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بيريز مشيدًا مبورينيو: منتلك أفضل مدرب في العالمالرياضية
اظهر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز واملدرب جوزيه مورينيو توحدا في الرؤى، وقال بيريز قطب 
صناعة التشييد الذي استقدم مورينيو الى اسبانيا عام 2010 خالل حدث ترويجي خاص بالنادي »منتلك 
افضل مدرب في العالم يفاخر بسجل رائع ويطالب العبيه باستمرار بتقدمي افضل ما عندهم«، واضاف 
»كان عرضة النتقادات غير عادلة وتعليقات جارحة«. وتابع: »يحظى مورينيو بتقديري كما انني اثق في 
عمله وتأثيره على الفريق«، ويتراجع ريال مدريد حامل اللقب بفارق 11 نقطة عن برشلونة املتصدر في 
ترتيب فرق الدوري االسباني وتسببت ست هزائم مني بها في جميع املسابقات وهو اكثر مما عانى منه 
طوال املوسم املاضي بأكمله في تشكيك مورينيو في مدى التزام العبيه.

كورينثيانز يقهر تشلسي ويتوج بطاًل ملونديال األندية للمرة الثانية
أحرز كورينثيانز البرازيلي 
لقب بطل كأس العالم لالندية 
في كرة القدم للمرة الثانية في 
تاريخه بفوزه على تشلس���ي 
االجنلي���زي 1-0 ف���ي املباراة 
النهائي���ة ام���س على س���تاد 
اليابان. وسجل  يوكوهاما في 
البيروفي خوان باولو غيريرو 
الدقيقة 69.  الفوز ف���ي  هدف 
وكان كورينثيانز احرز اللقب 
في النس���خة االولى للبطولة 
بحلته���ا اجلديدة ع���ام 2000 
بفوزه على مواطنه فاس���كو 
دا غاما 4-3 بركالت الترجيح 
بعد تعادلهما 0-0 في الوقتني 
االصلي واالضافي. وكان الفريق 
البرازيل���ي تغلب على االهلي 
املص���ري في نص���ف النهائي 
بالنتيج���ة ذاتها ايضا وبهدف 

لغيريرو نفسه.
ويأتي اللقب تتويجا لعامني 
مذهل���ني لكورينثيانز ش���هدا 
تتويجه بلقبي الدوري احمللي 
عام 2011 وكأس ليبرتادوريس 
هذا العام.ورفع كورينثيانز عدد 
القاب اندية اميركا اجلنوبية في 
البطول���ة بنظامها اجلديد الى 
اربعة، لكن نظيرتها االوروبية 
ال تزال تتفوق بخمسة القاب. 
الثالث���ة االولى كانت  االلقاب 
برازيلي���ة ه���ي لكورينثيانز 
وساو باولو وانترناسيونال 
اعوام 2000 و2005 و2006، قبل 

)أ.ف.پ( رأسية عماد متعب مهاجم األهلي ارتطمت بقائم مونتيري   

مرسيليا يواصل صحوته على حساب تولوز.. وملقة يعزز موقعه في املركز الرابع

مونتيري يحرز املركز الثالث على حساب األهلي

التسيو يحسم القمة مع إنتر ميالن ويقدم هدية لـ »السيدة العجوز«
نيوكاسل بالنتيجة ذاتها اول من 
امس فبقي الفارق بني القطبني 6 

نقاط )42 مقابل 36(.

ألمانيا

 قلص باير ليڤركوزن الفارق 
ال���ى 9 نقاط بين���ه وبني بايرن 
ميونيخ املتصدر بفوزه الكبير 
على ضيف���ه هامبورغ 3 � 0 في 
قمة املرحلة الس���ابعة عش���رة 
االخيرة من ذهاب الدوري االملاني 
الذي س���يتوقف حتى 18 يناير، 
واس���تغل باير ليڤركوزن جيدا 
تعثر بايرن ميونيخ امام ضيفه 
 ،1  �  1 بوروسيا مونشنغالدباخ 
فرفع رصيده الى 33 نقطة مقابل 
42 نقطة للفريق الباڤاري، وانفرد 
اينتراخ���ت فرانكفورت باملركز 
الثالث مؤقتا بفوزه الثمني على 
مضيفه ڤولفسبورغ 2 � 0، وارتقى 
فرايبورغ ال���ى املركز اخلامس 
بفوزه الكبير على مضيفه شالكه 

