
28
االربعاء 1 ابريل 2015

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

جولة »األنباء« في الصحف العاملية

ديلي ستار:
بيل ليس للبيع.. 

قالها بيريز

ليكيب:
باريس والرهان 

املجنون

سبورت: 
التجديد 

ألنريكي

»بي أس جي« يعوض »املان«

»األتليتي« يصفع »البارسا«

يواصل نادي باريس س����ان جرمان الفرنس����ي 
محاوالته إلقن����اع إدارة مان يونايتد ببيع اجلناح 
األرجنتيني آنخي����ل دي ماريا العب الفريق عقب 
نهاية املوس����م احلالي. وذكرت صحيفة »ميرور« 
اإلجنليزية أن مس����ؤولي اليونايتد لديهم تخوف 
شديد من اخلس����ارة في بيع الالعب، بعدما كلفت 
صفقة انضمامه من ريال مدريد مطلع املوسم احلالي 
خزينة »املانيو« رقما قياس����يا قيمته 57.3 مليون 
جنيه استرليني، وانخفاض مستواه بشدة خاصة 

بعد تعرض منزله حملاولة سرقة.
إال أن أحد وكالء الالعبني ش����ديدي 

الصلة بالنادي الباريسي أكد أن إدارة 
»بي أس جي« لديها استعداد قوي 
لش����راء دي ماريا بنفس السعر، 
واستغالل تأكيد لويس ڤان غال 

املدير الفني للش����ياطني احلمر 
بأنه لن يقف أمام رغبة الالعب 
إذا أراد الرحي����ل. وأضاف����ت 
الصحيفة أن س����ان جرمان 
سيضمن لدي ماريا اللعب في 

دوري أبطال أوروبا، 
في الوقت الذي يصارع 
فيه مان يونايتد على 

احتالل أحد املراكز 
األربع����ة املؤهلة 

للمسابقة.

أكدت تقارير صحافية أن فريق تشلسي قد أعطي 
الضوء األخضر من أجل التحرك للحصول على النجم 

اإلسباني من فريق أتلتيكو مدريد خورخي كوكي.
وذكر موقع صحيف���ة »أس« أن األتليتي قد أعطى 
الضوء األخض���ر للبلوز من أجل التحرك لضم العبه 
املتألق، وبذلك سيكون هذا اخلبر مبنزلة صدمة على 
فريق برش���لونة الذي يضع كوكي ف���ي قائمة أهدافه 
كي يحل بديال لقائد الفريق تش���اڤي هيرنانديز الذي 

سيغادر الفريق في نهاية املوسم احلالي.
وأضافت الصحيفة اإلس���بانية أن تشلسي سيقدم 
مبلغ 60 مليون يورو لألتليتي للحصول على كوكي 
الذي يقدم فترة رائعة مع »بطل الليغا« في خلق الفرص 

وصناعة األهداف وخلق الترابط بوسط امللعب.

كوكي بني تشلسي وبرشلونة

ديوكوڤيتش يتألق في ميامي.. وجناح الشقيقتني وليامس
سفتالنا كوزنتسوفا الرابعة 
والعشرين 6-2 و6-3 في 

الدور الرابع.
وكانت سيرينا وليامس 
احتفظت باللقب املوس���م 
املاض���ي اث���ر تغلبها على 
الصينية نا لي 7-5 و6-
1، بعدما نال���ت لقب العام 
قبل املاضي على حس���اب 
البولندية انييسكا رادفانسكا 

6-0 و3-6.
وتشارك سيرينا للمرة 
اخلامس���ة عشرة في دورة 
ميامي ونالت 7 القاب في 9 

مباريات نهائية.
وتس���عى س���يرينا الى 
الثالث على  الظفر باللقب 
التوالي ف���ي الدورة للمرة 
الثانية بع���د االولى اعوام 

2002 و2003 و2004.
وبلغت الدور ذاته أيضا 
ش���قيقتها الكبرى فينوس 
السادسة عش���رة بفوزها 
الدمناركي���ة كارولني  على 
فوزنياك���ي الرابع���ة 3-6 

و6-7 )1-7(.

