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مورينيو: أحمق من يفرط في هيغواينالرياضية
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي ريال مدريد اإلسباني أنه ليس لديه أي نية في السماح للمهاجم األرجنتيني 
غونزالو هيغواين بالرحيل. وأوضح مورينيو أن فقط »املدرب األحمق« هو الذي يسمح لالعب في مثل إمكانيات هيغواين 
بالرحيل. وقال مورينيو »إنه أحد أفضل املهاجمني على مستوى العالم، فقط املدرب األحمق هو من يسمح برحيله، ليس 
لدي أي نية في السماح له بالرحيل«. وأثيرت تكهنات واسعة في وسائل اإلعالم اإلسبانية حول رحيل هيغواين عن النادي 
امللكي مع نهاية املوسم. كما أشاد مورينيو بالعب وسطه استيبان غرانيرو، مؤكدا أن الالعب لم يتذمر أبدا سواء لعب لدقيقة 
واحدة أو شارك في مباراة بأكملها. ورفض مورينيو التعليق على زيارته اخلاطفة إلى لندن قبل أيام، وهي الزيارة التي أثارت 
شائعات كبيرة حول إمكانية رحيله عن ريال مدريد في نهاية املوسم احلالي وتولي تدريب أحد األندية اإلجنليزية.

ميالن يغزو شباك باليرمو برباعية نظيفة..وفوز متوقع ملان سيتي..ورقم قياسي لدورمتوند

برشلونة يتخلص من »كابوس« خيخون والتحكيم بثالثية 

أقزام »متعملقون«.. وعمالقة »أقزام«
منذ القدم قيل في احلكم واالمثال الشعبية ان اشد الناس مكرا 
أقربهم لألرض »احذر كل من اقترب من االرض«، وقيل ايضا 

انك اذا ما رأيت طويال يجري فأعرف ان قصيرا يطارده، وهذه 
الظاهرة تتجسد في عالم الرياضة حاليا حيث يبدو أن مسألة 
طول أو قصر قامة الالعبني أصبحت محل أحاديث طويلة بني 

محبي وعشاق كرة القدم حاليا، ليس فقط ملا حتتويه بني طياتها 
من روح دعابة، وإمنا ملا تثيره من آراء متفاوتة حول جدوى طول 

القامة من عدمها في عالم الساحرة املستديرة. 
والالعب قصير القامة له من املميزات ما يجعله اخطر من غيره، 

فاالرجل القصيرة تساعد على املناورة السريعة واخلاطفة 
واخلطوات الصغيرة مصممة بإحكام لتمويه اجتاه الالعب كما 

ان الالعب القصير يخترق بسهولة خاصة امام العمالقة، ويتميز 
بالسرعة بحيث ان جسمه الصغير حتمله ارجل عادة تكون 
قوية وممتلئة وهو ميتلك طاقة اكثر من طوال القامة كما ان 

الالعب قصير القامة صعب اسقاطه ارضا او ايقافه بجانب انه 
متحكم غير عادي في الكرة وكل ذلك الن تقارب االطراف وقرب 
املركز الثقلي لالعب القصير من االرض يصعب من مهمة ايقاف 
زحف هدا »القزم املتعملق« وقامته القصيرة متكنه من االحتفاظ 

بتوازنه بشكل رائع أثناء احلركة.
 واصبح البعض يتساءل عن ايهما افضل الالعب القصير 

ام الطويل، ومبعنى اخر القصير صاحب املخ ام الطويل ذو 
العضالت؟، ويجيب االسطورة دييغو ارماندو مارادونا عن هذا 

التساؤل عندما قال عن جنم فرنسا زين الدين زيدان عام 2004 
»لو كان زيدان قصيرا نوعا ما لكان من الصعب جدا ايقافه واخذ 

