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عادل قائد يوڤنتوس اليساندرو دل پييرو 46
الرقم املس���جل باس���م جنم فريقه السابق 
جامبيرو بونيبرتي بعدما رفع رصيده الى 
178 هدفا في الدوري االيطالي اثر تسجيله 

الهدف الرابع في مرمى لى ليتشي 0-4.
وق���ال دل پييرو ال���ذي يدافع عن الوان 
يوڤنتوس منذ موسم 1991-1992: »شعرت 

بفرح كبير بعد حتقيق هذا الرقم وانا فخور 
بذلك«. واضاف: »بونيبرتي كان يقول دائما 
بانه س���يكون سعيدا اذا تخطيت رقمه وانا 
متاكد من انه مخلص ملا يقوله، سوف اتصل 
به للوقوف على رأيه حول هذا االمر«، وسجل 
بونيرتي اهدافه في 444 مباراة خاضها من 
1961 ال���ى 1964، فيما حقق دل پييرو رقمه 

في 424 مباراة منذ بدء مسيرته مع السيدة 
العجوز عام 1993.

 يذكر ان الرقم القياسي في عدد االهداف 
املس���جلة في الدوري هو 274 هدفا بحوزة 
سيلفيو بيوال في 537 مباراة خاضها مع اندية 
فيرسيلي والتسيو ويوڤنتوس ونوفارا من 

1929 الى 1954.

دل پييرو يعادل رقم بونيبرتي مع يوڤنتوس

االتحاد األوقياني سيتعاون مع »فيفا« لمعرفة خفايا بيع األصوات
تعه����د االحتاد األوقياني لكرة الق����دم بالتعاون الكامل مع االحتاد 
الدولي لكرة القدم، بش����أن املزاعم حول الع����رض الذي قدمه رئيس 
األول لبي����ع صوته في التصويت الس����تضافة مونديال 2018. وكان 
»فيفا« فت����ح حتقيقا جديا بعدما نش����رته صحيفة »صنداي تاميز« 
االجنليزية عن عملية بيع أص����وات اعضاء في مكتبه التنفيذي، في 
التصويت الس����تضافة مونديالي 2018 و2022، ووصف رئيس الفيفا 
السويسري جوزيف بالتر االمر بانه »حالة بشعة جدا«، على هامش 

زيارته لبريطانيا ولقائه رئيس الوزراء داڤيد كاميرون.
وزعمت الصحيفة من خالل ش����ريط ڤيديو ان النيجيري اموس 
ادامو، احد اعضاء املكتب التنفيذي للفيفا، طلب مبلغ 800 ألف دوالر 
)570 الف يورو( للتصويت الحد البلدان املرشحة، اذ صورت لقاءه 
مع صحافيني »سريني«، قدموا أنفسهم وسطاء للتسويق مللف الواليات 

املتحدة في مونديال 2018، مقابل مبلغ من املال ملشروع خاص.
وأوضح����ت الصحيفة ايضا ان رئيس االحت����اد االوقياني ونائب 
رئيس الفيفا رينالد تيماري يريد 2.3 مليون دوالر )1.6 مليون يورو( 
ملشروع اكادميية رياضية في أوكالند، كاشفة تباهيه ايضا بانه تلقى 

عرضني من ممثلي ملفني آخرين للحصول على صوته.
وجاء في بيان لالحتاد االوقياني: »يرحب تيماري بإجراء حتقيق 

كامل ودقيق كي يتسنى للجميع معرفة احلقيقة«.
ويترأس تيماري، وهو العب س����ابق احترف مع نانت الفرنسي، 
االحت����اد االوقياني الذي يضم عددا م����ن اجلزر الصغيرة، منذ العام 

.2004
وكتب بالتر في رسالة موجهة الى اعضاء اللجنة التنفيذية نشرت 
في موقع االحتاد الدولي على ش����بكة االنترنت: »انا آسف بأن يكون 
من واجبي إعالمكم بأن وضعا بشعا جدا له صلة باملقال الذي نشرته 
صحيفة صندي تاميز حت����ت عنوان »كأس العالم: أصوات للبيع««. 

واضاف بالتر ان هذا املقال »كان له وقع سلبي جدا على االحتاد الدولي 
وعلى عملية الترشح الستضافة نهائيات مونديالي 2018 و2022«.

