
الرياضية السبت
٣ اكتوبر ٢٠٠٩

قدمـــت صحيفة «الصن» البريطانية امس اعتذارا 20
للشـــيخ منصـــور بن زايـــد آل نهيان مالـــك نــادي 
مانشسترسيتي اإلجنليزي لكرة القدم بسبب نشرها 

خبرا زعمت فيه أنه أهدى الالعبني ساعات ثمينة.
وقالت «صن» أوسع الصحف انتشارا في بريطانيا 
إن التقرير الذي نشرته عن قيام الشيخ منصور وهو 
نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة بإهداء ساعات قيمة الواحدة 
منها بــــ ١٦٨ ألف جنيه اســـترليني إلى العبي ناديه 
«مانشستر سيتي» في حفل استقبال خاص أقامه لهم 
فـــي أبوظبي لم يكن صحيحا. وأضافت الصحيفة أن 
الشـــيخ منصور لم يكن موجودا في حفل االستقبال 
ولم يوزع أي ساعات على العبي «مانشستر سيتي» 

واعتذرت «الصن» عن أي إحراج سببه تقريرها.

الـ «صن» تعتذر لمنصور بن زايد بسبب «ساعات» مانشستر سيتي

رقصة كروية بني العب روما داڤيد بيتزارو والعب سسكا صوفيا ڤالدميير مانشيڤ                       (أ.پ)

كروية متفرقات

استعان مدرب املنتخب االملاني يواكيم لوف مبدافع 
هامبورغ الشــــاب جيروم بواتنغ وضمه الى تشــــكيلة 
«مانشافت» الول مرة ملواجهة روسيا وفنلندا في ١٠ و١٤ 
احلالي على التوالي ضمن منافسات املجموعة الرابعة في 
التصفيات االوروبية املؤهلة الى مونديال جنوب افريقيا 
٢٠١٠.وبقي العب وســــط فيردر برمين تورسنت فرينغز 
مجددا خارج التشكيلة. ويسافر ميكايل باالك إلى معسكر 

منتخب بالده غدا االحد في ماينتس.
ــب البرتغال عن  ــوس كيروش مدرب منتخ أعلن كارل

تشكيلة مؤلفة من ٢٢ العبا استعدادا ملواجهة املجر.
أعلن ديك ادڤوكات مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم 
تشكيلة مكونة من ٢٠ العبا استعدادا ملواجهة تركيا في 

العاشر من اجلاري واستونيا.
ــي تيموثي بارتون في  ــل ملياردير العقار االميرك فش
ــراء نادي بارما بعدما رفض مالكو النادي املنافس  سعيه لش

في الدوري االيطالي االول لكرة القدم عرضا للتأجيل.
اعترف مسؤولو نادي بورتسموث اإلجنليزي لكرة 
القدم بأن الالعبني لم يحصلوا على مســــتحقاتهم املالية 
هذا االسبوع، لكن النادي أكد أنه سيدفع تلك املستحقات 

خالل يومني على األكثر.
ذكر نادي يوڤنتوس اإليطالي لكرة القدم في موقعه على 
اإلنترنت أن املهاجم املخضرم أليساندرو دل بييرو سيغيب 
عن املالعب ألكثر من شهر بسبب إصابة في العضالت. كذلك 

تعرض العب خط الوسط تياغو إلصابة في الفخذ.

ليل يدكُّ شباك براغ بخماسية وفوز صعب لڤالنسيا في «يوروبا ليغ»
دكَّ ليل الفرنسي شباك مضيفه سالڤيا 
براغ التشـــيكي ٥ مرات، وحقق ڤالنسيا 
فوزا صعبا على ضيفه جنوى االيطالي 
٣ - ٢، واكرم هامبـــورغ االلماني وفادة 
ضيفه هابويل تل ابيب وهزمه ٤ - ٢ في 
الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن 
مســـابقة يوروبا ليغ لكرة القدم (كأس 

االتحاد االوروبي سابقا).
ففي المجموعة االولى، تعادل اندرلخت 
البلجيكي مع اياكس امستردام الهولندي 
بهدف لجوناثان ليغار (٨٥) مقابل هجف 
لدينيـــس روميـــدال (٧٣)، فيما خســـر 
تيميشوارا الروماني امام دينامو زغرب 
الكرواتي ٠ - ٣ ســـجلهــا ميالن باديلي 
(٨) والبرازيلي جــورج كــروز كامبوس 
سامير (٥٢) والتشيلــي بدرو موراليس 

.(٥٩)
وفـــي غالســـكو، تعـــادل ســـلتيك 
االســـكوتلندي مع ضيفه رابيـــد ڤيينا 
النمسوي بهدف لسكوت ماكدونالد (٢١) 
مقابل هـــدف للكرواتي نيكيكا يالڤيتش 

.(٣)
وفي المجموعة الرابعة، حقق سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي االهم في مباراته مع 
ضيفه هرتا برلين صاحب المركز االخير 
في الــدوري االلماني والتائه في دوامــة 

ادارية وتدريبية، وهزمه بهــدف وحيد حمل 
توقيع سيباستيــان سيلڤا (١٩).

