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نفى جنم كرة القدم األملاني السابق لوثار ماتيوس 54
ما رددته بعض التقارير اليوم عن توليه تدريب فريق 
ريسينغ األرجنتيني. وقال ماتيوس في تصريح 
لصحيفة »بيلد آم سونتاج« األملانية إنه لم يتلق أي 
عروض من األرجنتني ولن يسافر إلى هناك خالل 
األيام املقبلة. وأوضح »ليس هناك شيء كهذا. لن 

أسافر إلى أميركا اجلنوبية في األيام املقبلة«.

ماتيوس ينفي تدريب ريسينغ
اعتبر مدرب برشلونة االس���باني جوسيب غوارديوال انه يتعني على املدرب ان 
»يتعلم التعايش مع االنتقادات« عش���ية املباراة مع سرقسطة في املرحلة التاسعة 
م���ن الدوري احمللي وبعد مباراتني لم يحقق فيهم���ا فريقها الفوز. وقال غوارديوال 
»يجب ان نعيش مع االنتق���ادات وأن نتقبلها، وما تبقى ما هو إال اضاعة للوقت«، 
مضيفا »اذا فاز الفريق يحصل املدرب على الثناء الكبير والشكر اجلزيل، واذا خسر 
يتعرض لالنتقاد«. وجدد غوارديوال »الثقة بفريقه« الذي قاده املوس���م املاضي الى 

لقبي الدوري والكأس احملليني ودوري ابطال اوروبا في اول موسم تدريبي له.

غوارديوال: يجب التعايش مع االنتقادات

توريس في طريقه لتسجيل الهدف األول لليڤربول في مرمى مان يونايتد من تسديدة صاروخية  )رويترز(

جنم ريال مدريد ريكاردو كاكا مير من العب خيخون البرتو توماس               )أ.پ(

عالمية متفرقات

ُأعلن في العاصمة العمانية مس���قط عن اتفاق بني 
االحتادين العماني والبرازيلي لكرة القدم ينص على اقامة 
مباراة دولية ودية بني منتخبي البلدين في 17 نوفمبر في 

مسقط ضمن احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني ال� 39.
أحرز الدراج االيطالي فالنتينو روس��ي لقبه التاس��ع 
في بطولة العالم للدراجات النارية والسابع في الفئة األولى، 
بحلوله ثالث��ا في جائزة ماليزيا الكبرى، اجلولة السادس��ة 
عشرة واالخيرة من بطولة »موتو جي بي«، امس على حلبة 

سيبانغ جنوب العاصمة كواالملبور.
يس���عى عدد من جنوم اللعب���ة املتنقلني بني أندية 
الطليعة الى انزال لوس اجنيليس ليكرز عن عرشه، عندما 
ينطلق موسم 2010/2009 في الدوري األميركي للمحترفني 
في كرة السلة NBA غدا الثالثاء. وانتقل العمالق املخضرم 
شاكيل أونيل الى كليفالند كافالييرز لينضم الى ليبرون 
جيمس آمال املساعدة في احراز كافالييرز اللقب االول في 
تاريخه.وكان النجم اآلخر فنس كارتر أحد خمسة العبني 
جدد ينضمون الى عمالق أورالندو ماجيك دوايت هاورد، 
وانضم املخضرم رشيد واالس الى كيفن غارنيت املتعافي 
وبول بيرس في صفوف بوسطن سلتيكس، في حني فضل 
كل من ريتش���ارد جيفرسون وأنطونيو ماكدايس اللعب 
الى جانب تيم دنكان، الفرنسي طوني باركر واالرجنتيني 

مانو جينوبيلي في سان انطونيو سبيرز.
فاز فيينورد روتردام على ضيفه فنلو 1 � 0، واوتريخت 
على ضيفه رودا كيركراده 2 � 1 في املرحلة احلادية عشرة 
من الدوري الهولندي لكرة القدم واحتفظ الفائزان باملركزين 

الرابع واخلامس على التوالي.
سجل الفرنسي سيباستيان لوب سائق سيتروين 
رقما قياسيا بفوزه بلقب بطولة العالم للراليات للمرة 
السادسة على التوالي امس. وفاز السائق الفرنسي البالغ 
من العمر 35 عاما برالي بريطانيا الذي اقيم في كارديف 

ليواصل هيمنته على بطولة العالم.

