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عوا�ضم/وكاالت 
اأ�ضق���ط بايرن ميونيخ الأملاين م�ضيفه 
بال�ضرب���ة  الإيط���ايل  يوفنتو����س 
القا�ضي���ة واأطاح به م���ن بطولة دوري 
اأبطال اأوروبا لكرة القدم بعدما اأحلق 
ب���ه هزمي���ة قا�ضي���ة 1/4 يف اجلول���ة 
مباري���ات  م���ن  الأخ���رة  ال�ضاد�ض���ة 
الأول  ال���دور  يف  الأوىل  املجموع���ة 

)دور املجموعات( بالبطولة.
ال���دور  يف  مكان���ه  باي���رن  وحج���ز 
عل���ى  ع�ض���ر(  ال�ضت���ة  )دور  الث���اين 
ح�ض���اب يوفنتو�س ليعي���د بذلك بع�س 
الطمئنان اإىل مديره الفني الهولندي 

لوي�س فان جال.
باملجموع���ة،  الثاني���ة  املب���اراة  ويف 
م�ضرت���ه  الفرن�ض���ي  ب���وردو  وا�ض���ل 
املو�ض���م  ه���ذا  البطول���ة  يف  الرائع���ة 
عل���ى  1/�ضف���ر  ثمين���ا  ف���وزا  وحق���ق 

م�ضيفه مكابي حيفا.
كما حجز ريال مدريد الأ�ضباين وميالن 
الإيط���ايل مقعديهما يف ال���دور الثاين 
بف���وز الأول عل���ى م�ضيف���ه مار�ضيلي���ا 
الفرن�ض���ي 1/3 وتع���ادل الث���اين م���ع 
م�ضيفه زيوريخ ال�ضوي�ضري 1/1 يف 

املجموعة الثالثة.
وحلق �ضي�ضكا مو�ضكو الرو�ضي بقافلة 
املتاأهل���ن لدور ال�ضتة ع�ض���ر اإثر فوزه 
عل���ى م�ضيف���ه ب�ضكتا����س الرتكي 1/2 
وهزمي���ة فولف�ضب���ورج الأمل���اين اأمام 
�ضيف���ه مان�ض�ضرت يونايت���د الإنكليزي 

3/1 يف املجموعة الثانية.
تع���ادل  الرابع���ة،  املجموع���ة  ويف 
ت�ضيل�ضي الإنكليزي مت�ضدر املجموعة 
م���ع �ضيفه اأبوي���ل نيقو�ضيا القرب�ضي 
2/2، فيم���ا حق���ق بورت���و الربتغ���ايل 
ف���وزا كب���را 3/ �ضف���ر عل���ى م�ضيف���ه 
اأتليتك���و مدري���د الأ�ضب���اين، علما باأن 
ت�ضيل�ض���ي وبورت���و �ضمن���ا املركزي���ن 
يف  الرتتي���ب  عل���ى  والث���اين  الأول 

املجموعة قبل مباريات هذه اجلولة.
يف تورينو، فجر بايرن املفاجاأة واأكد 
اأن���ه ا�ضتعاد كث���را من بريق���ه بالفوز 
على يوفنتو�س الإيطايل 1/4 يف عقر 
داره لرف���ع ر�ضي���ده اإىل ع�ض���ر نقاط 

انتزع بها املرك���ز الثاين يف املجموعة 
بف���ارق نقطتن اأم���ام يوفنتو�س الذي 

تراجع للمركز الثالث.
وكان يوفنتو����س الب���ادئ بالت�ضجي���ل 
يف املب���اراة حيث تقدم به���دف اأحرزه 
ديفي���د  املخ�ض���رم  الفرن�ض���ي  املهاج���م 
تريزيجي���ه يف الدقيقة 19 اإثر متريرة 
م���ن زميله كالودي���و ماركيزي���و ولكن 
هان���ز يورج بوت حار�س مرمى بايرن 

رد عل���ى هذا الهدف ال���ذي دخل �ضباكه 
بت�ضجي���ل ه���دف التع���ادل لباي���رن يف 
الدقيق���ة 30 م���ن �ضرب���ة ج���زاء خ���دع 
بها جانلويجي بوف���ون حار�س مرمى 
يوفنتو�س واملنتخب الإيطايل لينتهي 