وأكد بالتر ان����ه مت البدء بفتح حتقيق جدي حول هذا األمر طالبا 
من اعضاء اللجنة التنفيذية »جتنب اإلدالء بأي تصريح علني يتعلق 

بهذا املوضوع«.
وهذه الصفقات ممنوعة منعا باتا في قواعد الفيفا، لكن الصحيفة 
االجنليزية أش����ارت الى ان 6 من كبار املسؤولني السابقني واحلاليني 

أوضحوا للصحافيني »الس����ريني« ان دفع الرش����اوى مينحهم أفضل 
الفرص للفوز باالستضافة.

واعتب����ر فريد دي جونغ نائب رئيس االحت����اد االوقياني ان هذه 
املزاعم قد تلحق ضررا بس����معة كرة القدم، وق����ال إلذاعة نيوزيلندا 
الرياضية: »انه أمر مخيب لآلم����ال، يبدو أن كثيرين يريدون إحلاق 

الضرر بسمعة كرة القدم«.
كما حاول دي جونغ ابعاد الش����بهات عن بلده نيوزيلندا: »يجب 

أن تفهموا روايته )تيماري( ألنه حتى اللحظة لم نعرف سوى رواية 
الطرف اآلخر. ال عالقة لنيوزيلندا بهذا األمر، انها قضية بني أوقيانيا 

واالحتاد الدولي«.
وتعتبر إجنلترا وروسيا من أبرز املرشحني لنيل شرف استضافة 
مونديال 2018، وتتنافس����ان مع اس����بانيا � البرتغال )ملف مشترك( 
وهولندا � بلجيكا )ملف مشترك(، في حني تتنافس قطر مع استراليا، 
الواليات املتحدة، اليابان وكوريا اجلنوبية الستضافة مونديال 2022.

ومن املقرر ان يعلن االحتاد الدولي هوية مضيفي مونديالي 2018 و2022 
في الثاني من ديسمبر املقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.

من جهته، قال تشاك بليزر عضو اللجنة التنفيذية في ال� »فيفا« 
انه من غي����ر املرجح ان يؤجل االحتاد قراره بش����أن الدولتني اللتني 
تنظمان كأس العالم 2018 و2022 بعد تقرير بشأن واقعة بيع أصوات 
مزعومة. وفي مقابلة عبر الهاتف مع »رويترز« من نيويورك قال بليزر 
إن����ه يتوقع ان تتعامل جلنة القيم في ال� »فيفا« مع املزاعم بس����رعة 
شديدة ولم ير سببا لتأجيل التصويت احملدد له الثاني من ديسمبر 
املقبل في زيوريخ. واضاف »مت حتديد الثاني من ديسمبر املقبل وال 

أجد سببا للتأجيل«.

أوقيانوسيا تساند أستراليا

ص����رح فرانك فان هاتام رئيس االحت����اد النيوزيلندي بأن احتاد 
الكرة األوقيانوسي عاقد العزم على التصويت ملصلحة أستراليا في 
س����باق الفوز بشرف استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022. ولكن 
هاتام صرح إلذاعة نيوزيلندا قائال ان االحتاد لم يقرر بعد املرش����ح 
الذي س����يمنحه صوته الستضافة مونديال 2018 الذي تتنافس عليه 
إجنلترا وروس����يا إلى جانب امللفات املشتركة بني إسبانيا والبرتغال 

وبني بلجيكا وهولندا.

بالتر وصف القضية بأنها حالة بشعة وحّذر من التصريحات خالل التحقيق ..وبليزر يؤكد عدم تأجيل التصويت في 2 ديسمبر المقبل 

»الملكي« وميالن في موقعة الزعيم والوصيف
املهاجم دوغالس كوس���تا )20 
عاما( صاحب متريرتني حاسمتني 
وأحد األهداف ال� 3 لينال لقب 
»رونالديني���و اجلديد«، وذلك 
بع���د انتقاله مقاب���ل 5 ماليني 
جنيه استرليني من غرمييو، 
لكنه رفض املقارنة: »كبشر إننا 
مختلفان للغاية، لكن على ارض 
القيام ببعض  امللعب ميكنني 

اخلدع«.
وفي صفوف شاختار الذي 
يشرف عليه الروماني ميرسيا 
لوشيسكو، العب اخر من أصل 
برازيلي هو مهاجم أرس���نال 
الس���ابق الكرواتي أدورادو دا 
سيلڤا الذي أمضى 3 أعوام مع 
املدفعجية، لكن دا سيلڤا )27 
عاما( لم يج���د مكانه بعد في 
تشكيلة شاختار األساسية، وهو 
يأمل مبادلة قميصه مع العب 
وسط منتخب اسبانيا سيسك 
فابريغ���اس بحال حصل على 

فرصة املشاركة.
ويتوقع أن يعود فابريغاس 
الى تش���كيلة املدرب الفرنسي 
ارسني ڤينغر بعد إصابته الشهر 
املاضي بتم���زق عضلي خالل 
مواجهة س���ندرالند )1 � 1( في 
الدوري احمللي.وفي املجموعة 
ذاتها، يحل بارتيزان بلغراد على 
س���بورتينغ براغا بعد أعمال 
الشغب التي ارتكبها بعض من 
مشجعيه خالل مباراة ايطاليا 
وصربيا ضمن تصفيات كأس 

أوروبا 2012.