طفل الكرة الشاطئية
يعتذر من جماهير ليڤربول

خرج الطفل الذي رمى كرة 
الملعب  الى أرض  ش���اطئية 
والتي أدت الى خسارة ليڤربول 
أمام س���ندرالند ف���ي الدوري 
الى  القدم،  االنجليزي لك���رة 
العلن وق���دم اعتذاره للنادي 

العريق وجماهيره.
 واعت���رف كال���وم كامبل 
)16 عاما( لصحيفة »صنداي 
مي���رور« االنجليزية، انه هو 
م���ن رمى الكرة ال���ى الملعب 
في المباراة التي انتهت بفوز 
سندرالند 1-0 االسبوع الماضي 
على ملعب األخير. وتعرض 
كامبل لرس���ائل تهديد بالقتل 
لضلوعه في خسارة ليڤربول 

ال��ذي يم��ر بفترة حرجة في 
ال� »برميير ليغ«. 

وقال الصب���ي للصحيفة: 
»أنا من رمى الكرة، ورصدتني 

كاميرا التصوير.
 أنا آسف للغاية. أنه اسوأ 
كابوس عانيته«.وأضاف كامبل: 
المنزل،  ال���ى  »عندما ع���دت 
خرجت الى الحديقة وتقيأت. 
كنت مريضا جس���ديا، وهذا 
التي ظهرت  التهدي���دات  قبل 
على االنترنت اليوم التالي... 
ش���اهدت ما حص���ل تكرارا، 
ومازل���ت ال أفهم كيف حصل 
ذلك«.وتاب���ع كامبل: »والدتي 
قالت ان���ه ليس خطأي، وهذا 

ما يجب ان أصدقه.
لم يكن على الحكم احتساب 
أتمن���ى ان يفه���م  اله���دف. 
المشجعون ذلك ويسامحونني.. 
كي���ف كان ل���ي أن أخمن ماذا 

سيحدث؟
أردت ان أم���رح فقط، ولو 
بامكاني ارجاع عقارب الساعة 
الى الوراء، لكنت رميت الكرة 
الى  الجماهير ولي���س  ال���ى 

الملعب«.
وبطلب م���ن كامبل، ذهب 
جزء من المبل���غ الذي تلقاه 
من الصحيف���ة مقابل حديثها 
معه، كمتقدمة لمؤسسة ضحايا 

كارثة ملعب هيلزبره.

ليڤربول يتنفس الصعداء ويقهر مان يونايتد ويهدي تشلسي الصدارة
رقم 479 فتساوى مع االسطورة 
جاتشنتو فاكيتي، واصبح ثاني 
العب على القائمة خلف جوزيبي 

برغومي.

المانيا

خرج بايرن ميونيخ من عنق 
الزجاجة وحول تخلفه امام ضيفه 
اينتراخت فرانكفورت الى فوز 2 - 1 
في املرحلة العاش����رة من الدوري 
االملاني. فعل����ى ملعب »اليانتس 
ارينا«، كان بايرن ميونخ يسير الى 
اخلسارة الثانية على التوالي بعد 
الهزميته امام بوردو الفرنسي 1 - 2 
ابطال اوروبا والثالثة  في دوري 
في الدوري احمللي، لكن الهولندي 
اريني روبن والبلجيكي دانيال ڤان 
بوينت انقذاه ورفعا رصيده الى 18 
نقطة من 5 انتصارات و3 تعادالت 
وخسارتني نقلته الى املركز اخلامس 
مؤقتا. وجاء هدف الضيوف بعد 
دقيقة واحدة من اجراء الهولندي 
لويس ڤان غال تغيير في صفوف 
الفريق »الباڤاري« باخراج كلوزه 
وادخال مواطنه اريني روبن بغية 
حتس����ني االداء الهجومي لفريقه 
وتسجيل االهداف وبالتالي حتقيق 
الفوز، لكن الرياح جرت في البداية 
مبا ال تشتهي سفنه قبل ان يحسم 
النتيج����ة في الدقائ����ق االخيرة. 
ومتكن فرانكفورت من تس����جيل 
هدفه بعد متريرة من باتريك اوكس 
الى الكسندر ماير انهاها في شباك 
احلارس يورغ ب����وت )60(، لكن 
روبن كان عند حسن ظن مدربه به 
وادرك التعادل بتسديدة من زاوية 
ضيقة عجز احلارس املقدوني عن 