الثاني والثالثني 6-2 و2-6 
في 63 دقيقة.

الثان���ي  الف���وز  وه���و 
لنيشيكوري على ترويسكي 

مقابل خسارة واحدة.
ويلتقي نيشيكوري في 
البلجيكي  املقبل مع  الدور 
دافيد غوفان الثامن عش���ر 
والذي تغلب على الپولندي 
ييري يانوفيتش 6-4 و6-

.3
كما تأهل الكندي ميلوش 
راونيتش اخلامس بتغلبه 
عل���ى الفرنس���ي جيرميي 
شاردي احلادي والثالثني 
6-1 و5-7 و7-6 )7-3( في 

ساعتني و10 دقائق.
وه���و الفوز الس���ادس 
لراونيتش في 6 مباريات 

بني الالعبني.
ولدى السيدات، تابعت 
االميركية سيرينا وليامس 
املصنفة أولى حملة الدفاع 
عن لقبه���ا بنجاح وبلغت 
اثر  النهائ���ي  الدور رب���ع 
فوزها السهل على الروسية 

تاب���ع الصرب���ي نوفاك 
ديوكوڤيتش املصنف أول 
عامليا زحفه نح���و إحراز 
الرابعة في  اللقب للم���رة 
مسيرته بفوزه السهل على 
البلجيكي ستيف دارسيس 
6-0 و7-5، ضم���ن الدور 
الرابع من دورة ميامي إحدى 
دورات األلف نقطة للماسترز 

للرجال والسيدات.
ويأم���ل ديوكوڤيت���ش 
بإح���راز ثاني لقب له على 
التوالي على األراضي الصلبة 
في الواليات املتحدة بعد ان 
انديان  توج بطال لدورتي 

ويلز األسبوع املاضي.
النج���م  وس���يلتقي 
الصربي في مباراته املقبلة 
الكس���ندر  م���ع االوكراني 
الفائز على  دولغوبولوف 
البرازيلي توماش بيلوتشي 

7-5 و4-6.
اليابان���ي ك���ي  وبل���غ 
نيش���يكوري الرابع الدور 
ثم���ن النهائي بتغلبه على 
الصربي فيكتور ترويسكي 

الصربي نوفاك ديوكوڤيتش يصد احدى الكرات

كن جنماً في.. 1 أبريل

جتديد عقد اليغري
يفكر نادي يوڤنتوس في جتديد عقد ماسيماليانو اليغري املدير الفني للفريق بعد النتائج الرائعة التي حققها 
خالل املوسم احلالي. وقالت صحيفة »توتو ميركاتو« ان هناك تفكيرا في التجديد ملدة موسمني لتنتهي الفترة 
في نهاية موسم 2017/2016. وبعيدا عن السيدة العجوز، بينت الصحيفة ذاتها ان املدرب لوتشيانو سباليتي هو 
املرشح الرسمي واالقوى لتدريب فريق نابولي في املوسم املقبل في حالة رحيل املدرب احلالي رافا بينيتيز. 
وتابعت أنها ليست املرة األولى التي يسعى فيها »فقراء اجلنوب« الى التعاقد مع سباليتي، حيث فتحت االدارة 
مفاوضات مع املدرب في عام 2009 ووضعت اسمه على رأس قائمة املدربني لتدريب اجلهاز الفني للسماوي.