ال�ضوط الأول بالتعادل.
ويف ال�ض���وط الث���اين، �ضج���ل اإيفي���كا 
اأوليت����س وماري���و جومي���ز واأناتويل 
تيموت�ض���وك ثالثة اأه���داف لبايرن يف 

الدقيقت���ن 52 و83 ويف الوق���ت بدل 
ال�ضائع للمب���اراة ليقودوا الفريق اإىل 
ال���دور الث���اين بالبطول���ة الت���ي اأحرز 

لقبها اأربع مرات �ضابقة.
وكان يوفنتو����س بحاج���ة اإىل التعادل 
فق���ط يف هذه املب���اراة لي�ضم���ن تاأهله 
يف  �ضق���ط  لكن���ه  الث���اين  ال���دور  اإىل 
ال�ض���وط الث���اين ليمن���ح باي���رن هدية 
رائع���ة قب���ل اأيام من عطل���ة ال�ضتاء يف 

الدوري الأملاين )بوند�ضليغا(.
وينتقل يوفنتو�س ال���ذي احتل املركز 
الثال���ث اإىل اللع���ب يف بطول���ة دوري 
الأوروب���ي  الحت���اد  )كاأ����س  اأوروب���ا 

�ضابقا(.
ويف املجموع���ة الثانية، اأع���اد املهاجم 
الإنكليزي الدويل ال�ضابق مايكل اأوين 
اكت�ض���اف نف�ضه و�ضج���ل ثالثة اأهداف 
)هاتريك( قاد 

بها مان�ض�ضرت يونايتد الإنكليزي لفوز 
كب���ر 1/3 على م�ضيف���ه فولف�ضبورج 
ليبدد اأمل الفريق الأملاين يف الو�ضول 
للدور الثاين.ورفع مان�ض�ضرت يونايتد 
ر�ضي���ده يف �ضدارة املجموعة اإىل 13 
فولف�ضب���ورج  نقط���ة وجتم���د ر�ضي���د 
عن���د �ضبع نق���اط ليرتاج���ع اإىل املركز 
الثالث بفارق ثالث نقاط خلف �ضي�ضكا 
مو�ضكو الرو�ضي ال���ذي حجز البطاقة 

الثانية للمجموعة يف الدور الثاين.
وانته���ى ال�ض���وط الأول م���ن املب���اراة 
بتق���دم مان�ض�ضرت به���دف نظيف حيث 
تق���دم اأوي���ن يف الدقيق���ة 44 ب�ضرب���ة 
راأ����س اإث���ر متري���رة م���ن زميل���ه ناين 
ال�ض���وط  يف  فولف�ضب���ورج  وتع���ادل 
الثاين بهدف اإدي���ن دزيكو يف الدقيقة 
56 ب�ضربة راأ�س اأي�ضا اإثر متريرة من 

زميله مار�ضيل �ضافر.
ولكن اأوي���ن �ضجل هدفن متتالين يف 
الدقيقت���ن 83 والأوىل من الوقت بدل 
ال�ضائ���ع علما ب���اأن مان�ض�ضرت يونايتد 
خا�س املباراة بدون عدد من الالعبن 
الأ�ضا�ضي���ن ب�ضب���ب الإ�ضاب���ات الت���ي 
دفعت مدربه الأ�ضكتلندي �ضر األيك�س 
لعب���ي  عل���ى  لالعتم���اد  فرج�ض���ون 
خ���ط الو�ض���ط ماي���كل كاري���ك ودارين 