التصدي لها )70(.
وحقق بايرن الفوز في الدقيقة 
قبل االخير بعد متريرة رأسية من 
مولر تابعها ڤان بوينت برأسه ايضا 
في اس����فل الزاوية اليمنى )89(. 
وحقق هوڤنهامي � الذي تصدر دور 
الذهاب في املوسم املاضي في اول 
جتربة له في الدوري االول � فوزا 
جديرا على ضيفه نورمبرغ العائد 
الى االضواء بثالثية نظيفة. وفاز 
العائد  ماينتس على فرايب����ورغ 
ال����ى االض����واء وبثالثية  بدوره 
نظيفة. وتابع شتوتغارت نتائجه 
املتواضعة وس����قط امام هانوڤر 
بهدف وحيد سجله العاجي ديدييه 
يا كونان )31(. وتعادل بوروسيا 
مونشنغالدباخ مع كولن 0 - 0.

فرنسا

اس���تعاد بوردو حامل اللقب 
املوسم املاضي الصدارة وفاز على 
ضيفه لومان 3 - 0، وتعرض ليون 
لسقوط مذل امام مضيفه نيس 
1 - 4، ومونبليي���ه امام مضيفه 
رين 0 - 3 ف���ي افتتاح املرحلة 
العاش���رة من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم. واستثمر بوردو فوزه 
منتصف االس���بوع على بايرن 
ميونيخ االملاني 2 - 1 في دوري 
ابطال اوروبا، في حني فشل ليون 
في توظيف فوزه على ليڤربول 

االجنليزي بالنتيجة ذاتها.

الى املركز الثال���ث مؤقتا بفارق 
نقطة واحدة امام ديبورتيڤو ال 

كورونا.

إيطاليا

انت����ر مي����الن املتصدر  ف����از 
وحامل اللقب في املواسم االربعة 
االخيرة على ضيفه كاتانيا 2 - 1، 
وسمبدوريا على ضيفه بولونيا 
4 - 1 في افتتاح املرحلة التاسعة 
من الدوري االيطالي. في املباراة 
االولى على ملعب جوزيبي مياتزا 
وامام 50 الف متفرج، افتتح الغاني 
سولي مونتاري التسجيل الصحاب 
االرض بقذيفة م����ن 40 مترا بعد 
ان وصلت����ه الكرة م����ن الروماني 
كريستيان تشيفو اسكنها اسفل 
اليمن����ى ملرمى احلارس  الزاوية 
نيكوالس س����بوللي )12(. وعزز 
الهولندي ويسلي شنايدر املنتقل 
من ريال مدريد االس����باني تقدم 
فريقه م����ن ركلة حرة مباش����رة 
)31(. ولم يستطع انتر ميالن بعد 
ذلك رفع غلت����ه التي نقصت مع 
تس����جيل كاتانيا هدفه اليتيم في 
الشوط الثاني بعدما حصل على 
ركلة جزاء تس����بب فيها احلارس 
البرازيلي جوليو سيزار  الدولي 
اثر مخاشنته جانفيتو بالزماتي 
ترجمها جوزيبي ماسكارا بنجاح 
)84(. وخاض االرجنتيني خافيير 
زانيتي )36 عاما( املباراة رقم 139 
مع انتر ميالن دون انقطاع، وهو 
رفض االحتفال بذكرى زواجه بعيدا 
عن زمالئه في امللعب، ولم يتعرض 
زانيتي قائد انتر ميالن لالصابة او 
الطرد منذ فترة بعيدة وتعود آخر 
بطاقة حمراء حصل عليها الى 10 
املباراة  سنوات خلت، وهو لعب 

