
ال ي��ن��ف��ك ال���اع���ب���ون ي���ه���اج���رون م��ن 
م����اع����ب األرج����ن����ت����ن، ح���ت���ى ت���ح���ّول 
ه��ؤالء ال��ى امل��ورد األساسي لألندية 
ال��ت��ي ت���رى ف��ي��ه��م ال���خ���اص ال��وح��ي��د 
للتخلص من مشاكلها املالية، وذلك 
رغ���م أن ه���ذا األم���ر ي��ؤث��ر ك��ث��ي��رًا على 

مستوى اللعبة محليًا عمومًا. 
أمييريكاس  »ي����ورو  ش��رك��ة  وذك����رت 
س��ب��ورت��س م��ارك��ت��ي��ن��غ«: أن ح��وال��ى 
الى  انتقلوا  أرجنتيني  الع��ب   1800
و2010،   2009 ب����ن  ال����ب����اد  خ�������ارج 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ب��رازي��ل ال��ت��ي رح��ل عنها 

1440 العبًا في الفترة نفسها. 
البرازيل أكبر  وبعدما كانت 
دول�����ة م���ص���ّدرة ل��اع��ب��ن في 
العقد املاضي، تفّوقت عليها 
أوروب��ا  التي تمّد  األرجنتن 
اآلن بعدد متزايد من املواهب 
ال���ص���اع���دة. وأك�����د ج���ي���راردو 
م��ول��ي��ن��ا وه����و وك���ي���ل أع��م��ال 
في الشركة املذكورة أن أرقام 
األرجنتن تزايدت على نحو 
واض���ح بسبب وج���ود نظام 
م��������زدوج ف����ي ال����ب����اد ي��س��م��ح 
ل�����ألن�����دي�����ة واألك�����ادي�����م�����ي�����ات 
ال��خ��اص��ة ب���إرس���ال ال��اع��ب��ن 
تتولى  بينما  ال���خ���ارج،  ال���ى 
األن�������دي�������ة ف����ق����ط ف������ي ال��������دول 

األخرى انتقاالت الاعبن. 
وق����ال م��ول��ي��ن��ا: »ه����ذا امل��زي��ج 
ال���درج���ة  دوري  م����ن  ال���ن���ات���ج 
األول���ى ال���ذي ي��دي��ره االت��ح��اد 
األرج���ن���ت���ي���ن���ي ل����ك����رة ال����ق����دم، 
إضافة الى املدارس الخاصة 
ال���ت���ي ت���رس���ل ال���اع���ب���ن ال���ى 
ال����خ����ارج م���ب���اش���رًة م���ن دون 
بوكيل العبن ساهم  امل���رور 
ف���ي ت���زاي���د األرق�������ام ب����اّط����راد، 
م����ق����ارن����ة ب����ال����ب����رازي����ل ال���ت���ي 
ت�������واص�������ل ال�����ع�����م�����ل ب����ن����ظ����اٍم 
أك���ادي���م���ي ل��ي��س ك��ب��ي��رًا مثل 
امل�����وج�����ود ف����ي األرج����ن����ت����ن«. 
وأض�����اف: »ك��م��ا أن ال��ب��رازي��ل 
ت�������واص�������ل م�����ن�����ح األول�������وي�������ة 
ل������اع������ب������ن ال��������ق��������ادم��������ن م���ن 
أن���دي���ت���ه���م ول����ل����وك����اء ال���ذي���ن 
يتعاملون مع العبن قادمن 
م������ن أن�������دي�������ة، وخ������اص������ة م��ن 

الدرجة األولى«. 
وي��ن��ت��ق��ل ك��ث��ي��ر م���ن ال��اع��ب��ن 
األرج���ن���ت���ي���ن���ي���ن ال�����ى خ����ارج 
أو   15 ب�����ل�����وغ  ق����ب����ل  ال������ب������اد 
16 ع����ام����ًا، وه�����م ف����ي م���راح���ل 
الناشئن وقبل ظهورهم على 
م��س��ت��وى م��ن��اف��س��ات ال��درج��ة 

األولى في األرجنتن. 
وأكد الاعب السابق أدريان 
دوم��ي��ن��ي��ك ال���ذي ي��ش��رف ح��ال��ي��ًا على 
ق��ط��اع ال��ن��اش��ئ��ن ف���ي أرج��ن��ت��ي��ن��وس 
جونيورز أن اللعب في أندية الدرجة 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ي أوروب����ا ب���داًل م��ن دوري 
األض�����واء ي��م��ث��ل خ��ط��وة ال���ى الخلف 
لكثير من الاعبن. وقال دومينيك: 
»ال��ذه��اب واللعب في أس��واق ليست 
لكرة  الناحية االحترافية  مفيدة من 
القدم يمثان خطوة الى الخلف في 
أس��واق تحمل  الاعب ألنها  مشوار 