وفي ريغا، تعادل فنتسبيلس الالتڤي 
مع هيرينفين الهولندي سلبا.

وضمن المجموعة الخامسة، حسم روما 
الذي ســـقط في الجولة االولى بسهولة، 
نتيجة مباراته مع سسك صوفيا البلغاري 
في وقت مبكر بهدفين نظيفين سجلهما 
ستيفانو اوكاكا (٢٠) وسيموني بيروتا 

.(٢٣)
وفي لنـــدن، فاز فـــوالم االنجليــزي 
بصعوبة على بال السويســري ١ - ٠ سجله 

الجولي السابق داني مورفي (٥٧).
وفي المجموعة السادسة، تعرض دينامو 
بوخارست الروماني لهزيمة غير متوقعة 
وبهدف يتيم جاء في وقت متأخر عن طريق 
العب الوسط النشيط يورغوس كاراغونيس 
(٧٩)، رغم ان الفرصة ســـنحت له الدراك 
التعادل مـــن ركلة جزاء اضاعها كالوديو 
نيكوليسكو قبل دقيقتين من نهاية الوقت 
االصلي. وفي اسطنبول، انقذ المهاجم الدولي 
التشيكي ميالن باروش فريقه غلطة سراي 
التركي من الهزيمة امام ضيفه شـــتورم 
غراتس النمسوي الذي تقدم بهدف لدانيال 
بيشلر (٤٥) قبل ان يقول باروش الكلمة 

االخيرة في الشوط الثاني (٦٣).

مان يونايتد «للتنّزه» في أولدترافورد بمواجهة سندرالند
وبرشلونة لسحق ألميريا.. وإنتر ميالن الستعاده الفوز

يســـتقبل مان يونايتد سندرالند الثامن على 
ملعبـــه «أولد ترافورد» اليوم في بطولة اجنلترا 
«برميير ليغ».ويعود مدافع مان يونايتد السابق 
ستيف بروس الى ملعبه القدمي مدربا على رأس 
سندرالند، لكن يونايتد يخوض بداية موسم جيدة 
رغم حتقيقه انتصاراته بصعوبة في معظم مبارياته، 
وكان آخرها على ڤولفســـبورغ االملاني ٢ ـ ١ في 

دوري االبطال.
ويبـــدو واضحا تأثر الشـــياطني احلمر جراء 
انتقال البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الى ريال 
مدريد االســـباني، ما دفع املدرب الســـير اليكس 
فيرغسون الى اشراك الدولي واين روني في مركز 

ثابت كرأس حربة الفريق.
ويقر روني بتأثير غياب رونالدو لكنه يعتبر 
ان: «العبـــني عدة من مان يونايتد يجدون طريق 

املرمى، وهي اشارة جيدة حتى اآلن».
وفي باقي املباريات، يلعب بولتون مع توتنهام 
وبيرنلي مع برمنغهام وهال ســـيتي مع ويغان 

وولفرهامبتون مع بورتسموث.

إسبانيا

ستكون الفرصة متاحة لبرشلونة حامل اللقب 
الن ينفرد بصدارة الترتيب لساعات عندما يستقبل 
أمليريا احلادي عشـــر على ملعبه «كامب نو» في 

املرحلة السادسة من بطولة اسبانيا «ليغا».
وحقق برشلونة فوزا صريحا ٢ـ  ٠ على دينامو 
كييڤ االوكراني منتصف االسبوع في دوري االبطال 

في مباراة شهدت عودة وتألق العب وسطه املوهوب 
اندريس اينييستا.