فرج�ضون يف مركزي قلب الدفاع.
�ضي�ض���كا  تغل���ب  الوق���ت  نف����س  ويف 
مو�ضكو على م�ضيفه ب�ضكتا�س بهدفن 
�ضجلهما ميل�ضو كرا�ضيت�س ويفجيني 
و90   41 الدقيقت���ن  يف  األدون���ن 
مقاب���ل ه���دف �ضجل���ه ديف�ض���ون بوبو 
اإىل  لرف���ع ر�ضي���ده  الدقيق���ة 86  يف 
ع�ضر نقاط يف املرك���ز الثاين ويتجمد 
ر�ضي���د ب�ضكتا����س عند اأرب���ع نقاط يف 
املرك���ز الراب���ع تارك���ن املرك���ز الثالث 
وامل�ضارك���ة يف دوري اأوروب���ا لفري���ق 
الثالثة،  املجموعة  فولف�ضب���ورج.ويف 
�ضالح الالعب الربتغ���ايل كري�ضتيانو 
رونال���دو جماه���ر ري���ال مدري���د بعد 
ال�ضابق���ة  الفري���ق  مب���اراة  ط���رده يف 
بالدوري الأ�ضباين وقاد النادي امللكي 
اإىل ال���دور الث���اين يف دوري الأبطال 
بالفوز على مار�ضيلي���ا الفرن�ضي 1/3 

يف عقر داره.
و�ضجل رونالدو الهدفن الأول والثالث 
للفري���ق يف الدقيقت���ن اخلام�ضة و82 
و�ضجل زميل���ه راوؤول األبي���ول الهدف 
الث���اين للفري���ق يف الدقيق���ة 60 بينما 
�ضجل الأرجنتيني لوت�ضو جونزالي�س 
هدف حفظ م���اء الوج���ه ملار�ضيليا يف 
الدقيق���ة 11 واإن اأه���در فر�ضة التعادل 
2/2 عندما اأهدر ركلة جزاء لأ�ضحاب 

الأر�س يف الدقيقة 66.
باملجموع���ة،  الثاني���ة  املب���اراة  ويف 
م���ع  ال�ضوي�ض���ري  زيوري���خ  تع���ادل 
مي���الن الإيط���ايل به���دف �ضجله ميالن 
جاجيت����س يف الدقيقة 30 مقابل هدف 
�ضجله الربازيلي رونالدينيو من ركلة 
ج���زاء يف الدقيقة 64 بعد طرد الالعب 
اآلن رو�ض���ات ال���ذي ت�ضب���ب يف ركل���ة 

اجلزاء.
ورف���ع ريال مدريد ر�ضيده يف �ضدارة 
املجموع���ة اإىل 13 نقط���ة مقاب���ل ت�ضع 
نق���اط ملي���الن و�ضب���ع نق���اط ملار�ضيليا 
الذي �ضينتقل للع���ب يف بطولة دوري 
اأوروب���ا بينم���ا رفع زيوري���خ ر�ضيده 
الرائ���ع  املرك���ز  يف  نق���اط  اأرب���ع  اإىل 

الأخر باملجموعة.
وعل���ى ملعب "�ضتامف���ورد بريدج" يف 
لن���دن، اأه���در ت�ضيل�ض���ي ف���وزا كان يف 
متناول���ه واكتفى بالتع���ادل مع �ضيفه 
اأبويل نيقو�ضيا القرب�ضي 2/2 لرفع 
�ض���دارة  يف  نقط���ة   14 اإىل  ر�ضي���ده 
املجموع���ة الرابعة مقاب���ل ثالث نقاط 
للفريق القرب�ض���ي الذي ظل يف املركز 
الراب���ع الأخ���ر بفارق الأه���داف فقط 

اأمام اأتليتكو مدريد الأ�ضباين.
وكان الفري���ق القرب�ض���ي ه���و البادئ 
بالت�ضجي���ل عن طريق الالع���ب مايكل 
ال�ضاد�ض���ة  الدقيق���ة  يف  زيجالك���وف 
ورد ت�ضيل�ضي بهدفن �ضجلهما الغاين 
ماي���كل اإي�ضي���ان والإيف���واري ديدييه 
دروجب���ا يف الدقيقتن 19 و26 ولكن 
نين���اد مرو�ضافليفيت����س �ضجل هدف 

التعادل لل�ضيوف يف الدقيقة 87.
مدري���د  اأتليتك���و  من���ي  مدري���د،  ويف 
بهزمي���ة قا�ضي���ة اأمل���م �ضيف���ه بورت���و 
�ضجله���ا  اأه���داف  بثالث���ة  الربتغ���ايل 
جار�ضي���ا  ورادمي���ل  األفي����س  برون���و 
وهالك يف الدقائ���ق الثانية و14 و76 
لرفع بورتو ر�ضيده اإىل 12 نقطة يف 

