
39
االثنني 23 ديسمبر 2013

سواريز بإمكانه الرحيل عن ليڤربول الصيف املقبل
أكدت صحيفة ستار البريطانية أن النجم االورغويانى لويس سواريز مازال بوسعه الرحيل 
عن نادي ليڤربول الصيف املقبل رغم العقد اجلديد الضخم الذي وقعه منذ يومني. 
وكان سواريز قد أبرم عقدا جديدا يربطه بانفيلد ملدة اربع سنوات ونصف السنة. غير أن 
سواريز )26 عاما( طالب ببعض البنود تتيح له مغادرة النادي إذا تقدم احد ناديي ريال مدريد 
أو برشلونة بعرض لضمه في الصيف املقبل حسبما تقول الصحيفة.  ويعني هذا ان النادي 
قد يواجه املشكلة نفسها التي واجهها في الصيف املاضي حني كان الالعب يصر على الرحيل، 
وذلك في حالة دخول احد الناديني االسبانيني في صفقة للحصول على خدماته.  آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
الفريق الباڤاري حقق خماسية تاريخية بعد فوزه بلقب كأس العالم لألندية

»الرجاء« ما ينفع أمام قوة بايرن ميونيخ

الف����رق في العالم  أحد أفضل 
ولديه مدرب كبير )اإلسباني 
جوزيب( غوارديوال، وبالتالي 
النتيجة  فإن اخلس����ارة بهذه 
تعتبر مشرفة وإيجابية بالنظر 
إلى الفوارق الكبيرة بني الفريقني 
وإل����ى العرض ال����ذي قدمناه 
أمام بطل أوروبا خصوصا في 

الشوط الثاني«.

املدرب التونسي فوزي البنزرتي 
أن خسارة فريقه الرجاء أمام 
بايرن ميونيخ مشرفة، مطالبا 
بإعادة النظر في نظام البطولة. 
ف����ي مؤمتر  البنزرتي  وق����ال 
صحافي عقب النهائي: »أعتقد 
أن اخلسارة بهدفني نظيفني أمام 
بايرن ميونيخ مش����رفة، قلت 
دائما ب����أن بايرن ميونيخ هو 

اشهر: الكأس السوبر األوروبية 
على حساب تشلسي ومونديال 
األندية والفضل في التتويج بهما 
يعود إل����ى »يوب« هاينكيس، 
ألن خوض املسابقتني يتطلب 
التتوي����ج بلقب  بالض����رورة 
أبطال أوروبا،  مسابقة دوري 
وهاينكيس هو من قاد الفريق 
إلى اللقب القاري«. بدوره، أكد 

إليه بالتتويج، وقال في مؤمتر 
صحافي عقب الفوز على الرجاء 
في املباراة النهائية: »جئنا إلى 
املغرب من أجل الظفر بهذا اللقب 
الذي كان مهما بالنسبة إلى بايرن 
ميونيخ وبالتالي حققنا ما كنا 
نصبو إليه«. وأضاف »أحرزت 
لقبني م����ع بايرن ميونيخ منذ 
تس����لمي إدارته الفنية قبل 5 

البطولة. وعادت جائزة اللعب 
النظيف للفريق الباڤاري الذي 

توج بلقب البطولة.

غوارديوال سعيد

أكد اإلس����باني  من جهته، 
جوزيب غوارديوال مدرب بايرن 
ميوني����خ األملاني بطل أوروبا 
أن فريقه حقق ما كان يصبو 

الصيني بطل آسيا حيث سجل 
أحد األهداف الثالثة لفريقه.

ونال ريبيري الكرة الذهبية 
متقدما على زميله في الفريق 
الباڤ����اري القائ����د فيليب الم 
صاحب الك����رة الفضية، فيما 
عادت الكرة البرونزية ملهاجم 
الرج����اء البيض����اوي املغربي 
محسن ياجور صاحب هدفني في 

أحرز بايرن ميونيخ األملاني 
بطل أوروبا لق����ب بطل كأس 
العالم لألندي����ة في كرة القدم 
بتغلبه على الرجاء البيضاوي 
املغربي 2 � 0 على امللعب الكبير 
في مراكش في املباراة النهائية 
أم����ام 37774 متفرجا تقدمهم 
العاهل املغربي محمد السادس. 
وس����جل البرازيلي دانتي )7( 
واإلسباني ثياغو الكانتارا )22( 

الهدفني. 
وت����وج الفري����ق الباڤاري 
موسمه بخماس����ية نادرة هي 
األولى ل����ه ف����ي تاريخه بعد 
حصوله على الدوري والكأس 
في أملانيا ودوري أبطال أوروبا 
وال����كأس األوروبي����ة وأخيرا 

بطولة العالم.
وح����ل اتليتيك����و مينيرو 
البرازيلي بطل أميركا اجلنوبية 
ف����ي املركز الثال����ث إثر فوزه 
الصعب على غوانغجو الصيني 

بطل آسيا 3 � 2.