وعن مشـــاركة اينييســـتا، قال املـــدرب بيب 
غوارديوال: «وافقنا ان نعطيه فرصة لعب ٤٥ دقيقة، 
فقدم اداء رفيع املستوى، كانت احدى االيجابيات 

التي عدنا بها من مباراة كييڤ».
وتتجه االنظار مرة جديدة الى مهاجم الفريق 
اجلديد السويدي زالتان ابراهيموڤيتش، صاحب 
الرقم القياســـي اجلديد بتســـجيله في املباريات 
اخلمس االولى التي خاضها مع النادي حتى اآلن، 
وهو اجناز لم يصنعه النجمان البرازيليان روماريو 
ورونالدو مع الفريق الكاتالوني.وللمرة السادسة 
يسعى اتلتيكو مدريد الى حتقيق فوزه االول، عندما 
يستقبل ريال سرقســـطة على ملعب «فيسنتي 
كالديرون»، وكان اخر فصول البداية املخيبة لفريق 
العاصمة، خسارته امام بورتو البرتغالي ٠ـ  ٢ في 
دوري ابطـــال اوروبا، وفي باقي املباريات، يلعب 

تينيريفي مع ديبورتيفو الكورونا.

إيطاليا

يسعى انتر ميالن الى اسعاد النصف االزرق من 
املدينة الشمالية ميالنو، والتربع على الصدارة بعد 
خسارته امام سمبدوريا ٠ـ  ١ في اجلولة السابقة، 
وذلك عندما يستقبل اودينيزي اخلامس في املرحلة 

السابعة من بطولة ايطاليا «سيري أ»،.
وللمرة الثانية علـــى التوالي، عجز انتر عن 
حتقيق الفوز في دوري االبطال، واكتفى بالتعادل 

١ـ  ١ مـــع مضيفه روبني كازان الروســـي، ويلعب 
باري مع كاتانيا.

ألمانيا

تشهد املرحلة الثامنة لبطولة املانيا «بوندسليغه» 
مواجهة ســـهلة لباير ليڤركوزن عندما يستقبل 

نورمبرغ السادس عشر.
ويسعى باير ليڤركوزن الى مواصلة الضغط 
على هامبورغ، بعد حتقيقه نتيجة طيبة في املرحلة 
املاضية بفوزه خارج ارضه على كولن ١ـ  ٠، بهدف 
لنجمه ســـاميون رولفس، علما بان الئحة هدافي 

الدوري يتصدرها مهاجمه ستيفان كيسلينغ.
ويستقبل ليڤركوزن صاحب أقوى دفاع (مع 
هوفنهامي وشالكه) نورمبرغ املتواضع وصاحب 
أضعـــف هجوم (٤ أهداف فـــي ٧ مباريات) على 

ملعبه «باي أرينا».
ويحل هوفنهـــامي الثالث على ماينتس الثامن 
علـــى ملعـــب «بروشفيغشـــتاديون»، بعد تألق 
مهاجمه العائد الدولي البوسني وداد ايبيسيفيتش، 
وتســـجيله هاتريك في املباراة االخيرة في مرمى 
برلني، ويلعب هانوڤر مع فرايبورغ، وبوخوم مع 
ڤولفسبورغ حامل اللقب، وبوروسيا مونشنغالدباخ 

مع بوروسيا دورمتوند.

فرنسا

يعول بوردو حامل اللقب وليون الذي توج بطال 
بني ٢٠٠١ و٢٠٠٨، على تكرار نتائجهما الطيبة في 

دوري ابطال اوروبا هذا االسبوع عندما يخوضان 
اجلولة الثامنة من بطولة فرنسا «ليغ ١».

وكان بوردو متصدر الترتيب برصيد ١٩ نقطة، 
فاز على ماكابـــي حيفا ١ ـ ٠، في حني حقق ليون 
الوصيف (١٧ نقطة) فوزا ســـاحقا خارج ارضه 
على ديبريشـــني املجري ٤ ـ ٠، هو الثاني له في 

دوري االبطال.
ويحل بوردو على سانت اتيان السادس عشر 
على ملعب «جوفروا غيشار»، لكنه يواجه غياب 
جنمه وصانع ألعابه الدولي يوان غوركوف الذي 
خاض شوطا واحدا في دوري االبطال الصابته في 
فخذه، وشرح مدرب الفريق النبيذي لوران بالن 
اصابة غوركوف صاحب أربعة أهداف ومتريرتني 
حاسمتني في سبع مباريات: «لديه تقلص عضلي 

في اجلزء اخللفي لفخذه األيسر».
من جهته، يحل ليون على لنس الثالث عشـــر 
على ملعب «فيليكس بوالر»، منتشيا من تصدره 
مجموعته في دوري االبطال امام ليڤربول اإلجنليزي 

وفيورنتينا االيطالي.
وقال كلود بوييل مدرب ليون الذي يفتقد بعض 
العبيه الصابتهم: «يجب ان نكمل هذه السلسلة 
من النجاحات، لكن مباراة لنس املقبلة لن تكون 

سهلة».
وفـــي باقي املباريـــات، يلعـــب غرونوبل مع 
مونبيلييه ونيس مع ڤالنســـيان وباريس سان 
جيرمان مع نانســـي ورين مع أوكسير وسوشو 

مع لومان.

