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أعلن أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان انه سيقوم بزيارة 46
إلى اجلزائر في 7 ديسمبر املقبل في إطار عملياته اخليرية.  وقال زيدان في 
تصريح لصحيفة »لوباريزيان« أن زيارته إلى مسقط رأس والديه تندرج 
في إطار العمليات اخليرية التي تقوم بها مؤسسته بجانب اعتزام شركة 
»دانون« إطالق منتج جديد لها بالقرى املعزولة. وأعلن زيدان عن مساندته 
النضمام الفرنسي روالن كوربيس للجهاز الفني للمنتخب اجلزائري، وقال 

عنه انه »مدرب يحب مهنته وبإمكانه أن يشكل إضافة«.

تصالح املهاجم األملاني الدولي ماريو غوميز مع 
الشباك، حيث سجـل »هاتريــك« فــي مرمــى هانوڤــر 
3 –صفر، في املرحلة الثامنة من بطولة الدوري األملاني، 
وأهدى الالعب االسباني األصل أهدافه إلى عمال املنجم 
التشيلي الذين مت إنقاذهم مؤخرا: »عندما رأيت هاتفي 
اجلوال في غرف الالعبني وجدت 33 رسالة تهنئة على 

ما فعلته. 33 هو نفس عدد عمال املنجم«.

غوميز يهدي الـ »هاتريك« لعمال تشيلي زيدان يزور الجزائر في 7 ديسمبر 

كأس العالم حتت األضواء في بوادر فضيحة مدوية

)أ.ف.پ( كرة االسترالي تيم كاهيل تعانق شباك حارس مرمى ليڤربول االسباني بيبي ريينا  

ً رباعية لـ »الملكي« وبرشلونة تخطى ڤالنسيا.. وهامبورغ »فرمل« ماينتس وبايرن ميونيخ فاز أخيرا

» تيم« ليڤربول »كهل« .. وهدف إيتو أخرس الهتافات العنصرية
غريغوري رودولف )78(.

إسبانيا

حسم برشــــلونة حامل اللقب 
موقعته النارية مع مضيفه ڤالنسيا 
واحلق به الهزمية االولى هذا املوسم 
بالفوز عليه 2ـ  1 على ملعب »كامب 
نو«، في حــــني انتزع ريال مدريد 
الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه 
ملقة 4 ـ 1 في املرحلة السابعة من 
الدوري االسباني ولم يظهر برشلونة 
معدنه احلقيقي في الشوط االول 
من املباراة إذ لم يقدم شيئا يذكر ما 
سمح لڤالنسيا بافتتاح التسجيل 
في الدقيقة 38 عبر بابلو هرنانديز. 
وجنح انيرياس انييستا بالتسجيل 
بعد دقيقتني. وواصل رجال املدرب 
جوسيب غوارديوال ضغطهم حتى 
جنحوا في التقدم في الدقيقة 63 
عبر قائدهم كارليس بويول وفك 
فريق غوارديوال العقدة التي يعاني 
منها على أرضه منذ انطالق املوسم 
إذ لم يحقق سوى فوز واحد، وعاد 
ريال مدريد من ملقة بفوز كبير 4 
ـ 1 فــــي مباراة تألق فيها مهاجماه 
الرجنتيني غونزالو هيغواين الذي 
سجل هدفني )30 و65( والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي اضاف 
اآلخرين )45 و50 من ركلة جزاء(، 
وانتزع ريال مدريد الوحيد الذي 
لم يخســــر هذا املوســــم الصدارة 
بعد ان رفع رصيده الى 17 نقطة، 
بفارق نقطة امام برشلونة الثاني 
بفارق االهداف عن ڤالنسيا الثالث، 
وعلى ملعب »فيسنتي كالديرون« 
فاز أتلتيكــــو مدريد على خيتافي 

2 ـ 0.