مميزات كروية أقل«. 
وك��رة القدم في األرجنتن هي لعبة 
الفقراء، وتبدو املنافع املادية مغرية 
الذين  الشبان وعائاتهم  لكثير من 
يرون في عقد قادم من أوروبا فرصة 

للهرب من الفقر. 
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لم يجد إنتر ميالنو اإليطالي، بطل 
أوروبا، صعوبة في بلوغ نهائي بطولة 

العالم لألندية لكرة القدم بفوزه على 
سيونغنام إيلهوا الكوري الجنوبي 

3-0، على استاد مدينة زايد الرياضية 
في أبوظبي. 

الصربي ديان  وسجل 
واألرجنتينيان   )17( ستانكوفيتش 

ودييغو   )32( زانيتي  خافيير 

الثالثة.  األهداف  ميليتو )73( 
وسيلتقي بذلك إنتر ميالنو مع 

ممثل أفريقيا مازيمبي من الكونغو 
الديموقراطية في املباراة النهائية 

يوم السبت املقبل، على أن تسبقها 
مواجهة سيونغنام مع إنترناسيونال 

البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، 
لتحديد صاحب املركز الثالث. 

وأحرز باتشوكا املكسيكي، بطل 

الكونكاكاف، املركز الخامس بفوزه 
على الوحدة اإلماراتي املضيف 

بركالت الترجيح 4-2 )الوقت األصلي 
 .)2-2

وسجل إسماعيل مطر )44( ومحمد 
خميس )77( للوحدة، واألرجنتيني 

من أصل كرواتي داريو سفيتانيتش 
)82 و89( لباتشوكا. وشهدت املباراة 
طرد اإلماراتي حمدان الكمالي )72(. 

إنتر ميالنو يتأّهل بسهولة إلى النهائي ملواجهة مازيمبي 
•  مونديال األندية  •

الرياضة الدولّية

األرجنتني ال البرازيل األكثر تصديرًا لالعبي الكرة 
قد يظن البعض أن البرازيل التي

يولد فيها نجوم كرة القدم يوميًا هي 
املصّدر األساسي لالعبني حول العالم، 

لكن اإلحصاءات األخيرة تؤكد أن 
غريمتها األرجنتني تتفّوق عليها في هذا 

املجال بوضوح 

كارميلو أنطوني يؤكد عودته القوية بـ35 نقطة  
ملع نجم كوبي براينت مجددًا بفوز 
ف��ري��ق��ه ل���وس أن��ج��ل��س الي��ك��رز حامل 
اللقب على مضيفه واشنطن ويزاردز 
ال��س��ل��ة  ك������رة  دوري  ف�����ي   ،89�������������������������103

األميركي الشمالي للمحترفن. 
وب����ع����د إه���������داره ث�����اث رم����ي����ات ح���رة 
م��ت��ت��ال��ي��ة، األم�����ر ال�����ذي وص���ف���ه ب��أن��ه 
»ي��ح��ص��ل م��ع��ي ل��ل��م��رة األول������ى«، ث��أر 
واشنطن  سلة  ودّك  لنفسه  ب��راي��ن��ت 
4 م����رات م���ن خ����ارج ال���ق���وس وس��ج��ل 
16 م��ن أص���ل ن��ق��اط��ه ال�����24 ف��ي ال��رب��ع 
الثالث. وكان البديل نيك يونغ أفضل 
علمًا  نقطة،  ب����21  لواشنطن  مسجل 
أن املباراة شهدت عودة العب ارتكاز 

اليكرز أندرو باينوم من اإلصابة. 
من  أنطوني  كارميلو  تمكن  ب���دوره، 
تسجيل 35 نقطة في سلة اورالن��دو 
ناغتس  دن��ف��ر  فريقه  ليقود  ماجيك 
ال��ف��وز بنتيجة 111�������������94، وذل��ك  ال���ى 
رغ��م تأّلق البديل ج��اي ج��اي ريديك 
ال��خ��اس��ر بتسجيله 29  ف��ي ص��ف��وف 

نقطة بينها 6 ثاثيات. 
كما سجل كل من صانع ألعاب دنفر 
تاي الوسن، والبديل جاي آر سميث 
أف���ال���و 15  أرون  ن��ق��ط��ة، وأض�����اف   16
نقطة بينها ثاثية مهمة في أواخر 
اللقاء. وسجل ألروالن���دو، ال��ذي لقي 
املوسم العب  التاسعة هذا  خسارته 
االرتكاز دوايت هاورد 21 نقطة الى 