مباريات اليوم بالتوقيت المحليأتلتيكو مدريد لتحقيق فوزه األول أمام سرقسطة.. وليڤركوزن لتحطيم دفاع نورمبرغ
انجلترا (المرحلة الثامنة)

شو سبورت ٥١بولتون - توتنهام
٥بيرنلي - برمنغهام

شو شاشة٥هال - ويغان
٥ولڤرهامبتون - بورتسموث

شو سبورت ٧:٣٠١مان يونايتد - سندرالند

ايطاليا (المرحلة السابعة)
اجلزيرة الرياضية +٧١باري - كاتانيا

اجلزيرة الرياضية +٩:٤٥١انتر ميالن - اودينيزي

اسبانيا (المرحلة السادسة)
٧تينيريفي - ديبورتيڤو

اجلزيرة الرياضية +٩٢برشلونة - أمليريا
اجلزيرة الرياضية +١١٢اتلتيكو مدريد - سرقسطة

المانيا (المرحلة الثامنة)
دبي الرياضية ٤:٣٠١بايرن ميونيخ - كولن

٤:٣٠باير ليڤركوزن - نورمبرغ
٤:٣٠هانوڤر - فرايبورغ

٤:٣٠بوخوم - ڤولفسبورغ
٤:٣٠ماينتس - هوفنهامي

دبي الرياضية٧:٣٠مونشنغالدباخ - دورمتوند

فرنسا (المرحلة الثامنة)
٨غرونوبل - مونبلييه
٨سان جرمان - نانسي

٨نيس - ڤالنسيان
٨رين - اوكسير

٨سانت اتيان - بوردو
٨سوشو - لومان

الكويت الرياضية١٠لنس - ليون

أعضاء اللجنة األولمبية وجهوا ضربة قاضية لمدينة شيكاغو وأوباما

ريو دي جانيرو تفوز بسباق استضافة أولمبياد ٢٠١٦ والفرحة تجتاح البرازيل

(رويترز) الرئيس األميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل خالل تواجدهما في كوبنهاغن   رئيس اللجنة االوملبية الدولية جاك روغ يعلن عن فوز ريو دي جانيرو باستضافة اوملبياد ٢٠١٦                                  (أ.ف.پ)

قدم مداخلة قوية ايضا، كما ساهم 
وجود الرئيـــس الفخري للجنة 
االوملبية الدولية خوان انطونيو 
سامارانش في احلصول على بعض 
االصوات. وكان سامارانش (٨٩ 
عاما) ناشد اعضاء اللجنة االوملبية 
وتوجه اليهم بعبارات مؤثرة بقوله 
«ايامي معدودة في هذه احلياة، 
اذا منحتم مدريد صوتكم فسأكون 
ســـعيدا جدا». في املقابل، كانت 
الدولي  مداخلة رئيس االحتـــاد 
السابق لكرة القدم (فيفا) البرازيلي 
جواو هافيالنغ (٩٣ عاما) مؤثرة 
ايضا عندما دعـــا جميع اعضاء 
اللجنة االوملبية الى االحتفال بعيد 

ميالده املائة في ريو.

نتائج التصويت

ـ الدور االول
مدريد: ٢٨ صوتا

ريو دي جانيرو: ٢٦
طوكيو: ٢٢

شيكاغو: ١٨ صوتا (خرجت)
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مدريد: ٢٩

طوكيو: ٢٠ (خرجت)
 ورقة بيضاء واحدة

ـ الدور الثالث
البرازيل: ٦٦ صوتا

مدريد: ٣٢
ورقة بيضاء واحدة

السباق ورمبا كانت نقطة الضعف 
الوحيدة في ملفها كون االلعاب 
املقبلة ستقام في القارة االوروبية 
وحتديدا في لندن، علما بان التقليد 
يقضي بانتقال االلعاب من قارة 
الى اخرى فـــي كل مرة من دون 
ان يكـــون هذا االمر قاعدة ثابتة. 
وكانت لدى رئيس وزراء اسبانيا 
خوسيه لويس ثاباتيرو شكوك 
انه  العاصمة، بيد  حول حظوظ 