ألمانيا

فــــي فرملة  جنح هامبــــورغ 
مضيفــــه ماينتــــس ووضع حدا 
ملسلســــل انتصاراته عند 7 على 
التوالي عندما أسقطه للمرة االولى 
هذا املوسم بالفوز عليه 1 ـ 0 في 
الوقت القاتل في املرحلة الثامنة 
من الدوري االملاني التي شــــهدت 
عودة بايرن ميونيخ حامل اللقب 
الى سكة االنتصارات بفوزه على 
ضيفه القوي هانوڤر 3 ـ 0 بفضل 
ثالثية ملاريو غوميزوفاز سانت 

باولــــي على ضيفــــه نورمبرغ بـ 
3 اهداف جليرالد اســــامواه )45( 
وماريوس ايبيرز )59( وفلوريان 
برونز )82(، مقابل هدفني ملهمت 
ايكيســــي )48( واندرياس وولف 
)62(. وتغلب ڤيردر برمين على 
ضيفه فرايبــــورغ بهدفني الرون 
هانت )33( والبرتغالي هوغو امليدا 
)73(، مقابل هدف جلوليان شوستر 
)62(، ليرفع فريق املدرب توماس 
شاف رصيده الى 11 نقطة في املركز 
العاشر. وانتهت مواجهة اجلريحني 
شــــالكه وضيفه شــــتوت جارت 
اللذين يحتالن املركزين األخيرين 
بالتعادل بهدفني للبرازيلي ادواردو 
كونســــافليش دي اوليڤيرا )29( 
والهولندي كالس يان هونتيالر )80 
من ركلة جزاء(، مقابل هدفني لتيمو 
غيبهارت )15( ومارتن هاميك )74( 
في اول مباراة للضيف بقيادة ينس 
كيلر الذي حل بدال من السويسري 

كريستيان غروس.

فرنسا

دخــــل باريس ســــان جرمان 
وغرميــــه مرســــيليا حامل اللقب 
على خط الصــــراع على الصدارة 
بقوة بعــــد عودة األول من ملعب 
مضيفــــه تولوز بفوز ثمني 2 ـ 0، 
وتغلب الثاني بصعوبة على ضيفه 
نانسي 1ـ  0 في املرحلة التاسعة من 
الدوري الفرنسي. وخسر رين امام 
مضيفه مونبلييه 0 ـ 2. وواصل 
بوردو صحوته وحقق فوزه الثالث 
في مبارياته الـ 4 االخيرة بتغلبه 
على مضيفه أوكسير 1ـ  0. وتعادل 

موناكو مع ضيفه كاين 0 ـ 0.

هولندا

اياكس امســــتردام  اســــتعاد 
الصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه 
بريدا 3ـ  0 في املرحلة التاسعة من 
اياكس  الهولندي. ورفع  الدوري 
رصيده الى 20 نقطة بفارق نقطتني 
عن ايندهوڤن الــــذي تراجع الى 
الثالث مؤقتا بفارق نقطة  املركز 
عن تونتي انشكيده حامل اللقب 
وذلك بعد فوز االخير على مضيفه 
فيينورد روتــــردام بهدف وحيد 

سجله ديني الندزات )78(.

عمــــق ايڤرتون جــــراح جاره 
وغرميه التقليدي ليڤربول عندما 
تغلب عليه 2ـ  0 امس على ملعب 
»غوديسون بارك« في »ديربي« 
الثامنة من  ليڤربول في املرحلة 

الدوري االجنليزي لكرة القدم.
وأحلــــق ايفرتون اخلســــارة 
الرابعــــة بليڤربول هذا املوســــم 
والثانيــــة على التوالــــي وكانت 
غداة تخلصه من مالكيه السابقني 
االميركيني جورج جيليت وتوم 
هيكس وشرائه من قبل مجموعة 
»نيو انغلند سبورتس فنتشرز« 
التي ميلكها االميركي االخر جون 
دبليو هنري والذي كان حاضرا 

في امللعب.
وفــــك ايفرتون شــــراكته مع 
ليڤربول في املركز السابع عشر 
وارتقى الى احلادي عشر برصيد 9 
نقاط، فيما تراجع جاره الى املركز 
التاسع عشــــر قبل االخير بعدما 