الكرة منه بسهولة«، واوضح مارادونا »أفضل ما في زيدان أن 
اجلانب البدني ال يشغل املساحة األكبر من طريقة لعبه، إنه ميتلك 
براعة ال تصدق في التحكم بالكرة، لكنه يتمتع بطول قامة يعوقه 
نسبيا عن تخطي أكثر من العب أمامه، وال استطيع ان اتخيل ما 
الذي كان سيفعله زيدان لو كان أقصر مما هو عليه اآلن بـ 20 
سنتيمترا فقط؟ أعتقد أنه وقتها سيكون من املستحيل إيقافه«. 
وفي املواسم املاضية ظهر بصورة مميزة فريق برشلونة والذي 

يقدم كرة ذات جودة تكاد تصل الى درجة الكمال بفضل تألق 

العبي برشلونة »االقزام املتعملقني« )ميسي وتشاڤي وانييستا 
وبيدرو وفابريغاس وڤيا والڤيس(، والغريب ان التشكيل 

االساسي البرشلوني في غالبه ال يتعدى طول العبيه 170 
سنتيمترا، وبسبب ذلك فشل املهاجم السويدي العمالق طويل 
القامة زالتان ابراهيموڤيتش )196 سم( في التأقلم مع تشكيلة 
اغلبها من االقزام وهم اقزام بطولهم ولكنهم عمالقة بابداعهم 

فوق رقعة امللعب. 
وكانت صحيفة »ذا صن« البريطانية قد أعدت قائمة ألبرز 

جنوم اللعبة من أصحاب القامة الطويلة والقصيرة على حد 
سواء خالل مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، وقد ضمت هذه 

القائمة مفارقات مثيرة، ملا تضمنته من قياسات تعكس أطواال، 
قد ال يعتبرها البعض مالئمة ملمارسي اللعبة، وفيما يلي قائمة 

بأبرز األسماء الذين أدرجتهم الصحيفة، الالعبون طوال القامة:- 
الصربي نيكوال زيغيتش )2.03 م(، واملهاجم اإلجنليزي بيتر 

كراوش )2.02 م(، وحارس مرمى املنتخب اليوناني، كوستاس 
تشالكياس )2 م( واملدافع األملاني، بير ميرتساكر )198 سم(، 

واملهاجم النيجيري، نوانكو كانو )197 سم(، واإلجنليزي متوسط 
الطول ستيڤن جيرارد )183 سم(، في املقابل تضم قائمة الالعبني 

قصار القامة كال من االرجنتيني ميسي)168 سم(والعاجي أرثر 
بوكا )166سم(، ومواطنه باكاري كونيه )163 سم(، واإلجنليزي 

شون رايت فيليبس )166 سم(، ومواطنه أرون لينون )165 سم(، 
واملكسيكي سينها)163 سم(. 

وخالصة القول كرة القدم ال تقاس بالعضالت، وقوة الالعب 
ال تتوقف على اجلانب البدني فهناك جانب فني ومهاري أهم 
بكثير من اجلانب البدني، والدليل مارادونا وروماريو وبيبتو 

وغارينشيا واالن ميسي وتشاڤي وانييستا، ولو كان بالعضالت 
الصبح الثور ملكا للغابة.

 وفي النهاية اتذكر مقولة »انا املخ وانت العضالت« التي قالها 
الزعيم بهجت االباصيري )عادل امام( لصديقه مرسي الزناتي 

)سعيد صالح( في مسرحية »مدرسة املشاغبني«، وتعني ان 
صاحب املخ والفكر هو من يقود االقوياء. 