بعد اخلسارة الكبيرة امام تشلسي 
االجنلي���زي 0 - 4 ضمن دوري 
ابط���ال اوروبا، وعني مس���اعده 
سانتياغو »سانتي« دينيا مؤقتا 
قبل ان يقع اخلي���ار على كيكي 
سانشيز فلوريس الذي تنتظره 

مهمة صعبة.
وفي مب���اراة ثالث���ة، تعادل 
اش���بيلية س���لبا م���ع ضيف���ه 
اسبانيول الذي نقصت صفوفه 
بطرد نيكوال باريخا )59(. وصار 
رصيد اش���بيلية الذي لعب في 
غياب جنومي الهجوم البرازيلي 
لويس فابيانو واملالي فريديريك 
كانوتي���ه، 16 نقط���ة فانتقل 

املتواضعة واكتفى بالتعادل مع 
ضيفه مايوركا 1 - 1 بعد ان ظل 
متقدما بهدف االوروغوياني دييغو 
فورالن )52 من ركلة جزاء( حتى 
الدقيق���ة 90، حيث متكن بورخا 
فاليرو من تسجيل هدف التعادل 
رغم ان فريقه كان يلعب بتسعة 

عناصر.
اتلتيكو  وكان 
استغنى بسبب 
النتائج  ه���ذه 
أبل  عن مدربه 

ريس���ينو 

والفرنسي كرمي بنزمية، فكان 
هش����ا في الهجوم ولم يستطع 
هز ش����باك مضيفه رغم تفوقه 
ميداني����ا في الش����وط الثاني، 

عب����ر وكانت ابرز فرصه 
ن  س����تيبا ا
 )53( غرانيرو 

وكاكا م����ن ركلة 
حرة )68(.

املب���اراة  وف���ي 
الثاني���ة عل���ى ملعب 

»ڤيس���نتي كالديرون« 
في العاصمة مدريد وامام 
ال���ف متف���رج، تابع   45
اتلتيكو مدري���د نتائجه 

والبرازيلي ريكاردو كاكا كافية 
لتحقيق اكثر من التعادل السلبي 
وحتقيق اكثر من نقطة وضعت 
الفريق امللكي في الصدارة مؤقتا 
برصيد 19 نقطة بفارق االهداف 
امام برش����لونة حام����ل اللقب. 
ولع����ب الفريق امللكي الذي بدا 
واهنا وضعيفا في اخلط الدفاعي 
امام ضيفه ميالن االيطالي في 
مس����ابقة دوري ابطال اوروبا 
)2 - 3(، ف����ي غي����اب عدد من 
االساسيني بداعي االصابة ابرزهم 
الهولندي رود ڤان نيستلروي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
واالرجنتيني غونزالو هيغوين 

امام مواطن األخير ديرك كويت 
اليمنى  املتواج���د على اجله���ة 
فحاول ان يضعها في الشباك لكنه 
العمالق  اصطدم بتألق مواطنه 
)16(. وجاءت بداية الشوط الثاني 
مماثلة لألول، إذ فرض ليڤربول 
سيطرته وضغط على مرمى ضيفه 
دون ان يهدد ڤان درسار بشكل 
فعلي لتكسر هجماته امام اقدام 
ورؤوس املدافعني، حتى الدقيقة 
65 عندما جنح »النينو« توريس 
في وضع »احلمر« في املقدمة اثر 
هجمة مرتدة منسقة بدأها كويت 
الذي مرر الكرة الى بنعيون فلعبها 
بدوره بينية متقنة الى توريس 
الذي تفوق على ريو فرديناند قبل 
ان يطلقها صاروخية في سقف 
شباك ڤان درسار. وحاول مدرب 
مان يونايتد االسكوتلندي اليكس 
فيرغسون ان يتدارك املوقف فزج 
بالعب ليڤربول الس���ابق مايكل 
اوين بدال من برباتوف وس���ط 
صاف���رات اس���تهجان جماهير 
»انفيلد«، وبالبرتغالي لويس ناني 