جتمد رصيده عند 6 نقاط.
 وكان ايفرتون صاحب األفضلية 
املبــــاراة خصوصا  اغلب فترات 
الشوط االول وضغط بقوة على 
مرمى احلارس االسباني خوسيه 
مانويل ريينا حتى جنح في افتتاح 
التســــجيل في الدقيقة 35 عندما 
توغل املدافع سيموس كوملان داخل 
املنطقة مراوغا 3 مدافعني ومرر 
كرة عرضية ســــددها االسترالي 
تيم كاهيل بيمناه قوية من مسافة 
قريبة في الزاوية اليسرى للحارس 

رينا )34(.
وحاول ليڤربول تدارك املوقف 
في الشوط الثاني بيد ان االسباني 
ميكل ارتيتا وجه اليه ضربة قاضية 
بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 
50 بتسديدة قوية بيمناه من حافة 

املنطقة.
اللقب  وكان تشلســــي حامل 
واملتصــــدر اكتفــــى بالتعادل مع 
مضيفه أســــتون ڤيال 0 ـ 0، فيما 
فرط مــــان يونايتد بفوز كان في 
متناوله عندما تقدم على ضيفه 
البيون بهدفني  وست بروميتش 
قبــــل ان يكتفي بالتعــــادل 2 ـ 2، 
فكان أرسنال املستفيد األكبر بفوزه 
على ضيفه برمنغهام 2ـ  1. وتغلب 
بولتون على ضيفه ستوك سيتي 

إصابة جديدة لغيغز 
يفتقد مان يونايتد جهود الويلزي رايان غيغز مرة 
اخرى بعدما عاودته اصابة في عضالت الفخذ اخللفية امام 

وست بروميتش البيون 2-2، في الدوري االجنليزي.
وقال االسكوتلندي اليكس فيرغسون مدرب يونايتد 
مبوقع النادي على االنترنت »كان يســـير بشـــكل جيد 
للغاية لكن االصابة في عضالت الفخذ اخللفية عاودته 

ورمبا نحتاج ملنحه فترة أطول للشفاء«.

الجماهير الغاضبة تحذر رونالدو: 
كورينثيانز ليس منتجعاً

الهند تحقق في قضايا فساد
وسوء اإلدارة بـ »ألعاب الكومنولث«

 طالبــــت جماهير نــــادي كورينثيانز البرازيلــــي جنمها رونالدو 
بإبــــداء مزيد من االلتزام، وحذرته من أن ناديها ليس منتجعا لقضاء 

أوقات الفراغ.
وســــمع املهاجم املخضرم )34 عاما( اجلماهيــــر وهي تقول »هيا 
رونالدو إلــــى اللعب، النادي ليس منتجعك«، وذلك بعد اســــتدعائه 
للمبــــاراة أمام جواراني في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد 

عدة أسابيع من الغياب.
وأكدت الصحافة احمللية أن نحو 300 مشجع جتمعوا في حديقة 
ساو جورجي حيث يتدرب فريق مدينة ساو باولو، من أجل االحتجاج 
على أداء الالعبني وإدارة النــــادي. وفضال عن رونالدو، تعرض عدد 
من العبي الفريق للهجوم منهم تياغو هيلينو ودانيلو ووليام الذي 
طالبته اجلماهير باالعتزال. وفيما يتعلق باإلدارة، انصب القدر األكبر 
من االنتقادات على اجلهاز الطبي للنادي الذي تتهمه اجلماهير بالتأخر 
في جتهيز الالعبني العائدين من اإلصابة مثل رونالدو ودنتينيو ورالف 
وتشــــيكاو وجورجي هنريكي، الذي ينتظر أال يعود للعب قبل العام 
اجلديد. وداخل أروقة النادي كتب املشجعون الفتات تهديد مثل »إما 
أن تلعب بســــبب احلب، أو بسبب اخلوف«، ولم يفز كورينثيانز في 
أي من مبارياته الســــت األخيرة ما أدى إلى تراجعه من املركز األول 

إلى الثالث في الترتيب.