املركز الثاين باملجموعة.
ورغم الهزمية الثقيل���ة حافظ اأتليتكو 
على موقع���ه يف املركز الثال���ث لينتقل 
دوري  بطول���ة  يف  امل�ضارك���ة  اإىل 

اأوروبا.
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�لبايرن و�لريال وت�سيل�سي �أبرز �ملتاأهلني للدور �لثاين لدوري �أبطال �أوروبا     

 لندن/وكاالت
ذك���رت �ضحيف���ة "جاردي���ان" الربيطاني���ة اأن الالع���ب الأ�ضب���اين �ضي�ض���ك 
فابريغا����س لعب خط و�ض���ط نادي اآر�ضن���ال الإنكليزي لكرة الق���دم يرى اأن 

فريقه بحاجة ل�ضم مهاجم جديد ل�ضفوفه.
وب���دا الالعب الأ�ضباين حمبط���ا ب�ضبب هبوط م�ضتوى اأداء اآر�ضنال يف الآونة 
الأخ���رة التي �ضه���دت هزميته �ضفر/ 3 على اأر�ضه اأم���ام ت�ضيل�ضي يف الدوري 
الإنكليزي وهزميته بالنتيجة نف�ضها اأمام مان�ض�ضرت �ضيتي ببطولة كاأ�س رابطة 
املحرتفن الإجنليزية )كاأ�س كارلينغ( قبل اأن يتمكن اأخرا من الفوز على �ضتوك 

�ضيتي 2/ �ضفر بالدوري املحلي يوم ال�ضبت املا�ضي.
وق���ال فابريغا����س: "طوال املب���اراة )اأمام مان�ض�ض���رت �ضيتي( كان���ت ال�ضيطرة لنا 
لف���رتات طويل���ة ولكننا مل يك���ن لدين���ا مهاجم متمرك���ز خلف مدافعيه���م، بخالف 

كارلو�س فيال".
واأ�ض���اف: "يوج���د لدينا العديد م���ن الالعبن اأ�ضحاب امله���ارات الفردية الذين ل 

يفقدون الكرة، ولكنك اأحيانا حتتاج لأنواع اأخرى من الالعبن".
وتعر�ضت اآمال اآر�ضنال لإحراز الألقاب هذا املو�ضم ل�ضربة موجعة عندما اأ�ضيب 

املهاجمان نيكال�س بنترن وروبن فان بر�ضي.
ولك���ن فابريغا�س يرى اأن فريق���ه بحاجة لنوع جديد م���ن املهاجمن يتميز بقوته 
البدنية، مثل الإيف���واري ديدييه دروغبا مهاجم ت�ضيل�ضي على �ضبيل املثال، حتى 

لو مل تكن هناك اأي حالت اإ�ضابة يف اآر�ضنال.
وعل���ق فابريغا����س عل���ى املباراة الت���ي خ�ضرها فريق���ه اأمام ت�ضيل�ض���ي على ملعب 
"الإم���ارات" قائ���ال: "�ضاهدت ت�ضيل�ضي كفري���ق طبيعي ولكن الأهم هو اأنه كان 

ي�ضم رمبا اأف�ضل مهاجم يف العامل".
واأ�ضاف: "ميكن لفريق عادي ي�ضم اأف�ضل مهاجم يف العامل بن �ضفوفه اأن يحقق 

�ضيئا ما وديدييه دروجبا هو من ي�ضنع كل الفارق يف ت�ضيل�ضي".

فابريجا�س يدعو �آر�سنال 
ل�سر�ء مهاجم جديد      وا�ضنطن/وكاالت

تلقى النجم األن اإيفر�ضون حتية كبرة يف 
اأوىل مبارياته مع فريقه ال�ضابق فيالدلفيا 
�ضفنتي �ضيك�ضرز ولكن دنفر ناجت�س اأف�ضد 
عل����ى اإيفر�ضون واأ�ضح����اب الأر�س بتغلبه 
علي����ه 83/93 مب�ضابق����ة دوري كرة ال�ضلة 