 ٭أحمد حسين

وصيف بطل املوسم املاضي وضيفه 
بايرن ميونيخ صاحب املركز الثاني 
في الترتيب احلالي بفوز االول 0-2 
في افتتاح املرحلة الرابعة والعشرين 
من ال����دوري االملاني، واوقف باير 
ليفركوزن صاحب املركز اخلامس 
)40 نقطة( رصيد بايرن ميونيخ 

عند 48 نقطة.
واستفاد بوروسيا دورمتوند 
املتصدر )55 نقطة( وحامل اللقب 
من سقوط بايرن ميونيخ ووسع 
الفارق في الصدارة الى 7 نقاط بعد 
فوزه على ضيف����ه ماينتس 1-2، 
وحقق دورمتوند رقما قياسيا بعدما 
حقق الف����وز الثامن على التوالي، 
بينما جنح املصري محمد زيدان 
العب ماينتس في معادلة رقم قياسي 
في »البوندسليغا« بعد تسجيله 
هدف فريقه وهو خامس هدف له 

في 5 مباريات متتالية.
ولم تكن حال شالكه الرابع افضل 
من بايرن ميونيخ، وسقط بدوره 

على ارض فرايبورغ 2-1.

فرنسا

 تساقطت فرق الصدارة الواحد 
تلو االخر ف����ي افتت����اح املرحلة 
السادسة والعشرين من الدوري 
الفرنسي، وسقط مونبلييه املتصدر 
في فخ التعادل مع مضيفه ديجون 
الوافد اجلديد 1-1، ولم يستفد ليل 
الثالث وحامل اللقب وسقط بدوره 
في فخ التعادل مع ضيفه اوكسير 
2-2، وس����قط سانت اتيان الرابع 
امام الوافد اجلديد ايفيان بهدفني 
نظيفني، وليون امام مضيفه نانسي 
بهدفني نظيفني، واكمل بوردو عقد 
الساقطني وخسر على ارضه امام 
ني����س 1-2، وتعادل سوش����و مع 

ڤالنسيان 1-1.

بروميتش البيون بهدف وحيد حمل 
توقيع غاريث ماكولي من متابعة 
لركلة ركنية نفذها ليام ريدجويل 
اس���تقبلها االول وتابعها بيسراه 
في شباك احلارس التشيكي بيتر 
تشيك )82(، واصبحت رأس مدرب 
تشلسي البرتغالي اندريه فيالس 
بواس مطلوب���ة من جديد، وحقق 
مان سيتي املتصدر فوزا متوقعا 
على ضيفه بولتون 2-0، ورفع مان 
سيتي رصيده الى 66 نقطة وابتعد 
5 نقاط«مؤقتا« عن جاره ومطارده 

مان يونايتد.

 ألمانيا

 انتهت القمة بني باير ليفركوزن 

لكنه الي���زال ميلك مباراة مؤجلة، 
وتقدم يوڤنتوس، وفاز نابولي على 

بارما )2 � 1( امس.

إنجلترا

تعادل نيوكاسل مع سندرالند 1 � 
1 على ملعبه »سانت جيمس بارك« 
في املرحلة السابعة والعشرين من 
الدوري االجنليزي وشهدت  املباراة 
اثارة وحالة طرد لالعب سندرالند 
ستيفان سيسينيون )58( وضربة 
جزاء ضائعة لنيوكاسل عبر دميبابا، 
س���جل هدف س���ندرالند نيكالس 
بيندنتر )24( وتعادل لنيوكاسل 

شوال امبوبي )90(
سقط تشلسي امام ضيفه وست 

ڤياريال 2 � 1 امس.

ايطاليا

 زار ميالن املتصدر وحامل اللقب 
شباك مضيفه باليرمو 4 مرات في 
افتتاح املرحلة السادسة والعشرين 
من ال���دوري االيطالي، على ملعب 
رينتسو باربيرا، قاد السويدي زالتان 
ابراهيموفيتش العائد من عقوبة 
االيقاف لثالث مباريات هذه الغزوة 
وسجل ثالثية نظيفة رافعا رصيده 
الى 18 هدفا واضاف تياغو سيلفا 
الهدف الرابع، ورفع ميالن رصيده 
الى 54 نقطة وابتعد بفارق 3 نقاط 
عن مطارده يوڤنتوس الذي تعادل 
مع ضيفه كييڤو 1-1 بعد اداء مخيب، 