الدولية. ولم يكن وجود ريو في 
الـــدور النهائي مفاجئا الن امللف 
البرازيلي ســـجل نقاطـــا هامة 
خالل العام املاضي وكان ملداخلة 
الرئيس البرازيلي لوال دا سيلفا 
امس دورا بارزا في ترجيح كفة 
البرازيلي  الرئيس  بالده. ولعب 
دورا كبيرا في اقناع احلاضرين 
من اعضاء اللجنة االوملبية الدولية 
(العدد الكلي ١٠٦ اعضاء). واعلن 

صباح امس الى كوبنهاغن ليلقي 
بثقله وراء ملف املدينة التي تعتبر 

مسقط رأسه.
واعرب رئيس ملف شــــيكاغو 
بات راين عن خيبة امله لكنه قال 
«خضنا معركة شريفة وانا فخور 
بفريــــق عملي واحلملة التي قمنا 
بها»، واضــــاف «تفوز في بعض 
االحيان وتخسر في احيان اخرى، 

هذه هي الرياضة».

الرئيس البرازيلـــي امام اعضاء 
اللجنة الدولية ان الوقت لم يحن 
فقـــط امام البرازيـــل، بل للقارة 
االميركية اجلنوبية بأسرها النه لم 
يسبق الي مدينة في هذه القارة ان 
حظيت بشرف االستضافة سابقا. 
اما مدريد التي كانت تسعى الى ان 
تصبح ثاني مدينة اسبانية تنظم 
االلعاب بعد برشلونة عام ١٩٩٢، 
فكانت احلصان االســـود في هذا 

وســـرعان ما خرجت طوكيو 
من الدور الثاني ولم تلق دعوتها 
لتنظيم االلعاب للمرة الثانية اذانا 
صاغية. وبـــدت واضحة صدمة 
املسؤولني عن ملف عاصمة اليابان 
التي تعتبر قـــوة اقتصادية في 
العالم ذلك الن رســـالتهم حول 
حتســـني االمـــور البيئية ومنح 
الفرصة للشباب لم تكن مقنعة 
لدى اعضـــاء اللجنـــة االوملبية 

واضاف «انها حلظات رائعة ليس 
فقط للبرازيل بل الميركا اجلنوبية 
ايضا. اذا اردت ان اضيفها الى كأس 

العالم، فقد سجلنا هدفا ثانيا».

ضربة قاضية

وكان اعضاء اللجنة االوملبية 
وجهــــوا ضربــــة قاضيــــة ملدينة 
شــــيكاغو على الرغم من وصول 
اوباما  بــــاراك  الرئيس االميركي 

اللجنة االوملبية  اعلن رئيس 
الدولية جاك روغ عن فوز مدينة 
ريو دي جانيرو البرازيلية بشرف 
استضافة دورة االلعاب االوملبية 
عام ٢٠١٦ متفوقة على مدريد في 
الدور احلاسم في التصويت الذي 
اجري امس في كوبنهاغن. واصبح 
حلم ريو دي جانيرو حقيقة بعد 
نيلها شــــرف ان تكون اول مدينة 
اميركية جنوبية حتظى باستضافة 
دورة االلعاب االوملبية بعد ان منحها 
اعضاء اللجنــــة االوملبية الدولية 
ثقتهم في عملية التصويت. وجنحت 
ريو دي جانيرو في التفوق على 
النهائي احلاسم  الدور  مدريد في 
بعد ان خرجت مدينة شــــيكاغو 
االميركية بشكل مفاجئ من الدور 
االول قبــــل ان تلحق بها طوكيو 
في الثاني، علما بان االخيرة هي 
الوحيدة بني املدن الثالث االخرى 
التي ســــبق لها ان نظمت االلعاب 

الصيفية عام ١٩٦٤.
وقال حاكم والية ريو دي جانيرو 
سيرجيو كابرال «انه المر ال يصدق 
ومدهش واستعراضي»مباشــــرة 
بعد اعالن رئيس اللجنة االوملبية 
الدولية جاك روغ النتيجة الرسمية، 
في حني شوهد اسطورة كرة القدم 
البرازيلــــي بيليه يجهش بالبكاء 
من شدة تأثره. اما بيليه فقال «انا 
سعيد جدا، انا شخص يتأثر كثيرا، 
اني ابكي منذ سماعي النبأ رسميا». 