.1 � 3

فرنسا

واص���ل مرس���يليا صحوته 
وحقق فوزه الثاني على التوالي 
والثال���ث في مباريات���ه االربع 
االخيرة عندم���ا انتزع انتصارا 
ثمينا من مضيف���ه تولوز 1 � 0 
على ملعب »استاديوم« وامام 19 
الف متفرج في املرحلة الثامنة 
الفرنسي،  الدوري  عش���رة من 
ويدين مرسيليا بفوزه احلادي 
عشر هذا املوس���م الى مهاجمه 
بيار اندريه جينياك الذي سجل 
اله���دف الوحيد في الدقيقة 68، 
وتقدم مونبلييه حامل اللقب الى 
املركز الثان���ي بعد فوز صريح 
على ضيفه باستيا 4 � 0، وسقط 

سوشو امام بريست 1 � 2.

عشر برصيد 13 نقطة، ويعود 
الفوز االخير لريال مايوركا الى 
املرحلة اخلامسة عندما تغلب 
على ضيفه ڤالنسيا 2 � 0 وكان 
فوزه الثالث على التوالي على 
ارضه قب���ل ان ينتكس بعدها 
ويتعرض ل� 8 هزائم ويس���قط 
في فخ التعادل مرتني، وتعادل 
غرناطة مع ريال سوسييداد 0 � 
0، وتختتم املرحلة اليوم بلقاءي 
ديبورتيف���و ال كورونا مع بلد 
الوليد، وس���لتا فيغو مع ريال 
بيتي���س. كما فاز ليفانتي على 

ريال سرقسطة 1 � 0 .

إنجلترا

س���تكون االنظار مس���لطة 
الفرنسي  على ارسنال ومدربه 
ارسني فينغر عندما يحل الفريق 
اللندني ضيفا على ريدينغ في 
الس���ابعة عش���رة من  املرحلة 
ال���دوري االجنليزي اليوم، ولم 
يقدم ارسنال عروضا جيدة هذا 
املوسم وزاد الطني بلة خروجه 
من مسابقة كأس رابطة االندية 
االجنليزية احملترفة امام برادفورد 
م���ن الدرج���ة الثالث���ة بركالت 
الترجيح على الرغم من خوضه 
املباراة بالتش���كيلة االساسية، 
وال بديل الرس���نال ع���ن الفوز 
امام ريدينغ ال���ذي حقق الفوز 
مرة واحدة هذا املوس���م في 16 
الفريقني  مباراة، وللتذكير فان 
التقيا ف���ي كأس رابطة االندية 
الشهر املاضي في مباراة مجنونة 
تقدم فيها ريدينغ 4 � 0 قبل ان 
يخرج ارس���نال فائزا 7 � 5 في 

نهاية الوقت االضافي.
وكان مان يونايتد املتصدر على 
ضيفه سندرالند 3 � 1، ومان سيتي 
الثاني وحامل اللقب على مضيفه 

طرد العب وس���طه االرجنتيني 
اميليانو ارمنتي���روس، بيد ان 
خيتافي حصل على ركلة جزاء 
عندما ملست الكرة يد اوير داخل 
املنطقة انبرى لها دييغو كاسترو 
بنجاح مدركا التعادل في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع، 
وعزز خيتافي موقعه في املركز 
السابع برصيد 24 نقطة مقابل 
14 نقطة الوساس���ونا السادس 
عشر، وسقط اشبيلية امام ضيفه 
ملقة بهدفني نظيفني س���جلهما 
االرجنتيني مارتن دي ميكيليس 
)49( والبرتغالي ايليسيو )70 
من ركل���ة جزاء( فارتفع رصيد 
الفائز الى 28 نقطة وعزز موقعه 
في املركز الرابع، فيما وقف رصيد 
اخلاسر عند 19 نقطة في املركز 
اتلتيك  الثاني عش���ر، وواصل 
بلب���او صحوت���ه وعمق جراح 
مضيف���ه ريال ماي���وركا عندما 
تغلب عليه بهدف وحيد سجله 
اريتث ادوري���ث في الدقيقة 11، 
وهو الفوز الثاني على التوالي 
التلتيك بلباو والسادس له هذا 
املوسم فارتقى الى املركز التاسع 