بدال من بول سكولز )74(.
املقابل، اخ���رج بينيتيز  في 
مواطنه توريس وادخل الفرنسي 
دافيد نغ���وغ )81( بهدف تعزيز 
الدفاعية تخوفا من اي  الناحية 
هدف قاتل للم���ان، وكاد الهدف 
يأتي بع���د دقيقت���ني فقط لكن 
احلظ عاند االوكوادوري انطونيو 
ڤالنس���يا الذي ارتدت تسديدته 
الصاروخية من العارضة. وحافظ 
مدافع يونايتد الصربي نيمانيا 
فيديتش على تقليده في مواجهة 
الثالثة  ليڤربول، وط���رد للمرة 
عل���ى التوالي بعدما حصل على 
انذار ث���ان إلعاقته كويت )90(، 
ثم حلق به العب وسط ليڤربول 
االرجنتيني خافيير ماسكيرانو 
بعد ارتكابه خطأ قاسيا على ڤان 
درسار خارج منطقة الضيف وفي 
الدقيقة السادسة من الوقت بدل 
الضائع سجل نغوغ الهدف الثاني 
بعدما انفرد بڤان در سار مستغال 
اندفاع العبي م���ان يونايتد الى 

االمام بهدف التعويض.
وكان تشلسي قد فاز اول من 
امس على ضيفه بالكبيرن 5 - 0، 
بينما خسر توتنهام امام ضيفه 
س���توك س���يتي 0 - 1، وانتهت 
مباراة هال سيتي مع بورتسموث 

بالتعادل السلبي.

إسبانيا

س���قط ريال مدريد وصيف 
البطل في الف���خ الذي نصبه له 
مضيفه سبورتينغ خيخون العائد 
بعد غي���اب الى االضواء واكتفى 
بالتعادل السلبي معه، فيما تعادل 
ج���اره اتلتيكو مدريد مع ضيفه 
ماي���وركا 1 - 1 اول من امس في 
افتتاح املرحلة الثامنة من الدوري 

االسباني.
ففي املباراة االولى على ملعب 
»املولين����ون« البلدي وامام 26 
الف متفرج، لم تكن جهود قائد 
ريال مدري����د راوول غونزاليز 

تنفس ليڤربول الصعداء بعدما 
حسم موقعة الشمال مع ضيفه مان 
يونايتد حامل اللقب في املواسم 
الثالثة االخيرة بالفوز عليه 0-2 
امس على ملعب »انفيلد« بينما 
تعادل ارسنال مع وست هام 2-2 
كما تعادل مانشستر سيتي مع 
ايڤرتون  فوالم 2-2 وتع���رض 
امام بولتون 2-3 في  للخسارة 
املرحلة العاش���رة م���ن الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
ويدين ليڤربول بفوزه السادس 
الى فرناندو توريس الذي سجل 
الهدف االول في الدقيقة 65 ليمهد 
الطريق امام فريقه من اجل حسم 
املواجهة واضافة الهدف الثاني في 
الوقت بدل الضائع عبر الفرنسي 