 فتحت الســـلطات الهندية حتقيقا في مزاعم بالفســـاد وسوء 
االدارة خالل دورة ألعاب الكومنولث التي استضافتها نيودلهي، 
وذكرت هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( ان احملققني سيدققون 
فـــي العقود التي مت منحها للعاملـــني في الدورة فضال عن كيفية 

االشراف على العمل الذي مت بها.
 وسيقوم املراجع العام السابق في كي شوجنلو بدراسة كافة 
الظروف احمليطة باحلدث سواء من حيث التنظيم او التخطيط.

 وكانت الدورة قد واجهت اضطرابا في بدايتها مع تأخر أعمال 
البنية التحتية، كما جرى تقدمي شكاوى بشأن سوء مقر اقامة الالعبني 
املشـــاركني فيها ولكن رئيس اللجنة املنظمة أللعاب الكومنولث 
مايك فينيل أثنى على تنظيم دورة نيودلهي مع نهايتها وقال ان 
النجـــاح كان حليفها.  وبرغم النجاح الـــذي حققته الدورة اال أن 
رئيـــس الوزراء الهندي مامنوهان ســـينغ أكد أن هناك حتقيقات 
ستجرى بشأن الدورة التي أصبحت حديث العالم بسبب ما حدث 
في بدايتها.  وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ان »احلكومة قررت 
تشـــكيل جلنة رفيعة املستوى برئاســـة في كي شوجنلو لبحث 
جميع املســـائل املتعلقة بتنظيم وعمـــل دورة ألعاب الكومنولث 
لعام 2010«، ومن املقرر أن يقوم احملققون بزيارة اللجنة املنظمة 

لألوملبياد ملراجعة حساباتها.

جماهير برشلونة تنقسم بين مؤيد ومعارض 
للنزاع القضائي بين البورتا وروسيل 

انقسمت جماهير نادي برشلونة حامل 
لقب الدوري االسباني لكرة القدم حول 
قرار رفع دعوى قضائية ضد الرئيس 
الســـابق للنادي خوان البورتا بسبب 

دفاتره احملاسبية املثيرة للشكوك.
والقرار هو األول من نوعه في تاريخ 
برشلونة املمتد لـ 111 عاما، ومت اتخاذه 
في اجلمعية العمومية السنوية للنادي 
حيث وافقت اجلمعية العمومية للنادي 
على رفع الدعـــوى القضائية باغلبية 
ضئيلة بلغت 468 عضوا مقابل رفض 
439 عضوا بينما امتنع 113 عضوا عن 

التصويت.
أعلن خافيير فوس نائب ســـاندرو 
روسيل الرئيس اجلديد لنادي برشلونة 
االســـباني الذي تولى املسؤولية خلفا 

لالبورتا في يوليو املاضي أن خســـائر 
النادي في املوســـم املاضي وصلت إلى 
رقم قياسي بلغ 79.6مليون يورو )111.78 
مليون دوالر( ليبلغ إجمالي ديون النادي 

430 مليون يورو.
وأعلن روســـيل ذلك أمـــام أعضاء 
اجلمعية العمومية للنادي والذين صدقوا 
بعدها مباشرة على ميزانية النادي لهذا 

املوسم.
وانتخب روسيل رئيسا للنادي في 
يونيـــو املاضي بعدما حصل على %69 
من أصوات الناخبني، وأوضح روسيل، 
بعد إعالن امليزانية، أنه سيقيم دعوى 
قضائية ضد خوان البورتا بسبب دفاتره 

احملاسبية املثيرة للشكوك.
وكشف فوس نائب الرئيس للشؤون 

االقتصادية عـــن أن البورتا أنفق عدة 
ماليني يورو على شـــراء تذاكر طيران 
من فئة رجال األعمال لنفسه وملديري 
النادي، وعلى األمن اخلاص واملخبرين 

واملطاعم الفخمة.
وأظهرت استطالعات للرأي نشرت 
امس األحد أن جماهير برشلونة منقسمة 
متاما حول هذا القرار، وكشف استطالع 
للرأي أجرته صحيفة سبورت أن 52 % 
من القراء يوافقون على هذا القرار فيما 

لقي القرار معارضة 48 % من القراء.
وفي املقابل، أظهر استطالع رأي أجرته 
صحيفة ماركا، التـــي غالبا ما يقرأها 
مشجعو ريال مدريد، أن 81.1% من القراء 
يعتقدون ضرورة اتخاذ اجراءات قضائية 

ضد البورتا ومعاونيه.