برصيد 21 نقطة.
ويعاني اتلتيك بلباو االمرين 
هذا املوس���م حيث خرج خالي 
الوفاض من الدور االول ملسابقة 
الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« 
التي بلغ مباراتها النهائية املوسم 
املاضي وخس���ر ام���ام مواطنه 
اتلتيكو مدريد بثالثية نظيفة، 
كما ودع مسابقة الكأس احمللية 
من دور ال� 16 على يد فريق ايبار 
من الدرج���ة الثالثة بعدما كان 
خسر نهائي املوسم امام برشلونة 
بثالثية نظيفة ايضا، اما مايوركا 
فمني بخس���ارته التاس���ع هذا 
املوسم فتراجع الى املركز السابع 

السادس���ة عش���رة من الدوري 
االسباني، وكان اوساسونا في 
طريق���ه الى خطف ف���وز ثمني 
من خيتافي عندم���ا تقدم عليه 
بهدف ايون ايشايدي سوال في 
الدقيقة 85، علما انه اكمل املباراة 
بعشرة العبني منذ الدقيقة 78 اثر 

حسم التس���يو قمة املرحلة 
الدوري  الس���ابعة عش���رة من 
انتر ميالن  االيطالي مع ضيفه 
بف���وز متأخر 1 � 0، على امللعب 
االوملب���ي في العاصمة روما، لم 
التعادل  الفريقني  يكسر اي من 
السلبي الذي استمر حتى الدقيقة 
82 حيث متكن االملاني ميروسالڤ 
كلوزه من تسجيل الهدف الوحيد 
رافعا رصيده الى 10 اهداف في 
البطولة، ورفع التسيو رصيده 
الى 33 نقطة وبقي رابعا بفارق 
االه���داف خلف نابول���ي، فيما 
وقف رصيد انتر ميالن عند 34 

نقطة.
وانقذ املهاجم الدولي انطونيو 
دي ناتالي فريق���ه اودينيزي من 
امام ضيف���ه باليرمو  اخلس���ارة 
عندم���ا ادرك التع���ادل 1 � 1 على 
ملعب فريولي في اوديني، وبكر 
باليرمو بالتسجيل منذ الدقيقة 33 
عبر السلوڤيني جوزيب ايليتش 
بتسديدة قوية بيسراه من خارج 
املنطقة اثر تلقيه كرة من فابريتسيو 
ميكولي، وانتظر اودينيزي الدقيقة 
89 الدراك التعادل عبر دي ناتالي 
بتسديدة من داخل املنطقة رافعا 
رصيده ال���ى 10 اهداف في املركز 
الثالث على الئحخة الهدافني بفارق 
3 اهداف خلف مهاجم ميالن ستيفان 
الشعراوي املتصدر وبفارق هدف 
واحد خلف مهاجم نابولي الدولي 
االوروغوياني ادينس���ون كافاني 
الثاني، ورفع اودينيزي رصيده الى 
23 نقطة في املركز الثامن مقابل 15 
نقطة لباليرمو السابع عشر. كما 

فازا فيورنتينا على سيينا 4 � 1.