ريبيري أفضل العب

ف����ي غضون ذل����ك، اختير 
الدولي  مهاجم بايرن ميونيخ 
الفرنسي فرانك ريبيري افضل 

العب في البطولة.
وتألق ريبيري في مباراتي 
فريقه في البطولة وحتديدا في 
أمام غوانغجو  املباراة األولى 

فرانك ريبيري وفيليب الم ومحسن ياجور في لقطة تذكارية  )أ.پ( )رويترز( العبو بايرن ميونيخ يحتفلون باحلصول على كأس العالم لألندية  

يعقوب دشتي يتوسط املعلمات املشاركات في الدورة

»السرعة« ينظم دورة للتحكيم

نظمت اللجنة الكويتية لكرة السرعة 
دورة للتحكيم في املستوى »C« صباح أمس 
األحد في مدرسة مشرف املتوسطة للبنات، 
وذلك بإش���راف رئيس اللجنة الكويتية 
واآلسيوية يعقوب دشتي وبطل الكويت 
وآس���يا ميثم دشتي وبحضور 35 معلمة 
في منطقة حولي التعليمية اجتزن الدورة 

بنجاح.
وبدأت الدورة بش���رح قانون اللعبة، 
ومن ثم اجراء بعض التدريبات العملية 
ملعلمات التربية البدنية بإشراف يعقوب 
وميثم دشتي، وبعد ذلك مت تكرمي جميع 

املوجهات واملعلمات املشاركات.
وقال يعقوب دشتي إن اللجنة تسعى 
إلى نشر اللعبة مع تسخير كامل جهودها 

من أجل هذا الهدف، مشيرا إلى أن الفترة 
املقبلة ستش���هد افتتاح مراكز للتدريب 
في 45 مدرس���ة للبنات وهو ما سيعني 
اس���تقطاب أكثر من 600 العبة في جميع 
املراحل الدراس���ية االبتدائية واملتوسطة 

والثانوية.
وشكر دشتي املوجهة األولى للتربية 
البدنية في منطقة حولي التعليمية جميلة 
الصديقي ورئيس قسم التربية البدنية في 
مدرسة مشرف املتوسطة للبنات باسمة 
الغريب على تعاونهما مع اللجنة إلقامة 

دورة الدراسات التحكيمية.
يذكر أن اللجنة تستعد الستضافة بطولة 
العالم ال� 26 في البالد خالل الفترة من 18 

إلى 24 فبراير املقبل.

السويس ترفض استقبال املصري
القاهرة - سامي عبدالفتاح

طفت إلى السطح أول مشكلة تواجه 
انطالق مسابقة الدوري املصري، كما هو 
محدد لها يوم غد، حيث رفضت مديرية 
أمن السويس استضافة مباريات املصري 
في السويس، مما يعني أن هناك مشكلة في 
مباراة املصري مع الزمالك يوم األربعاء، كما 
رفضت مديرية أمن القاهرة إقامة مباراتني 
في يوم واحد بالعاصمة، مما يستوجب 

تعديل جدول الدوري قبل أن يبدأ.
فقد طلبت وزارة الداخلية من االحتاد 
املصري لك��رة القدم عدم إقامة مباراتني في 
بط�ول��ة ال��دوري املمتاز في نفس اليوم 
على م�العب القاهرة لتخفيف األعباء على 

مديرية أمن العاصمة.
وأك�د رئ�يس جلنة املسابقات في االحتاد 
املصري لكرة القدم عامر حسني أن وزارة 
الداخلية أخطرت املدير التنفيذي الحتاد 
الكرة برفضها إقامة أكثر من مباراة واحدة 
في القاهرة، وفي نفس اليوم وهو األمر 
الذي يجعل احتاد الكرة مضطرا لتعديل 
مواعيد مبارياته خاصة املجموعة األولى 
التي يقودها األهل����ي وتضم العديد من 