البديل دافيد نغوغ.
وخفف هذا الفوز الثمني جدا 
الضغط على املدرب االس���باني 
رافايل بينيتيز الذي يواجه حملة 
من االنتقادات بعدما مني فريق 
»احلمر« في االس���بوع املاضي 
بهزميته الرابعة على التوالي عندما 
سقط امام ليون الفرنسي 1-2 في 
مسابقة دوري ابطال اوروبا، وهو 
امر لم يعرفه ليڤربول منذ اكثر من 
22 عاما. واحتشد خارج »انفيلد« 
املئات من جماهير ليڤربول في 
تظاه���رة احتجاجية ضد مالكي 
النادي االميركيني جورج جيليت 
وتوم هيكس بسبب نتائج الفريق 
ومعاناته من مشاكل مالية نتيجة 
الديون التي تراكمت عليه نتيجة 
فوائ���د خدمة القروض التي جلأ 
اليها االميركيان من اجل ش���راء 

النادي.
وجدد ليڤربول الذي كان املوسم 
املاضي قاب قوسني او ادنى من 
الظفر بلقبه االول منذ 1990، فوزه 
على مان يونايتد بعد ان كان تغلب 
عليه 4-1 في آخر مواجهة بينهما 
املوسم املاضي وكانت حينها على 
ملعب »اولدترافورد«، وصعد من 
املركز الثامن الى املركز اخلامس 
مؤقتا. وقدم ليڤربول خدمة الى 
تشلسي الذي حافظ على الصدارة 
بع���د ان تربع عليها امس مؤقتا 
بفوزه على ضيفه بالكبيرن 0-5، 
فيما تراجع مان يونايتد الى املركز 

الثاني.
وبدأ بينيتيز املباراة باشراك 
توريس واملدافع غلني جونسون 
من���ذ البداية بعد ش���فائهما من 
االصابة، فيما غاب القائد ستيڤن 
جيرارد بسبب جتدد االصابة. وفي 
املقابل، شارك املهاجم واين روني 
مع مان يونايتد منذ البداية بجانب 
البلغاري دمييتار برباتوف. وكانت 
البداية سريعة من قبل الطرفني، 
وجنح روني ف���ي الوصول الى 
الش���باك في الدقيقة الثالثة لكن 
احلكم اندريه مارينر ألغى الهدف 

بداعي التسلل.
وجاء رد ليڤرب���ول بفرصة 
مزدوج���ة بدأها البرازيلي فابيو 
اوريلي���و من ركل���ة حرة رائعة 
صدها احلارس الهولندي ادوين 
ڤان در سار ببراعة لتسقط الكرة 

ريال مدريد يواصل المعاناة ويسقط في فخ خيخون السلبي.. وإنتر ميالن يفوز على كاتانيا.. وبايرن ميونيخ يتخطى عقبة فرانكفورت

بعد فجوة دامت على مدى عقدين من الزمان، 
تعود أوروبا الشرقية لتصبح مجددا بؤرة الضوء 
من خالل استضافة البطوالت واألحداث الرياضية 
الكبيرة من خالل إقامة بطولة كأس األمم األوروبية 
القادمة )يورو 2012( في پولندا وأوكرانيا، وإقامة 
دورة األلعاب األوملبية الشتوية عام 2014 في منتجع 
سوتشي الروسي. ولم يتسبب انهيار الشيوعية 
في أوروبا الش���رقية مع نهاي���ة الثمانينيات من 
القرن املاضي في انهيار نظام سياس���ي فحسب، 
وإمنا كان نهاية أيضا لنظم استغلت بشكل جيد 
املستويات الرياضية والبطوالت واألحداث الرياضية 
كوسيلة من وسائل العالقات العامة. وفي دول الكتلة 
الشرقية واالحتاد السوفييتي السابق، كانت البنية 
األساسية الرياضية وتنظيم األنشطة الرياضية 
ضم���ن اهتمامات الدولة وحتظ���ى بأهمية قومية 