اسبانيا

تعادل خيتاف���ي مع ضيفه 
اوساسونا 1 � 1 في افتتاح املرحلة 

ميروسالڤ كلوزه قاد التسيو للفوز على انترميالن  )أ.ف.پ(

ميسي يلعب بحذاء جديد صممه احد املشجعني

متفرقات عاملية
٭ عاد تونتي انشكيده شريكا في الصدارة بعد فوزه على 

ضيفه هيراكليس امليلو 3 ـ 2، وتعادل املتصدر السابق 
ايندهوڤن مع مضيفه نيميغن 1 ـ 1 في املرحلة السابعة 

عشرة االخيرة من ذهاب الدوري الهولندي.
٭ قرر االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( منح مهلة 

اضافية ملدة ثالثة شهور الى السلطات االندونيسية 
حلل ازمة االحتاد االندونيسي للعبة وجتنب العقوبة 

املنتظر توقيعها عليه من قبل الفيفا.
٭ ضمن نويل لوجراي ان يكون احد الوجوه البارزة 

والشخصيات املرموقة في بطولة كأس االمم االوروبية 
القادمة )يورو 2016( بفرنسا بعدما اعيد انتخابه رئيسا 

لالحتاد الفرنسي لكرة القدم لفترة جديدة متتد حتى 2016.

ميكن اعتبار يوم 14 ديسمبر 2000 يوما تاريخيا في 
تاريخ نادي برشلونة، ففي هذا اليوم جنح السكرتير الفني 
للن���ادي في توقيع اول عقد مع الفتى االرجنتيني ابن ال� 
12 ربيعا، ليونيل ميسي، احد اجنح العبي برشلونة على 
مدار تاريخ النادي، بل وكرة القدم بشكل عام. واملثير ان 

هذا العقد كان على منديل طعام.
قصة اول عقد جرت في نادي »بومباي« للتنس، الذي 
شهد اجتماع والد »ميسي« مع مسؤولي برشلونة، وأبرزهم 
حينها السكرتير الفني للنادي، كارلوس ريكساش، لالتفاق 
على مس���تقبل الفتى االرجنتيني الذي ملع بقوة في فترة 

االختبار التي خاضها مع برشلونة الشهر عدة.
وكانت املفاوضات متعثرة، خصوصا ان هناك من كان 
يعترض على هذه الصفقة م���ن داخل النادي الكتالوني 
ملشكالت الفتى مع هرمونات النمو، وفي ظل تهديد الوالد 
بالذهاب بابنه الى الغرمي اللدود، ريال مدريد، قرر ريكساش 

ان تتم الصفقة على مسؤوليته الشخصية.
ورغبة منه في اظهار التزامه لوالد ميسي، قرر ريكساش 
ان يكتب ذلك على اول ورقة تطالها يده، ولم تكن هذه الورقة 

سوى منديل طعام كان موجودا في مطعم النادي.
املنديل الذي حتول إلى أحد اهم الوثائق على االطالق 
في تاريخ الرياضة ش���هد التزام ريكس���اش بالتعاقد مع 
ميسي، وكتب فيه قائال: »في يوم 14 ديسمبر 2000، في 
مدينة برش���لونة وبحضور كل م���ن جوزيب منيجويال 
وهوراشيو جاجيولي وكارلوس ريكساش، املدير الفني 
لنادي برشلونة، اعلن التزامي وأحتمل املسؤولية كاملة 
بالتعاقد مع الالعب ليونيل ميسي بالرغم من وجهات النظر 

املعارضة، طاملا اننا نلتزم باملبالغ املتفق عليها«.
ومندي���ل الطعام الذي يزيد عم���ره عن 12 عاما معلق 

حاليا في مكتب املستشار القانوني مليسي.
من جانب اخر، كش���ف ميسي عن التصميم الفائز في 
مس���ابقته والتي اطلقها بني مش���جعيه، لتصميم حذائه 
اجلديد، وقرر ارتداء احلذاء في اللقاء املرتقب بني برشلونة 
وأتلتيكو مدريد، وشارك في مسابقة ميسي ما يزيد عن 
14200 متسابق ارس���لوا تصميماتهم حلذاء ليو اجلديد، 
ليفوز تصميم املتسابق خابيير باسكوال مويور، ووجه 
ميسي شكره لكل من شارك في املسابقة وأرسل تصميما، 
مفصحا عن ارتدائه الول مرة في لقاء اتلتيكو مدريد، ذلك 

احلذاء الذي صممته له اجلماهير.