الأمريكي للمحرتفن.
نقط����ة  بيالب�����س 31  ت�ضاون�ض����ي  و�ضج����ل 
لناجت�����س م����ن بينه����ا 13 نقط����ة يف رب����ع 
املب����اراة الأخر ليقود فريق����ه للفوز خارج 
اأر�ض����ه عل����ى �ضيك�ض����رز وليعو�����س اكتفاء 
جنم فريقه كارميل����و اآنتوين بت�ضجيل 14 
نقطة فقط يف اأدنى ر�ضيد نقاط له باإحدى 

املباريات منذ انطالق هذا املو�ضم.
وكان اإيفر�ض����ون، ال����ذي تاأل����ق طيلة ع�ضرة 

موا�ضم ون�ضف املو�ضم ب�ضفوف �ضيك�ضرز 
وقاده����م اإىل نهائي دوري ال�ضلة الأمريكي 
ع����ام 2001 قب����ل انتقال����ه م����ن الفري����ق يف 
كان����ون الأول 2006، ق����د ع����اود الن�ضمام 
اإىل �ضف����وف الفري����ق ليج����د يف ا�ضتقبال����ه 
واحل����ب  امل�ضتم����ر  اجلماه����ري  التهلي����ل 
اجل����ارف م����ن 20664 متفرج����ا يف ملعب 

�ضنرت". "وات�ضوفيا 
ولكن بعدما لعب مباراته الأوىل خالل 34 
يوما اكتفى اإيفر�ض����ون بت�ضجيل 11 نقطة 
و�ضت متري����رات حا�ضمة وخم�س متابعات 

ل�ضيك�ضرز خالل 38 دقيقة من اللعب.
ورغم هزمية �ضيك�ضرز فق����د بدا اإيفر�ضون 
�ضعي����دا ملجرد عودت����ه اإىل �ضف����وف فريقه 
ال�ضابق من جديد بعقد ميتد لنهاية املو�ضم 
بعد ت�ضريح فريق ممفي�س جريزليز له يف 

منت�ضف ت�ضرين الثاين املا�ضي.
و�ضج����ل ال�ضاع����د ت����ي لو�ض����ون 12 نقط����ة 
لناجت�س واأ�ضاف كري�س اأندر�ضن 11 نقطة 
اأخرى للفريق الذي حقق فوزه الرابع على 
التوايل ب����دوري ال�ضل����ة الأمريكي والفوز 

ال�ضابع له مببارياته الثماين الأخرة.
اأندري����ه  �ضج����ل  الآخ����ر  الط����رف  وعل����ى 
اإيج����ودال 31 نقط����ة ل�ضيك�ض����رز واأ�ض����اف 

تاديو�س ياجن 21 نقطة اأخرى للفريق.
ومع �ضع����وره باحلما�ضة ال�ضدي����دة لعودة 
اإيفر�ضون اإليه، تقدم �ضيك�ضرز اأم�س طوال 
ن�ض����ف املب����اراة الأول لينهي ذل����ك الن�ضف 
بنتيج����ة 44/54 بقي����ادة اإيج����ودال ال����ذي 

�ضجل 18 نقطة.
وتق����دم �ضيك�ضرز بفارق �ضب����ع نقاط خالل 
ربع املب����اراة الثالث قبل اأن ينجح ناجت�س 

 63/65 اإىل  الف����ارق  ت�ضيي����ق  يف 
بعدم����ا �ضجل ثم����اين نق����اط متتالية 
مقاب����ل ثالث نق����اط فق����ط لأ�ضحاب 

الأر�س.
رب����ع  بعده����ا  ناجت�����س  وافتت����ح 
 14 بت�ضجي����ل  الأخ����ر  املب����اراة 
نقط����ة متتالي����ة دون رد ليتق����دم 
65/77 م����ا �ضم����ح ل����ه بفر�����س 
حت����ى  اللق����اء  عل����ى  �ضيطرت����ه 

النهاية.
ويف بقي����ة مباري����ات بدوري 
ال�ضل����ة الأمريك����ي ف����از يوتا 
ج����از عل����ى �ض����ان اأنطونيو 
 101/104 �ض����ربز 
على  نيك�����س  ونيوي����ورك 
بورتالن����د تري����ل بليزرز 