حقق برشلونة الثاني وحامل 
اللقب في املواسم الثالثة االخيرة 
فوزا صعبا على ضيفه سبورتينغ 
خيخون 3-1 اول من امس في افتتاح 
املرحلة السادسة والعشرين من 
الدوري االسباني لكرة القدم، على 
ملعبه نوكامب، بدا الفريق الكاتالوني 
الذي غاب عنه جنمه االرجنتيني 
ليونيل ميسي الذي تابع املباراة من 
املدرجات بسبب االيقاف، عاجزا عن 
احلاق الهزمية بسبورتينغ خيخون 
العائد الى النخبة بعد غياب طويل، 
وانتظر حتى الدقيقة 42 الفتتاح 
التس����جيل بعد كرة موزونة من 
املالي س����يدو كيتا الى البرازيلي 
ادريانو الذي اعادها من مستوى 
املرم����ى الى انييس����تا املندفع من 
اخللف وضعها في الشباك مسجال 
هدفه االول في الدوري )42(، وفي 
مستهل الشوط الثاني، طرد مدافع 
برش����لونة جيرارد بيكيه )46(، 
وادرك خيخون التعادل عبر دافيد 
بارال )48(، وحاول كيتا بنفس����ه 
بعد ان زود رفاقه بعدة كرات جيدة، 
فاحدث اختراقا من وس����ط الدفاع 
وسدد بيسراه كرة قوية ارتطمت 
بالعب واكملت طريقها الى الشباك 
هدفا ثانيا لبرشلونة واول للمالي 
في البطول����ة )79(، وفي الدقائق 
االخيرة، اضاف تشافي هرنانديز 
هدفا ثالثا الصحاب االرض بعدما 
راوغ انييستا اكثر من العب ورفع 
الكرة عالية خلف الدفاع الى تشافي 
الذي كسر مصيدة التسلل ورفعها 
من فوق احلارس استقرت في املرمى 
اخلالي )87(.ورفع برشلونة رصيده 
الى 57 نقطة مقلصا الفارق الى 7 
نقاط »مؤقت����ا« بينه وبني غرميه 
ريال مدريد، وصعد ملقة الى املركز 
الرابع مؤقتا اثر فوزه على مضيفه 
خيتافي 3-1 رافعا رصيده الى 37 
نقط����ة وتقدم بفارق نقطتني على 
ليفانتي الذي يستقبل بيتيس اليوم 

في ختام املرحلة.
وف����از ريال سرقس����طة على 

)أ.ف.پ( فرحة العبي برشلونة بالهدف الثالث للنجم تشاڤي هرنانديز في مرمى خيخون  

)أ.ف.پ( مهاجم ميالن زالتان إبراهيموڤيتش تألق أمام باليرمو وسجل ثالثية )هاتريك(  

الالعبني ب��ني  ال��ط��ول  ف��ي  ال��ف��ارق  توضح  البريطانية  »ص��ن«  صحيفة  م��ن  ص��ورة  األع��ل��ى  ف��ي 
 وفي األسفل مارادونا مع زيدان وميسي وڤان درسار وكراوش وديفوه

إبراهيموڤيتش: غالياني أنقذني
 من شبح برشلونة

  أكد النجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش أنه يدين بالفضل على 
أدريانو غالياني نائب رئيس نادي ميالن في إنقاذه من شبح برشلونة 
اإلسباني في صيف عام 2010. وأوضح ابراهيموڤيتش العب برشلونة 

ويوڤنتوس وإنتر ميالن السابق للموقع الرسمي مليالن »غالياني قال 
لبرشلونة انه لن يرجع من دوني«. وأضاف »لقد منحني قدرا هائال من 

الثقة وأدين له بالكثير، إنني مغرم بشدة بغالياني وأعتقده أنه أيضا 
كذلك«. وأوضح مهاجم املنتخب السويدي »أشعر بسعادة بالغة اآلن، 

