املباراة كما تعانق مع رئيس النادي الكاتالوني ساندرو 
روس���يل، وقال نيمار: »لقد رأي���ت أفضل العبني في العالم: 
»تشافي وميسي«، من جهته، صرح العب سانتوس البرازيلي 
غانسو: »ال أتطلع للتوقيع مع البرسا، ولكن أقصى ما أمتناه 

هو أن ألعب في يوم من األيام مباراة معهم«.

نيمار يحمل الكرة البرونزية بجوار تشاڤي صاحب الفضية  )أ.ف.پ(

العال���م«.إل 9«:  ف���ي  »األفضل 
»برش���لونة يتوج بطال للعالم 
بعد اكتساح س���انتوس«.آرا«: 
»برش���لونة يس���تعرض أم���ام 
سانتوس ليتوج بطال للعالم«.

ال إنفورماسيون«: »ميسي يقود 
برش���لونة للقب العالم«.إميول 
التشيلية: »برشلونة يتألق بدون 
سانش���يز ويتوج بطال للعالم 
على حساب سانتوس«، ليكيب 
الفرنسية: »انتفاضة برشلونة«، ال 
غازيتا ديللو سبورت« اإليطالية: 
»ميسي يهني سانتوس، وبرشلونة 
يتوج بطال«، أو غلوبو البرازيلية: 
»من عالم آخر حلم سانتوس في 
التتوي���ج باللقب العاملي الثالث 
تبخر أمام فريق برشلونة الذي 
أتى من عالم آخر«، ذي غارديان« 
البريطاني���ة: »ميس���ي س���جل 
هدفني رائعني وبرش���لونة يقهر 
سانتوس«، النس »األرجنتينية: 
برشلونة يبدد حلم سانتوس«، 
أولية األرجنتينية: »غولدن 10« 
في اشارة للفتي الذهبي ميسي.

وفي املقابل، وجهت الصحافة 
البرازيلي���ة انتقادات الذعة إلى 
املدير  املدرب موريسي راماليو 
الفني لفريق سانتوس ألنه دفع 
في هذه املباراة بتش���كيل »غير 
متوازن« واتهمت���ه بأنه جازف 
بتغيي���ر خطة اللعب 4/4/2 إلى 
3/5/2 التي سبق أن اعتمد عليها 
من قبل ولكنها غابت عن الفريق 

في اآلونة األخيرة.