بيالب�س وناجت�س يف�سد�ن فرحة عودة �إيفر�سون بدوري �ل�سلة �لأمريكي

�ضيئول/وكاالت
اأعل���ن متح���دث ر�ضم���ي با�ض���م احت���اد كوري���ا 
اجلنوبية لكرة الق���دم اأن منتخب البالد الأول 
�ضيقيم مع�ضك���ره اخلا�س ببطولة كاأ�س العامل 
2010 بالقرب م���ن مدينة را�ضتنربج اجلنوب 

اأفريقية.
و�ضيقي���م منتخ���ب كوري���ا اجلنوبي���ة بفن���دق 
را�ضتنربج  مدين���ة  ري�ضت" خ���ارج  "هان���رتز 
الت���ي يقطنه���ا 125 األ���ف ن�ضم���ة وتق���ع عل���ى 

م�ضاف���ة نحو 170 كيلوم���رتا �ضمال غرب 
جوهان�ضربج.

وتلع���ب كوري���ا اجلنوبي���ة، الت���ي حلت 
يف املرك���ز الرابع ببطول���ة كاأ�س العامل 
2002، مبارياته���ا يف مونديال 2010 
مبدن بورت اإليزابيث وجوهان�ضربج 
وديرب���ان �ضمن مناف�ض���ات املجموعة 
جانبه���ا  اإىل  ت�ض���م  الت���ي  الثاني���ة 

منتخبات الأرجنتن ونيجريا واليونان.

كوريا �جلنوبية 
تقيم مع�سكرها 
�ملونديايل بالقرب 
من ر��ستنربج     

جديد  كال�سيك��و 
جائ��زة  ت�سنع��ه 
لأف�س��ل  فيف��ا 

لعب يف �لعامل      
زيوريخ/وكاالت

اأعلن الحتاد ال���دويل لكرة القدم "فيفا" 
عن قائم���ة الالعبن اخلم����س املر�ضحن 
للف���وز بجائ���زة اأف�ضل لع���ب يف العامل 
ل�ضن���ة 2009 و ال���ذي �ضتظه���ر نتائج���ه 
املواف���ق 12/21 يف مدين���ة زيورخ يف 

�ضوي�ضرا.
القائمة اخلما�ضية �ضملت ثالثي بر�ضلونة 
مي�ض���ي وت�ضايف واني�ضت���ا وثنائي ريال 
مدري���د كاكا وكري�ضتيانو رونالدو وهو 

ما يعترب �ضابقة تاريخية.
ويعت���رب ليونيل مي�ضي مهاجم بر�ضلونة 
الأرجنتيني والذي ف���از موؤخرًا بجائزة 
الك���رة الذهبية اأف�ضل لع���ب يف اأوروبا 
املر�ض���ح الأول للف���وز بجائ���زة فيفا هذه 

ال�ضنة.

برازيليا/وكاالت
باتري�ضي���ا  ال�ضابق���ة  ال�ضباح���ة  اأ�ضبح���ت 
اأم���ورمي اأول �ضي���دة تنتخ���ب لرئا�ض���ة نادي 
فالمنج���و الربازيل���ي لك���رة الق���دم، �ضاحب 

اأكرب �ضعبية يف البالد.
وح�ضل���ت اأمورمي /40 عاما/ على 792 من 
اإجمايل 2342 �ضوت���ا يف النتخابات التي 
ج���رت مبق���ر الن���ادي يف ري���و دي جانرو. 

تاأ�ض�س النادي قبل 114 عاما.
وقال���ت اأم���ورمي، �ضاحب���ة الرق���م القيا�ضي 
ال�ضاب���ق يف ال�ضباحة عل���ى م�ضتوى اأمريكا 
اجلنوبي���ة، "عانيت كث���را م�ضكالت لكوين 

امراأة، ولكوين ريا�ضية اأوملبية".
ويتمتع فالمنجو ب�ضعبية هائلة يف الربازيل 

حيث يتبعه حوايل 30 مليون م�ضجع.
وحت���ل اأم���ورمي، الت���ي قف���زت يف حو����س 

ال�ضباح���ة بفالمنغ���و تعب���را ع���ن فرحته���ا 
مار�ضي���و  م���كان  النتخاب���ات،  يف  بالف���وز 
براجا، رجل العمال الذي كلل فرتة رئا�ضته 
الثامنة للنادي بتتويج الفريق بلقب الدوري 