بعد فترة إيقاف امتدت لـ 3 مباريات، لقد عدت وكل األمور سارت 
بشكل جيد للغاية بالنسبة لي وللفريق«. وأضاف »نلعب كما يحلو 

لنا، دائما ما نشكل خطورة كبيرة في الهجوم، إنه ثاني هاتريك لي في 
إيطاليا، ولكن األهداف مجرد مكافأة بالنسبة لي«. وكان إبراهيموڤيتش 

انضم إلى برشلونة في 2009 ولكنه لم يقع ضمن قائمة اهتمامات 
املدرب جوسيب غوارديوال. من جانبه، أعرب مدرب ميالن ماسيميليانو 

اليغري عن سعادته البالغة بالفوز الساحق لفريقه على باليرمو.

غوارديوال يغدق الثناء على كيتا

تيكسييرا يعد بكأس عالم مثالية
..والبرازيل تقاطع فالكه

مانشيني يتوعد بالوتيللي

تشلسي يقيل بواس

كليتشكو يحتفظ بلقب  الوزن الثقيل

أكد املدير الفني لنادي برش���لونة اإلسباني جوسيب 
غواردي���وال أن الفوز على خيخون مبثابة دفعة معنوية 
كبيرة للنادي الكاتالوني. وأش���اد غوارديوال مبستوى 
وسلوك جنمه املالي سيدو كيتا الذي سجل الهدف الثاني 
لبرشلونة. وقال غوارديوال خالل املؤمتر الصحافي للمباراة 
»اجلماهير عاشت أوقاتا رائعة ألننا استدعينا روح الفريق، 
م���ن املهم للغاية الفوز مبثل هذه املباريات طوال العام«.  
وأغدق غوارديوال الثناء على كيتا قائال: »لقد سجل هدفا 
مذهال، إنه ال يظهر بشكل س���يئ أبدا، إنه يبذل قصارى 
جهده كلما احتجت اليه، إنه يجعل مهمتي أسهل، أمتنى 

ان ابقي عليه في النادي ألطول فترة ممكنة«.
من جانب آخر، أعلن برش���لونة أن جناحه التشيلي 
اليكس���يس سانش���يز س���يغيب عن املالعب بني 10 أيام 

وأسبوعني بعد تعرضه لتمزق في عضالت الفخذ.

تعهد رئيس االحتاد البرازيل���ي لكرة القدم ريكاردو 
تيكسييرا بأن تكون نهائيات كأس العالم عام 2014 التي 
تستضيفها »مثالية«، بعد االنتقادات التي وجهها الفيفا 
بسبب البطء في بناء املالعب. وقال تيكسييرا في تصريح 
الى موقع االحتاد البرازيلي على شبكة االنترنت »مخاوف 
فيفا بشأن االس���تعدادات لنهائيات كأس العالم طبيعية 
وشرعية«. وأضاف »ان البرازيل وشعبها لديهم القدرات 

واجلدية لتنظيم كأس عالم مثالية ال تنسى«.
وقاطعت البرازيل أمني عام الفيفا جيرولم فالكه بسبب 
تصريحات اعتبرتها »غير مقبولة« حول استعدادات البالد 
الستضافة كأس العالم. وكان فالكه قال إن البرازيل على 
م���ا يبدو مهتمة بالفوز بكأس العال���م أكثر من تنظيمه. 
وكان فالك���ه انتقد التأخير في بن���اء املالعب املخصصة 
للنهائيات، لكن البرازيل ردت في اليوم التالي عبر وزير 
الرياضة ال���دو ريبيلو الذي أكد ان حكومته »ال تقبل ان 
يكون فالكه متحدثا باسم فيفا«. وأوضح فالكه انه سيذهب 
الى البرازيل في الثاني عش���ر من الشهر اجلاري لتقييم 

العمل املنجز حتى اآلن.