أندية القاهرة.
وقال حس����ني إن األمن رف����ض إقامة 
مباريات تلفونات بني سويف على ملعبه 
بني سويف وطلب نقلها إلى ملعب الفيوم 

مع مصر املقاصة.
وأشار إلى أن الرد األمني يعكس جتاوبا 
غير مسبوق، مبديا تفاؤله بوصول موافقة 
رس����مية النطالق الدوري في موعده غدا 

على أكثر تقدير.
ورفض مسؤولو احتاد الكرة املصري 
بالتوافق مع جلنة أندية الدوري مسألة 
تأجيل انطالق مس����ابقة الدوري املمتاز 
املقررة بعد غد الثالثاء، رغم التحفظات 
األمنية على بعض اللقاءات ورفض مديرية 
أمن السويس اس����تضافة فريق املصري 
البورسعيدي إلى جانب عدم وصول موافقة 
رسمية من وزارة الداخلية إلقامة البطولة 

من األساس.
واستقر عضو مجلس إدارة احتاد الكرة 
واملش����رف على جلنة املسابقات م.إيهاب 
لهيط����ة على طرح فك����رة إقامة مباريات 
املصري البورسعيدي على ملعب اجلونة 
بالغردقة في الفترة املقبلة، مع التفاوض 
مع وزارة الطيران لتخصيص طائرة خاصة 
لنقل الفريق من البحر األحمر لبورسعيد 

والعكس.
وتتج��ه النية لتأج��يل مباراة الزمالك 
واملصري املق��ررة ي���وم األربعاء املقبل 
بافتت��اح ال����دوري في حالة عدم موافقة 
ملع��ب اجلون��ة على اس����تضافة اللقاء 
حل���ني التوص��ل التفاق مع وزارة الداخلية 

بشأن مباريات الدوري.

الرياض - خالد المصيبيح 

تنطل���ق الي���وم لقاءات 
الدور رب���ع النهائي لكأس 
ولي العهد السعودي في كرة 
القدم، حيث يحل حامل اللقب 
الهالل ضيفا على الرائد في 

بريدة.
اللق���اءات،  وفي ثان���ي 
يلتقي األهلي والفتح وهما 
يعيشان مرحلة صعبة ألقت 
بظاللها عليهما في الدوري 
عبر ترتيبهما املتأخر خاصة 
للفتح العاشر حاليا، وتظل 
القصيرة  ه���ذه املس���ابقة 
فرصة لهما من أجل إرضاء 
جماهيرهما والبحث عن لقبها 
ومباريات خروج املهزوم ال 
حتتمل األخطاء حيث ال مجال 
للتعويض فيها لذلك سيكون 
حرص الفرق األربعة اليوم 
واضحا م���ن اجل اخلروج 

بالفوز.
من جهة أخ���رى، جنح 
املهاج���م العمان���ي عم���اد 
احلوسني في الكشف الطبي 
ووقع بعده مع النصر عقدا 
للعب له ملدة 6 أشهر قابله 
للتجديد، وأدى أمس األحد 
أول تدريبات���ه م���ع فريقه 
اجلديد، فيما لن يشارك في 
املقبل األحد  الفري���ق  لقاء 
املقبل أمام فريقه الس���ابق 

األهلي في الدوري.

اعت����رف جنم ك����رة القدم 
السويدي الدولي ومهاجم فريق 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
إبراهيموڤيتش بأنه  زالت����ان 
مازال »يعاني« من صدمة خروج 
منتخب بالده من تصفيات كأس 

العالم 2014 بالبرازيل.
وق����ال إبراهيموڤيتش »ما 
أعانيه س����يزول ببطء شديد« 
في إشارة إلى صدمته للسقوط 
أمام نظيره  مع منتخب بالده 
البرتغالي في امللحق األوروبي 
الفاص����ل بالتصفيات املؤهلة 

للمونديال البرازيلي.
وتبدو صدمة إبراهيموڤيتش 
كبيرة ألنه في الثانية والثالثني 
من عم����ره وقد ال تس����نح له 
الفرصة مجددا للمشاركة في 

املونديال.
إبراهيموڤيتش  واعت����رف 
بأنه س����يتابع بعض مباريات 
املوندي����ال املرتقب ولكن دون 
اهتمام كبير، وقال »لن أركض 
إلى املنزل ملش����اهدة مباريات 

البطولة عبر التلفزيون«.
إبراهيموڤيت����ش  ورد 
على م����ن يصفون����ه بالتكبر 
والتعج����رف، قائال »أحاول أن 

أكون نفسي«.