»فيفا« يفتح تحقيقاً حول مزاعم بيع األصوات الستضافة مونديالي 2018 و2022
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( امس 
انه يحقق مبا نشرته صحيفة »صنداي تاميز« 
االجنليزية عن عملية بيع أصوات اعضاء في 
مكتبــــه التنفيذي في التصويت الســــتضافة 

مونديالي 2018 و2022.
وجاء في بيان االحتاد الدولي وجلنة األخالق 
التابعة له انهما يراقبان عن كثب عملية حملة 
الترشح ملونديالي 2018 و2022، وسيواصالن 
القيام بذلــــك، مضيفا »»فيفــــا« طلب بالفعل 
احلصول على جميع املعلومات والوثائق املتعلقة 

بهذا املوضوع وينتظر احلصول عليها«.
وتابع »على اي حال، فإن »فيفا« سيدرس 
املعلومات املتوافرة على الفور وسيتخذ القرار 
بشــــأن اخلطوات التالية فور انتهاء الدراسة، 
وفي غضون ذلك، فإنه ليس في وضع ميكنه 
تقدمي مزيد من التعليقــــات فيما يتعلق بهذه 

املسألة«.
وكانت صحيفة »صنداي تاميز« كشفت عن 
حتقيق أجرته يظهر عرض عضوين في املكتب 
التنفيذي لـ »فيفا« لبيع صوتيهما في التصويت 

الستضافة مونديالي 2018 و2022.

وزعمت الصحيفة ان النيجيري اموس ادامو، 
احد اعضــــاء املكتب التنفيذي لـ »فيفا«، طلب 
مبلغ 800 ألف دوالر )570 ألف يورو( للتصويت 

ألحد البلدان املرشحة.
وحتدثــــت أيضــــا انها صورت لقــــاءه مع 
صحافيني »ســــريني«، قدموا أنفسهم وسطاء 
للتسويق مللف الواليات املتحدة في مونديال 

2018، مقابل مبلغ من املال ملشروع خاص.
وأوضحت الصحيفة ايضا ان رئيس االحتاد 
األوقياني ونائب رئيس الـ »فيفا« رينالد تيماري 
يريد 2.3 مليون دوالر )1.6 مليون يورو( ملشروع 
أكادميية رياضية، كاشــــفة تباهيه ايضا بأنه 
تلقى عرضني من ممثلي ملفني آخرين للحصول 

على صوته.
وهذه الصفقات ممنوعة منعا باتا في قواعد 
الـ »فيفا«، لكن الصحيفة االجنليزية أشــــارت 
الى ان 6 من كبار املسؤولني السابقني واحلاليني 
أوضحوا للصحافيني »السريني« ان دفع الرشاوى 

مينحهم أفضل الفرص للفوز باالستضافة.
وأشارت الصحيفة أيضا الى ان املبلغ الذي 
طلبه ادامو، رئيس احتاد غرب أفريقيا، هدفه 

بناء 4 مالعب اصطناعية في نيجيريا، لكنه قال 
»ان األموال يجب ان تدفع له شخصيا«.

وأضاف ادامو »اذا أردت استثمار ذلك فهذا 
يعني بالتأكيد انك تريد التصويت«، مشــــيرا 
أيضا الى ان »املبلغ يجب ان يدفع على دفعتني، 
النصف األول نقدا والنصف الثاني بعد التصويت 

في 2 ديسمبر املقبل«.
وأعلنــــت الواليات املتحدة انســــحابها من 
التنافس حلملة مونديال 2018 مركزة طاقتها 

على الفوز باستضافة مونديال 2022.
وذكرت »صنداي تاميز« عن أدامو قوله أيضا 
انه اتفق مع احد األشخاص لدعم ملف آخر في 
مونديال 2022، لكنه وافق أيضا على ان تكون 

الواليات املتحدة خياره الثاني.
وتعتبر اجنلترا مرشحة بارزة لنيل شرف 
استضافة مونديال 2018، وتتنافس مع روسيا 
واسبانيا ـ البرتغال )ملف مشترك( وهولندا ـ 

بلجيكا )ملف مشترك(.
وقالت الصحيفة ان اللجنة املكلفة بدراسة 
امللفات نفت وجود اي مخالفات وان الـ »فيفا« 

يبحث في هذه املزاعم.