توعد اإليطالي روبيرتو مانش����يني املدير الفني ملان سيتي 
اإلجنليزي مهاجم فريقه ماريو بالوتيللي بتوقيع أقصى عقوبة 
عليه بعد األنباء التي ترددت عن سهره في أحد املالهي الليلية 
حتى الساعات األولى من صباح اجلمعة، وقال مانشيني: »سأحتدث 
معه، أشعر بخيبة أمل، إذا كان ذلك صحيحا سأطبق عليه الغرامة 
القصوى التي نس����تطيع، أنا ال أحب ذلك ألنه ليس صحيحا«، 
وإعتبر صحيفة »ذا صن« البريطانية أن الفتى اإليطالي يخاطر 

بعالقته مع مدربه مانشيني وصديقته »رافيال«.

أكد تشلس���ي االجنليزي انه اقال امل���درب البرتغالي 
اندريه فيالس بواس بعد سلس���لة من النتائج السيئة، 
واضاف النادي اللندني مبوقعه على االنترنت »لس���وء 
احلظ لم تكن نتائج وعروض الفريق جيدة مبا يكفي ولم 
يظهر اي بالدرة على التحسن في هذا التوقيت احلرج من 
املوسم«، وتعرض بواس النتقادات في االسابيع االخيرة 
بعد تراجع اداء الن���ادي اللندني وظهور تقارير اعالمية 
حتدثت عن وجود خالفات مع العديد من الالعبني، وكان 
فيالس بواس س���ابع مدرب يتولى تدريب تشلسي منذ 
استحواذ امللياردير الروس���ي رومان ابراموفيتش على 

النادي عام 2003.

 احتفظ املالكم االوكراني فالدميير كليتشكو باللقب املوحد 
للوزن الثقيل في املالكمة )املنظمة العاملية واجلمعية العاملية 
واالحتاد الدولي( اثر فوزه على منافسه الفرنسي جان مارك 
مورميك بالضربة القاضية في مدينة دوسلدورف االملانية، 
واوقف احلكم النزال في اجلولة الرابعة بعد ان وجه كليتشكو 
ملنافسه سلسلة من الضربات القوية املتتالية، واحرز العمالق 
فالدميير كليتشكو )35 عاما و1.99م(، الشقيق االصغر لبطل 
املالكمة االخر فيتالي )40 عاما(، بالتالي فوزه الس���تني في 

مسيرته، منها 50 بالضربة الفنية القاضية.

سقوط جماعي لفرق 
املقدمة وأصحاب 

األرض في فرنسا

ألونسو معجب ببرشلونة..
 وبيكيه ينتقد احلكم

أكد املدافع اإلسباني الدولي جيرارد بيكيه أنه لم يرتكب 
خطأ في االلتحام الذي طرد على إثره امام خيخون، وقال 
بيكيه إن اإلعادة التلفزيونية تظهر عدم ارتكابه خطأ، مشيرا 

إلى أن القرار الذي اتخذه حكم املباراة كان متعمدا.
من جانبه، أكد اإلسباني فرناندو ألونسو سائق فريق 
فيراري لسباقات )الفورموال( أنه يحب متابعة مباريات 
اجليل احلالي من برشلونة، وقال ألونسو: أحبذ كرة القدم 
وأحب مش���اهدة الكرة التي يلعبها برشلونة وخصوصا 

ألنها جيدة للغاية ومبهرة.

قميص ميسي للسويسريني
 قامت صحيفة سويس���رية شهيرة بتوزيع قميص جنم 
برشلونة واملنتخب األرجنتيني ليونيل ميسي على جميع 
العبي املنتخب السويسري، الذي خاض يوم األربعاء املاضي 

مباراة دولية ودية أمام ضيفه األرجنتيني.
وذكرت تقارير صحافية أن صحيفة »بليك« السويسرية 
قامت بشراء عدد كبير من قمصان النجم األرجنتيني ووزعتها 
على جميع العبي املنتخب السويس���ري، الذي خسر بثالثة 

أهداف سجلها ميسي مقابل هدف لسويسرا. 