قصوى.
ومنذ بداية اخلمسينيات وحتى أواخر الثمانينيات 
من القرن املاضي كانت أبرز األحداث الرياضية في 
هذه املنطقة من العالم هي أوملبياد موسكو 1980 حيث 
تفوقت الدول الشيوعية على نظيرتها الرأسمالية 
في أنشطة األوملبياد وفي بطوالت العالم، حيث أتى 
االستثمار الكبير في مجال الرياضة ثماره. ولكن، مع 
انهيار الشيوعية وما تبعه من سنوات االضطراب 
االقتصادي من خالل حتول دول الكتلة الشرقية 
الس���ابقة إلى اقتصاديات السوق تلقت الرياضة 
وتأييدها ودعمها ضربة قوية. ولم يكن مستغربا 
أن يعلن الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء 
احلالي فالدميير بوتني، لدى فوز منتجع سوتشي 
في عام 2007 بحق تنظيم أوملبياد 2014 الشتوي، 
أن ذل���ك ميثل اقرارا دولي���ا بانبعاث اقتصاديات 

بالده مجددا.

وقال بوتني »إنه اعتراف بإمكانياتنا املتنامية 
وفي مقدمتها إمكانياتنا اقتصاديا واجتماعيا«.

وكان فوز موسكو بحق استضافة نهائي بطولة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لعام 2008 وكذلك 
استضافة انشطة بطولة العالم 2013 أللعاب القوى 
دليال آخر على تعافي روسيا بعد انهيار الشيوعية 

وسنوات االضطراب االقتصادي.
كما تقدمت روسيا أيضا بطلب لتنظيم بطولة 
كأس العالم لكرة القدم عام 2018 أو 2022 وأعلنت 
احلكومة الروس���ية ذلك في وقت س���ابق من هذا 
الشهر، حيث تعهدت احلكومة مبساندة هذا امللف 
واالستثمار بشكل هائل في املجاالت املرتبطة به.

ومثلما هو احلال بالنسبة لبطولة العالم أللعاب 
القوى، لم يسبق لبطولة كأس العالم لكرة القدم أن 
أقيمت في أي مكان بأوروبا الشرقية التي وضعت 
نفسها بقوة حاليا على خريطة العالم الرياضية 

بعد 20 عاما من انهيار سور برلني.
وفي الوقت الذي تشعر فيه روسيا بالسعادة 
الستغالل أوملبياد 2014 الشتوي من أجل استعادة 
مجدها القوم���ي نالت پولندا الت���ي كانت تدور 
في الفلك الس���وفييتى س���ابقا وأوكرانيا احدى 
جمهوريات االحتاد السوفييتي السابق الفرصة 
لضخ االستثمارات في مجال انشاء وحتديث البنية 
األساسية الرياضية من خالل فوزهما بحق التنظيم 
املش���ترك لنهائيات كأس األمم األوروبية 2012. 
وانضمت پولندا على االحتاد األوروبي في 2004 
كما حظيت بنمو اقتصادي قوي حتى قبل بداية 
األزمة االقتصادي���ة العاملية احلالية ولكنها اآلن 
أصبحت بحاجة ماسة إلى االستثمارات املطلوبة 
لتجهيز البنية األساسية الالزمة الستضافة يورو 

2012 وتبلغ قيمتها 24 مليار دوالر.

»يورو 2012« وأولمبياد »سوتشي 2014«
انتصارات للبرازيل واألرجنتين وسويسرا طريقا الكتلة الشرقية الستعادة أمجادها

ش����ه��د افتت��اح ك��أس الع���الم للناشئين 
تحت 17 س����نة اول من امس في نيجيريا فوز 
االرجنتين على هندوراس 1-0 وتعادل نيجيريا 

مع المانيا 3-3 في المجموعة االولى.
وفازت سويسرا على المكسيك 2-0 وتخطت 
البرازي����ل عقبة الياب����ان 3-2 في المجموعة 

الثانية.
ويلتقي اليوم االمارات مع ماالوي واسبانيا 
مع الواليات المتحدة في المجموعة الخامسة، 
الجنوبية والجزائر  واوروغواي مع كوري����ا 
مع ايطاليا بالمجموعة السادس����ة في الجولة 

األولى.

في افتتاح مونديال الناشئين تحت 17 سنة بنيجيريا