عبدالمحسن األيوبي

مع مطلع أبريل من كل عام يفاجأ الناس بترويج 
شائعات أو أخبار ومعلومات غير صحيحة، فيما 

تعارفوا عليه فيما بينهم بأنه »كذبة أبريل«. 
هذا الس���لوك الذي أصبح تقليدا لدى البعض 
اختلف في منش���ئه وتوقيته وأس���بابه، فأغلبية 
اآلراء ترى أنه بدأ في أوروبا وحتديدا فرنس���ا في 
النصف الثاني من القرن الس���ادس عشر في حني 
يرى البعض أن نش���أته كانت أوروبية ولكن في 
القرون الوسطى، كذلك ربط البعض بني كذبة أبريل 
وأحد األعياد الهندية، وقال آخرون إن انتشار هذا 
األمر بني شعوب العالم أو نسبة كبيرة منها مت في 

القرن التاسع عشر. 
والطريف في هذه الكذبة أنها تساوي بني العظماء 
والبس���طاء وبني األغنياء    والفق���راء، لكن الكذب 

بصفة عامة من األم���ور التي قد تورد 
املهالك وتهوي بالشخص إلى حيث ال 

يحب كما تقلل من ثقة احمليطني به، 
ورغم أن كذبة أبريل قد تبدأ على 
أنها مزاح لكن األمر قد يتحول إلى 
مأس���اة وهو ما حصل بالفعل في 

بعض احلاالت.
وبعيدا عن املجاالت السياسية 
واالقتصادي���ة والثقافي���ة، فنحن 

سنسلط الضوء على أبرز »الكذبات 
الرياضية«.

الى قلعة  البداية نذه���ب  في 
»أولد ترافورد« حيث أورد 

موقع صحيفة »ميرور« 
البريطانية أن فريق 

م�����ان يونايت�����د 
ق���رر تغيير لون 
قميصه، ليصبح 
باألزرق السماوي. 
اخلبر أثار حفيظة 
جمهوره خاصة أن 

القميص اجلديد، كما ظهر على الفيديو، هو نفس 
لون قميص الغرمي املجاور مان سيتي.

في حني شهدت هذه العبارة » أسافر إلى أميركا 
غدا للتوقي���ع مع لوس أجنليس جاالكس���ي ملدة 
موسمني.. دعواتكم لي بالتوفيق« ضجة في مصر، 
وكان مطلقها عمرو زكي مهاجم منتخب مصر عبر 
حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« مؤكدا أنه لن يخضع الختبارات بل سيوقع 

مباشرة.
وقبل أن مير وقت طويل عاد وكتب قائال: »كل 
س���نة وأنا وأنتم طيبني..وكل أبريل وأنتم بخير.. 

دي كانت كذبة أبريل«.
في حني لن ينسى األشقاء في سورية ما ذكرته 
صحيف���ة »الغازيتا ديلي س���بورت« عندما قالت: 
بعد إقالته من تدريب املنتخب السوري تسلم فجر 
ابراهي���م زمام األمور في نادي الش���مال اإليطالي 
ميالن وانصاعت إدارة الروزونيري جلميع 
طلباته،  ما أثار استغراب اجلميع في 

دمشق من هذا اخلبر.
وبعيدا عن عالم الساحرة املستديرة، 
قام الكاتب جورج بليمبتون بتأليف 
 Sidd قصة عن العب بيسبول يدعى
Finch تبلغ سرعة رميته 168 ميال 
في الساعة في حني ان اسرع رمية 
مسجلة هي 65 ميال في الساعة.. وأن 
ه���ذا الالعب موجود حاليا في جبال 
التيبت وس���يلعب لنادي ميتس في 

القريب العاجل.. 
فما كان من جماهير ميتس إال أن 
الكذبة لتغمرهم  يصدقوا هذه 

السعادة.
انهال���ت  كم������ا 
االتص���االت عل���ى 
الكات���ب ملعرف���ه 
معلوم���ات اكث���ر 
عن ه���ذا الالعب 

اخلارق.

كونتي.. لست األول واألخير

السابق أندريس سكوبار 
على يد ثالثة مسلحني 

بسبب هدفه الذي سجله 
باخلطأ في مرماه أمام 

الواليات املتحدة األميركية.