الربازيلي.
وج���اء ديل���ر دومربو�ض���ك، نائ���ب رئي����س 
الن���ادي، وال���ذي �ضان���ده براج���ا، يف املركز 
الث���اين يف الت�ضويت حيث نال 699 �ضوتا 

ورغم ذلك رحب براجا بانتخاب اأمورمي.
وق���ال براجا "كان���ت املر�ضح���ة الأوفر حظا 
عملي���ة  خ���الل  ذل���ك  اثب���ات  يف  وجنح���ت 
تعت���رب  اأم���ورمي  باتري�ضي���ا  الت�ضوي���ت. 
فالمنغو بيتها الثاين، اإنها تذهب اإىل النادي 
منذ اأن كان عمرها اأربعة اأعوام، ومتتلك كل 
املوؤه���الت الت���ي جتع���ل منها رئي�ض���ة جيدة 

للنادي.

"ه���ذه النتيج���ة تظه���ر البت���كار  واأ�ض���اف 
والتجديد يف فالمنغو، حيث انتخبت �ضيدة 

لرئا�ضة النادي".
ومن املق���رر اأن تبداأ اأم���ورمي، التي �ضاركت 
يف اأوملبي���اد 1988 يف �ض���ول، ولديه���ا الآن 
اأربع���ة اأبن���اء، مهامه���ا يف رئا�ض���ة الن���ادي 
اعتب���ارا من اأول كان���ون الثاين املقبل لفرتة 

متتد ثالثة اأعوام.

���س��ي��دة ت���ر�أ����س ن�����ادي ف��الم��ن��ج��و �لأك������ر ���س��ع��ب��ي��ة يف �ل���رب�زي���ل      

برلني/وكاالت
ق����ال جن����م التن�����س الأمل����اين ال�ضاب����ق 
يح�ض����د  ل  اإن����ه  بيك����ر  بوري�����س 
ال�ضخ�ضي����ات الأ�ضطوري����ة الريا�ضية 
اأو  اأمث����ال �ضتيف����ي ج����راف  الأملاني����ة 
�ضهرته����م  عل����ى  �ضوماخ����ر  ماي����كل 

الوا�ضعة.
وق����ال بيكر يف ت�ضريح����ات ل�ضحيفة 
"ب����الي بوي":"م����ن ال�ضعب العي�س 
على ه����ذا النحو..اإنه����ا م�ضاألة مرهقة 
اإىل  الذه����اب  ميكنه����م  ل  اإذا  للغاي����ة 
مطعم اأو الطالق".واأ�ضاف الريا�ضي 
ال�ضه����ر اأن مث����ل ه����ذه ال�ضخ�ضي����ات 
ال�ضهرة ميكنه����ا العي�س بحرية اأكرب 
خارج البالد ولك����ن بيكر الذي يعي�س 

ب����ن لن����دن وزيوري����خ دع����ا امل�ضاهر 
الذين يعي�ضون يف اخلارج اإىل احلذر 
يف نق����اط التفتي�����س املرورية للك�ضف 
عن الكحول وقال:"ل تفيد ال�ضهرة يف 
هذا املوقف اإذ يجب علي اأن اأنفخ )يف 
اجلهاز اخلا�س بالك�ضف عن الكحول 
يف اجل�ض����م( طوي����ال اإىل اأن يكت�ضفوا 
�ضيئ����ا ما..يج����ب عل����ى امل����رء يف هذه 
احلالة التحل����ي بالطاعة وال�ضتجابة 

لكل ما تطلبه ال�ضرطة".
واعرتف بيك����ر ب����اأن "كل لعب تن�س 
يف جيلنا كان معجبًا ب�ضتيفي جراف 
فه����ي ام����راأة رائعة ذات بني����ان متميز 
ومثرة" ولك����ن بيكر ق����ال اإن عالقته 
ب�ضتيفي كانت عالقة اأخوية حيث اأنه 