14 متابعة، وفنس كارتر 18 نقطة. 
وقاد الثنائي مونتا إيليس وريجي 
وليامس غولدن ستايت ووريرز الى 
تيمبروولفز  مينيسوتا  على  ال��ف��وز 
108�������������99.  وس��ج��ل إي��ل��ي��س 34 نقطة 
وول��ي��ام��س 26 ن��ق��ط��ة ب��ي��ن��ه��ا 22 في 
ال����ش����وط ال����ث����ان����ي، ف���ي���م���ا ك�����ان الع���ب 
االرتكاز الصربي داركو ميليسيتش 
 25 بتسجيله  الخاسر  ل��دى  األفضل 
مايكل  وأض���اف  متابعة،  و11  نقطة 

بيزلي 19 نقطة. 
وف��ي باقي امل��ب��اري��ات، ف��از تشارلوت 
ب��وب��ك��ات��س ع��ل��ى ت��ورون��ت��و راب��ت��ورز 

97�����������������91، وه���ي���وس���ن روك����ت����س ع��ل��ى 
س����اك����رام����ن����ت����و ك���ي���ن���غ���ز 118�������������������������105، 
وف����ي����ادل����ف����ي����ا س���ف���ن���ت���ي س���ي���ك���س���رز 
ع���ل���ى ن���ي���وج���ي���رس���ي ن���ت���س 82�����������������77، 
أتانتا  ع��ل��ى  بيستونز  ودي��ت��روي��ت 

هوكس 103�����80. 
وه��������ذا ب����رن����ام����ج م�����ب�����اري�����ات ال����ي����وم: 
إن���دي���ان���ا ب���اي���س���رز ������������� ل����وس أن��ج��ل��س 
بوسطن   ����� نيكس  نيويورك  الي��ك��رز، 
س����ل����ت����ي����ك����س، ف����ي����ادل����ف����ي����ا س��ف��ن��ت��ي 
كليبرز،  أن��ج��ل��س  ل���وس   ����� سيكسرز 
بولز،  ����� شيكاغو  راب��ت��ورز  تورونتو 
كافالييرز،  كليفاند   ����� هيت  ميامي 
نيو أورليانز هورنتس ����� ساكرامنتو 
كينغز، أوكاهوما سيتي ����� هيوسن 
روك������ت������س، م���م���ف���ي���س غ���ري���زل���ي���س ������������� 
تشارلوت بوبكاتس، سان انطونيو 
فينيكس  باكس،  ميلووكي   ����� سبرز 
ص���ن���ز ������������� م��ي��ن��ي��س��وت��ا ت���م���ب���روول���ف���ز، 
ترايل  بورتاند   ����� مافريكس  داالس 

بايزرز.

أشار كيا جورابشيان، 
مدير أعمال املهاجم 

االرجنتيني كارلوس 
تيفيز، إلى أن موكله 

مستعد للعب مع 
فريقه مانشستر 
سيتي رغم طلبه 

الرحيل عنه. وقال 
جورابشيان لصحيفة 

»ذا دايلي تلغراف« 
أمس: »كارلوس لم 

يقل يومًا إنه ال يريد 
أن يلعب مع مانشستر 
سيتي. كل هذه األنباء 

شائعات ليس إال«. 
وأضاف »سيلعب إذا 

استدعي الى التشكيلة. 
إنه يشعر باالهمية في 

كل مرة يرتدي فيها 
قميص الفريق«.

تيفيز يريد 
مواصلة اللعب 

مع سيتي 

الدوري األميركي للمحترفين

1800 العب
أرجنتيني انتقلوا إلى 
خارج البالد بين 2009 

و2010 

وي��ع��ت��ق��د دوم���ي���ن���ي���ك أن ال��ق��ل��ي��ل م��ن 
الشبان فقط في كل مجموعة عمرية 
ي��ش��رف ع��ل��ى ت��دري��ب��ه��ا س��ت��ص��ل ال��ى 
تتمكن  أو  ال���دوري  أفضل مسابقات 
البطوالت  في  األرجنتن  تمثيل  من 

على املستوى الدولي. 
ويتفق رامون مادوني املشرف على 
الناشئن في بوكا جونيورز  قطاع 
مع مقولة أن االستغناء عن الاعبن 
ف��ي س��ن مبكرة للغاية، وه��ذا  ي��أت��ي 
م���ا ي��ح��رم��ه��م م���ن ف��رص��ة ال��ت��أل��ق في 
ب��اده��م وي���ؤدي ال��ى تفريغ األن��دي��ة 

املحلية في األرجنتن من املواهب. 

رياضة

طفل أرجنتيني يلعب الكرة في أحد شوارع بيونس آيريس )إنريكه ماركاريان ــ رويترز(

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

ميليتو محتفاًل بهدفه )رويترز( 