كرة القدم السلطات الى 
االهتمام الشديد مبوضوع 

التهديدات لتفادي تكرار 
مأساة مونديال 1994 حني 

قتل املدافع الكولومبي 

والشك أن تعصب اجلماهير 
أثر ومازال يؤثر بشكل كبير 

على جمالية وروح كرة 
القدم، وهو ما دعا كثير من 
متابعي ومحللي وصحافيي 

السلطات عن التهديد، 
وصرح قائال: »االلتحام كان 

واقعا ال محالة. اصطدمت 
به بقدمي اليسرى وسقط 

أرضا«.
اضف إلى ذلك تهديد 
اجلماهير الكولومبية 

لسونير إرتيك مدافع نادي 
مونتس أور أزيغريس 

الفرنسي بسبب تدخله 
العنيف على جنم موناكو 

رادميل فالكاو والتي منعت 
»النمر الكولومبي« من 

اللحاق بكأس العالم.
كذلك التهديد األشهر من 
اجلماهير البرازيلية ضد 

مدافع كولومبيا كاميلو 
زونيغا بعد تدخله العنيف 

على جنم السيليساو نيمار 
في القمة الالتينية للدور 
ربع النهائي لكأس العالم 

2014، وهو ما حدا برئيسة 
البرازيل ديلما روسيف 
إلعطاء تعليمات مشددة 

بحماية البعثة الكولومبية 
بوجه عام وزونيغا بوجه 

خاص خوفا عليه من غضب 
اجلماهير البرازيلية.

العجوز عام 2011 لبطولة 
)االسكوديتو( من دون أي 
خسارة كسابقة تاريخية 

واحتفظ بلقب الدوري في 
موسم 2012 وفي 2013 
حافظ كونتي على لقبه 
ايضا لكن برقم قياسي 
من النقاط بلغ الـ 102 

نقطة كأعلى رقم في تاريخ 
الدوريات األوروبية اخلمس 

الكبرى، والعزاء الوحيد 
للنجم االيطالي أنه ليس أول 

من تعرض لتهديد بالقتل 
بسبب خطأ لم يرتكبه 

وليس له ذنب فيه، ففي 
مباراة نيوكاسل يونايتد 
ضد ضيفه ليڤربول قام 
مدافع األول بول دوميت 

بتدخل قوي على جنم 
»الريدز« السابق لويس 

سواريز، ما دعا مشجعي 
منتخب أوروغواي لتهديد 

دوميت بالقتل خلوفهم 
من عدم مشاركة جنم 

أوروغواي في نهائيات كأس 
العالم 2014 في البرازيل، 

وهو ما دفع العب نيوكاسل 
ومنتخب ويلز الى ابالغ 

سامي الحسن 

»شاهدته )كونتي( صباح 
اليوم وقد كان مهزوزا 

وتلقى تهديدات بالقتل على 
االنترنت عقب املشكلة 

التي وقعت أمس، التقيته 
لفترة طويلة ولم يكن في 

هدوئه املعتاد وكل هذه 
األمور ذكرت على شبكات 

التواصل االجتماعي وشعر 
بأنه قد مت احلط من قدره 

بسبب خطأ لم يرتكبه حيث 
يقف االحتاد االيطالي إلى 

جانبه«. 
بهذه الكلمات وصف رئيس 
االحتاد االيطالي لكرة القدم 
كارلو تافيكيو وضع مدرب 
»اآلزوري« انطونيو كونتي 

بعد تلقيه تهديدات بالقتل 
من جماهير يوڤنتوس 

بسبب إصابة العب السيدة 
العجوز كالوديو ماركيزيو.

كونتي الالعب السابق 
ليوڤنتوس منذ 1992 إلى 

2004، وشارك في 419 
مباراة وسجل 44 هدفا، 

واملدرب الذي قاد السيدة 

.. بااليطالية »أكرهك«

»اليونايتد« يغير لونه.. 

وعمرو زكي في جاالكسي