يعرفها منذ نعومة اأظفارهما.
اأث����ر  ال����ذي  اجل����دل  عل����ى  وتعقيب����ًا 
التن�����س  ن�ض����ر مذك����رات جن����م  عق����ب 
اندريه اأجا�ض����ي، زوج �ضتيفي جراف 
والذي اع����رتف يف املذكرات بتعاطيه 
املخ����درات ق����ال بيكر:"مل����اذا يع����رتف 
مبث����ل ه����ذا ال�ض����يء؟ م����ا الفائ����دة من 
التن�����س  ريا�ض����ة  ي�ض����ر  اإن����ه  الأم����ر؟ 
فح�ضب".م����ن ناحي����ة اأخ����رى اأع����رب 
بيكر الذي تزوج موؤخرا من �ضديقته 
ليلي، ع����ن �ضعادت����ه بحيات����ه احلالية 
وب����دور ال����زوج ال����ذي متك����ن م����ن اأن 
يلعبه م����رة اأخ����رى وقال:"جربت كل 
�ض����يء وخل�ض����ت يف النهاي����ة اإىل اأن 
احلي����اة م����ع �ضريكة حياة ه����ي اأف�ضل 
ال����ذي  بيك����ر  �ضعادة".ولك����ن  واأك����ر 
ينتظ����ر مطلع الع����ام اأول طف����ل له من 
ليل����ي، مل ي�ضتبع����د مفاج����اآت احلي����اة 
حي����ث قال:"الوق����وع يف احل����ب مثل 

اجلوع يتكرر دائما".

بوري�س بيكر: ل �أح�سد
 �سوماخر وجر�ف

روما/وكاالت
ذك���رت �ضحيف���ة املون���دو ديبورتيف���و الإ�ضبانية ب���اأن اأندية انرت 
مي���الن الإيطايل وت�ضل�ض���ي ومان�ضي�ض���رت يونايت���د الإجنليزين 
بداأت بالتح�ضر للمناف�ضة على �ضراء عقد مهاجم الأرجنتن جنم 

نادي اأتلتكو مدريد الكون اأغويرو.
واأ�ضاف���ت ال�ضحيفة باأن نادي انرت مي���الن قد بداأ بو�ضع اخلطط 
الت���ي ترمي جللب مهاجم الأرجنتن ملي���الن ال�ضيف القادم مقابل 
انتق���ال الربتغ���ايل كواريزما ل�ضف���وف الأتلتكو و دف���ع مبلغ من 
امل���ال. واأ�ضافت ال�ضحيفة الكتالوني���ة باأن مدرب الإنرت مورينهو 
ق���د اأعط���ى املوافقة على ب���دء العمل ل�ض���راء عقد الالع���ب ال�ضيف 

القادم.
ال اأن ان���رت مي���الن ل���ن يك���ون الوحي���د ال���ذي ي�ضع���ى لك�ض���ب ود 
الأرجنتين���ي، فنادي ت�ضيل�ضي الجنليزي هو الآخر ي�ضعى جللبه 
من���ذ زم���ن خا�ضة بع���د مدة طويلة مل يج���دد فيها الن���ادي اللندين 

لعبي الهجوم يف فريقه.
كم���ا اأن مان�ضي�ضرت يونايتد اأح���د اأغنى اأندية العامل والذي ي�ضعى 
لتعزي���ز �ضفوفه ال�ضيف القادم خا�ضة بعد ح�ضوله على مبلغ 95 
ملي���ون يورو بعد بي���ع جنمه كري�ضتيانو رونال���دو لريال مدريد، 
يهدف هو الآخر اإىل �ضنع ثالثي هجومي جديد يف الفريق مكون 
م���ن رووين الجنلي���زي والإ�ضب���اين ديفيد في���ا مهاج���م فالن�ضيا 

والأرجنتيني كون اأغويرو مهاجم اأتلتكو مدريد.
يذكر اأن اأغوي���رو كان قد وعد بال�ضتمرار مع ناديه اأتلتكو مدريد 
حت���ى ال�ضيف القادم و�ضرح باأنه يف ح���ال اأراد النادي بيع عقده 

للح�ضول على الأموال يف ال�ضيف القادم، فاإنه لن ميانع ذلك.

�أغ��وي��رو    ود  يطلبون  ي��ون��اي��ت��د  ومان�سي�سرت  �لن��رتوت�����س��ل�����س��ي 

ت�سيل�سي  يتعادل مع ابويل نيقو�سيا

بوري�س بيكر

انرت ميالن بحاجة اىل مهاجم جديد