»الباڤاري« يبحث عن الفوز

ويبحث باي���رن ميونيخ 
األملاني وصيف املسابقة عن 
الثال���ث على  حتقيق ف���وزه 
التوالي على حس���اب ضيفه 
الرومان���ي على ملعب  كلوج 
»أليانت���س أرين���ا«. واليزال 
املدرب الهولندي لويس ڤان غال 
يعاني من غيابات العبيه بسبب 
اإلصابة، رغم مش���اركة العب 
الوسط باستيان شفاينشتايغر 
بديال في مباراة هانوڤر االخيرة 
في الدوري احمللي )3 � 0(، في 
لقاء سجل فيه املهاجم ماريو 
غوميز ثالثية »هاتريك«، في 
الكرواتي  املهاجم  حني شارك 
ايفي���كا أوليت���ش بتماري���ن 
بعد اصابته بكس���ر في انفه 
االس���بوع املاض���ي. ويتوقع 
البلجيكي  املدافع  كذلك عودة 
دانيال ڤان بوينت. وس���يفتقد 
بايرن ميونيخ ايضا خدمات 
قائده الهولندي مارك ڤان بومل 
ومهاجمه ميروسالڤ كلوزه، 
لينضما الى الفرنس���ي فرانك 
ريبي���ري والهولن���دي اريني 
روب���ن، ما دفع ڤ���ان غال الى 
استدعاء النسموي كريستوف 
كناسمولنر ونيكوالس يوليتش 
من فريق الهواة ما دون 23 عاما 
للجلوس على مقاعد البدالء في 
مباراة هانوڤر. وفي املجموعة 
 ذاتها، يستقبل روما االيطالي
)3 نقاط( على ملعبه االوملبي 
ب���ال السويس���ري متذي���ل 

الترتيب.

أنشيلوتي: دروغبا قد ال يلعب 
قال مدرب تشلسي االيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيفتقد العب 
الوسط فرانك المبارد املصاب: »ال أعتقد ان ديدييه دروغبا سيلعب 

اليوم امام سبارتاك موسكو ألنه لم يتمرن االسبوع املاضي«.

روبينيو للتسجيل 
يرى صانع ألعاب ميالن أندريا بيرلو ان التش���كيلة احلالية 
تذكره بالفريق الذي أح���رز اللقب االوروبي مرتني عامي 2003 
و2007 حتت اشراف كارلو أنشيلوتي مدرب تشلسي االجنليزي 
احلالي: »لعبنا انذاك بالعب وسط مهاجم كاكا أو روي كوستا. 

بدأنا نلعب االن بطريقة مشابهة«.
من جهته، قال مهاجم ميالن البرازيلي روبينيو: »أحب أن أسجل 

في مرمى فريقي السابق ريال مدريد في دوري األبطال«.

مورينيو: سعيد بأدائنا 
ذك���ر مدرب ريال مدريد البرتغال���ي جوزي�ه مورين�يو: »أنا 
س���عيد لتطور اداء الفريق، نس��جل األهداف ألنن�ا منلك هدافني 
ف���ي الفريق، واذا هزمنا ميالن نكون قد تأهلنا عمليا الى الدور 

الثاني«.

رونالدو: الفوز يؤهلنا 
اكد جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 
هدفني في مباراة ملقة األخيرة )4-1(، أن فريقه يسير على السكة 

الصحيحة: »أعطانا الفوز على ملقة ثقة كبيرة ملباراة ميالن.
ندرك أن الفوز على االيطاليني سيمنحنا منطقيا بطاقة التأهل 
الى ال���دور الثاني. نخ�وض هذه امل�باراة ون�حن في مس���توى 

جيد«.

املتصدر.