الهالل واألهلي 
يواجهان الرائد والفتح

»إبرا« اليزال حزيناً

مهاجم تشلسي فرناندو توريس سيجد صعوبة للتسجيل أمام أرسنال

أتلتيكو مدريد يحقق فوزاً صعباً على ليفانتي.. ونابولي يتعادل مع كالياري

قمة حساسة بني أرسنال وتشلسي

العب وسطه الدولي جاك 
ويلشير املوقوف مباراتني 
بسبب اشارة غير أخالقية 
جلمهور سيتي، ومدافعه 
الفرنسي لوران كوسيلني 
املصاب بج���رح بليغ في 

ركبته في املباراة عينها.

إسبانيا

حق���ق اتلتيكو مدريد 
فوزا صعب���ا على ضيفه 
ليفانتي 3-2 في املرحلة 
السابعة عشرة من الدوري 

االسباني.
وفش���ل ڤياري���ال في 
الرابع ولو  املركز  انتزاع 
بصورة موقتة حني سقط 
أمام ضيفه اشبيلية 2-1. 
وخسر غرناطة أمام ريال 

سوسييداد 3-1.
وخس���ر ريال بيتيس 

أمام ضيفه امليريا 1-0.

إيطاليا

الثالث  فش���ل نابولي 
ووصي���ف بطل املوس���م 
املاضي في اللحاق بروما 
الثان���ي بعدم���ا اكتف���ى 
بالتع���ادل م���ع مضيفه 
كالي���اري 1-1 في افتتاح 
املرحلة الس���ابعة عشرة 

من الدوري االيطالي.
أمام  وخسر ليفورنو 

ضيف���ه اودينيزي بهدف 
للوكا س���يلياردي )32( 
مقابل هدفني لالوروغوياني 
نيك���والس لوبي���ز )11( 
والفرنسي توماس هيرتو 

.)65(

فرنسا

ارتقى سانت اتيان الى 
اثر  الراب���ع موقتا  املركز 
فوزه على ضيفه نانت 0-2 
في املرحلة التاسعة عشرة 

من الدوري الفرنسي.
وتغل���ب ني���س على 

ضيفه ايفيان 1-3.
وفاز ايضا سوشو على 

رين 1-2.
وف���از رين���س الوافد 
اجلديد الى الدرجة االولى 
عل���ى ضيفه اجاكس���يو 

.1-4
وتعادل سلبا باستيا 
مع مونبلييه بطل املوسم 
قبل املاضي، وتولوز مع 

غانغان.

ألمانيا

حافظ نورمبرع على 
املركز قبل األخير بتعادله 
سلبا مع ضيفه شالكه في 
املرحلة الس���ابعة عشرة 
االخيرة ذهابا من الدوري 

األملاني.

تتجه االنظار الى ختام 
املرحلة السابعة عشرة من 
الدوري االجنليزي لكرة 
القدم عندما يلتقي ارسنال 
الثالث حاليا جاره اللندني 
الترتيب  تشلس���ي رابع 

اليوم.
وأقر مدرب تشلس���ي 
البرتغالي جوزيه مورينو 
بانه بدأ يش���عر بحرارة 
املباراة، بعد تفاوت نتائج 
فريقه مؤخ���را، وابتعاد 
مهاجميه األساسيني عن 

التسجيل املكثف.
الثالثي  ولم يس���جل 
االسباني فرناندو توريس 
والكاميروني صامويل ايتو 
والسنغالي دميبا با سوى 
5 أهداف بع���د 16 مرحلة 
على بداية البرمييير ليغ، 
لكنه سيحاول االستفادة 
م���ن دفاع ارس���نال الذي 
حتول من اقوى دفاع في 
الى فريق يتلقى  الدوري 
نصف دزينة من االهداف 
أمام مان سيتي في املرحلة 

املاضية )6-3(.
من جهته، يأمل ارسنال 
نسيان خس���ارته املؤملة 
أمام س���يتي، والتي ظهر 
دفاعه هشا فيها، معتمدا 
على جمه���وره في ملعب 
االم���ارات لك���ن من دون 

تشلسي ارسنال
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ريبيري توج بجائزة 
أفضل العب في 
البطولة متفوقًا 
على الم وياجور