فرحة العبي كورينثيانز بالتتويج بكأس العالم لألندية بعد الفوز على تشلسي  )أ.ف.پ(

ان تنتقل السيطرة الى الفرق 
االوروبية عبر ميالن االيطالي 
)2007( ومان يونايتد )2008( 

وبرشلونة )2009( وانترميالن 
)2010( وبرش���لونة مج���ددا 
)2011(. من جهته، فشل تشلسي 

في تعويض خيبة فقدانه لقبه 
بطال الوروبا بخروجه من الدور 
االول، وازداد الضغط على مدربه 
اجلديد االسباني رافايل بينيتيز 
خلف االيطالي روبرتو دي ماتيو 
الذي قاده الى احللم االوروبي 

للمرة االولى في تاريخه.
أحرز مونتيري املكس����يكي 
املركز الثالث بفوزه على االهلي 
املصري 2 � 0 امس على ستاد 
اليابان، وسجل  يوكوهاما في 
خيسوس كورونا )3( وسيزار 
دلغادو )66( الهدفني. وكان سان 
فريتشي هيروشيما الياباني حل 
خامسا االربعاء املاضي بفوزه 
على اولسان هيونداي الكوري 
اجلنوبي 3 � 2. وخطف مونتيري 
هدفا مبكرا عبر كورونا مما وضع 
العبي االهلي حت����ت الضغط 
الش����وط االول  للتعويض في 
فلم تنج����ح محاوالتهم في هز 
الشباك،ونزل االهلي الى الشوط 
الثاني مهاجما فحصل على عدد 
كبير من الفرص خصوصا عبر 
املخضرم محمد ابو تريكة الذي 
حاول تس����جيل اسمه كأفضل 
مسجل في تاريخ هذه البطولة 
لكن احلارس املكسيكي حال دون 
ذلك، فقد تلقى ابو تريكة كرة 

داخل املنطقة فسددها بيسراه 
من نقطة اجلزاء ابعدها احلارس 
املكس����يكي بصعوبة الى ركلة 
ركنية من اجلهة اليسرى )05(، 
ثم كانت له محاولة ثانية حني 
اطلق كرة قوية ابعدها احلارس 
مج����ددا )97(، وكان ابو تريكة 
اصبح افضل هداف في تاريخ 
البطولة القارية مش����اركة مع 
جنم برشلونة االسباني الدولي 
االرجنتين����ي ليونيل ميس����ي 
صاحب اربعة اهداف عامي 9002 
و1102 والبرازيلي دنيلسون الذي 
س����جل اربعة اهداف لبوهانغ 
ستيلرز الكوري اجلنوبي عام 
9002 وذلك بتس����جيله هدف 
االهل����ي الثان����ي ف����ي مباراته 
التي تغل����ب فيها على  االولى 
سانفريتشي هيروشيما بطل 
اليابان 2 � 1. االهلي شارك في 
البطولة للمرة الرابعة وهو رقم 
قياسي يتقاس����مه مع اوكالند 
النيوزيلندي، وقد حل سادسا 
عام����ي 5002 و8002، ووصل 
الى دور االربعة في 6002 قبل 
ان يخس����ر امام انترناسيونال 
البرازيلي )1 � 2( ويحرز املركز 
الثالث على حساب كلوب اميركا 

املكسيكي )2 � 1(.

أول عقد مليسي كان على منديل 
طعام.. وحذاء جديد من مشجع

شالكه يقيل مدربه
اعلن شالكه اقالة مدربه الهولندي هوب ستيفنز بسبب 
النتائج السيئة للفريق في الدوري االملاني وآخرها خسارته 
ام���ام ضيفه فرايب���ورغ 1 � 3، وجاء في بي���ان للنادي »في 
املباريات الثماني االخيرة، لم يحقق الفريق س���وى خمس 
نقاط ويحتل حاليا املركز السابع في البوندسليغا«، وكان 

ستيفنز )59 عاما( تولى مهمته 
في تدريب ش���الكه في سبتمبر 
الذي  2011، خلفا لرالف رانييك 
ترك منصبه السباب صحية، كما 
سبق للمدرب االملاني ان اشرف 

على شالكه بني 1996 و2002.

هوب ستيفنز