»صنداي تايمز« أكدت تورط عضو المكتب التنفيذي أدامو

4-0 وباليرمـــو علـــى بولونيا 
بالنتيجة ذاتها وسمبدوريا تخطى 

فيورنتينا 1-2.
وكان ميـــالن فاز على ضيفه 
كييڤـــو 3ـ  1 على ملعب »ســـان 
سيرو« في افتتاح املرحلة ويدين 
فريق املدرب ماسيميليانو اليغري 
بفوزه الثالث على التوالي والرابع 
هذا املوسم الى البرازيلي الكسندر 
باتـــو الذي وضعه فـــي املقدمة 
بهدفني نظيفني، األول في الدقيقة 
18 بتسديدة »طائرة« أطلقها من 
اجلهة اليمنى اثـــر عرضية من 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش، 
والثاني في الدقيقة 30 بعد ركلة 
حرة حركها األخير سريعا الى باتو 
فباغت الدفاع ومهد الطريق أمام 
زميله البرازيلي لكي يضع الكرة 
في الشباك بتسديدة صاروخية 

من الزاوية ذاتها.
وأبـــى ابراهيموڤيتش إال ان 
يساهم حتى في هدف كييڤو إذ 
ابياتي  خدع حارسه كريستيان 
وحـــول الكرة الى داخل شـــباك 
فريقـــه عـــن طريـــق اخلطأ في 
الدقيقة 70، وجنح روبينيو في 
تسجيل الهدف الثالث في الوقت 
بدل الضائع بعدما كسر مصيدة 
التسلل وتخطى احلارس قبل ان 
يضع الكرة في الشباك اخلالية، 
مفتتحا سجله التهديفي في الدوري 
امللعب االوملبي  االيطالي. وعلى 
في العاصمة جنح روما اجلريح 
اخيرا في حتقيـــق فوزه الثاني 
بتغلبه على ضيفه جنوى بهدفني 
ملاركو بورييلـــو )34( وماتيو 
بريغي )53(، مقابل هدف للمجري 

2ـ  1. وتعادل نيوكاسل يونايتد مع 
ضيفه ويغان اثلتيك 2ـ  2. وتعادل 

ولفرهامبتون ووست هام 1-1.

إيطاليا

استعاد انتر ميالن حامل اللقب 
في املواسم اخلمسة االخيرة نغمة 
االنتصارات بانتزاعه فوزا ثمينا 
من مضيفه كالياري 1 ـ 0، امس 
في املرحلة السابعة من الدوري 

االيطالي.
ويديـــن انتر ميـــالن بفوزه 
الكاميروني  الدولي  الى مهاجمه 
صامويل ايتو الذي سجل الهدف 
الوحيد في الدقيقة 39 اثر متريرة 
من العب الوسط الدولي الهولندي 
ويسلي ســـنايدر رافعا رصيده 
الى 6 اهداف في الدوري فانفرد 
بصدارة الئحـــة الهدافني بفارق 
هدف واحـــد امام مهاجم نابولي 
ادينسون  الدولي االوروغوياني 

كافاني.
وتوقفت املباراة ملدة 3 دقائق 
بعد 3 دقائق من انطالقها بسبب 
صيحـــات عنصريـــة بحق ايتو 
فاضطر احلكم باولو تاغليافنتو 
الى استدعاء قائدي الفريقني في 
منتصف امللعب وطلب من مذيع 
امللعب اصدار إعالن بامليكروفون 
يحذر خاللـــه اجلماهير بايقاف 
املباراة إذا ما واصلوا صرخاتهم 
الدولـــي  بحـــق  العنصريـــة 

الكاميروني.
وتعادل كاتانيا مع نابولي 1-1، 
وتشيزينا مع بارما بنفس النتيجة 
فيما خسر بريشيا من أودينيزي 
0-1 وفاز يوڤنتوس على ليتشي 