أرسنال وشاختار

وصحيح ان مواجهة أرسنال 
وضيفه شاختار دانييتسك على 
ستاد »االمارات« في لندن ضمن 
املجموعة الثامنة س���تجمع بني 
فريقني اجنلي���زي وأوكراني، إال 
ان صف���وف األول تعج بالعبني 
فرنسيني وأجانب والثاني بالعبني 
برازيلي���ني يع���ول عليهم بطل 
أوكرانيا. وبفضل تواجد نحو 7 
العبني من أص���ول برازيلية في 
تشكيلة ش���اختار، جنح األخير 
في حتقيق فوزين نظيفني على 
بارتيزان بلغراد الصربي )1 � 0( 
وسبورتيغ براغا البرتغالي )3 � 
0( لينضم الى أرسنال املتصدر 

الذي حقق فوزين أيضا.
وشهد اللقاء األخير لشاختار 
أمام براغا، تألق العب الوس���ط 

حقق مضيفه سبارتاك موسكو 
الروسي فوزين ليرافقه في صدارة 
املجموعة السادسة.وس���يغيب 
هداف تشلس���ي العاجي ديدييه 
املواجهة الصابته  دروغبا ع���ن 
بحمى أبعدته عن مواجهة أستون 
ڤيال )0 � 0( في الدوري احمللي.
وكان دروغبا غاب أيضا عن أول 
مباراتني لتشلس���ي أمام زيلينا 
� 1( ومرسيليا  الس���لوڤاكي )4 
الفرنسي )2 � 0( بسبب اإليقاف. 
ويعود الى صفوف ال� »بلوز« الذي 
سيواجه سبارتاك للمرة األولى، 
العب الوسط العاجي سالومون 

كالو بعد ابالله من اإلصابة.
وميلك سبارتاك رصيدا جيدا 
أمام األندي���ة االجنليزية، اذ فاز 
9 مرات وخس���ر 4 مرات في 15 
مواجه���ة، وهو اس���تعد ملباراة 
تشلسي بفوزه الكبير على أالنيا 
فالديكافكاز )3 � 0( بطل الدوري 

احمللي عام 1995.
وسيغيب عن تشكيلة املدرب 
فاليري كاربني العب الوسط كيريل 
كومباروف، ويحوم الشك حول 
مشاركة قائد الفريق ألكس بعد 
اصاب���ة في وركه خ���الل مباراة 

فالديكافكاز.
وفي املجموع���ة ذاتها، يأمل 
مرس���يليا الفرنسي أن تنسحب 
نتائج���ه احمللي���ة اجليدة حيث 
لم يخس���ر في 7 مباريات، على 
القارية عندما يستقبل  املسابقة 
زيلينا الس���لوڤاكي على ملعبه 
»فيل���ودروم« ف���ي مواجهة بني 
فريقني لم يحققا أي نقطة حتى 
اآلن. وصع���د مرس���يليا، وهو 
الفريق الفرنس���ي الوحيد الذي 
أحرز لقب املسابقة عام 1993، الى 
املركز الرابع في ترتيب الدوري 
احمللي بفوزه على نانس���ي 1 � 0 
وبات على بعد 4 نقاط عن رين 

حني يأمل ريال شفاء ظهيره الدولي 
سيرخيو راموس الذي أصيب مع 
منتخب إسبانيا وغاب عن الفوز 

األخير على ملقة.
وفي املجموع���ة ذاتها، تبدو 
اياكس امستردام وصيف  مهمة 
الدوري الهولندي س���هلة عندما 
يستضيف اوكسير الفرنسي الذي 
مير في مرحلة حرجة محليا اذ 
الس���ابع عشر في  املركز  يحتل 

الترتيب.

تشلسي وسبارتاك

ويعود تشلسي الى أرض ملعب 
»لوجنيكي« في العاصمة الروسية 
موسكو حيث تلقى هزمية رمبا 
هي األكثر مرارة في تاريخه عندما 
خسر بركالت الترجيح 5 � 6 في 
نهائي املسابقة أمام مواطنه مان 
يونايتد ع���ام 2008. ولن تكون 
زيارته املقبلة بالغة السهولة، إذ 

تش���هد اجلولة 
الثالثة من الدور 
األول ملس���ابقة 
أبط���ال  دوري 
أوروبا لكرة القدم 
مباريات قمة اليوم قد حتدد هوية 
ومالمح طليعة املتأهلني الى الدور 

الثاني.
فعلى ملعب سانتياغو برنابيو 
في العاصمة اإلس���بانية مدريد، 
يستقبل ريال مدريد متصدر الليغا 
ميالن االيطالي ضمن املجموعة 
السابعة التي يتصدرها بست نقاط 
بفوزين على أياكس أمس���تردام 
الهولندي 2 � 0 وأوكسير الفرنسي 

1 � 0 خارج أرضه.
الفريقني  املباراة بني  وجتمع 
األكثر تتويجا في املس���ابقة، اذ 
أح���رز ريال اللقب تس���ع مرات 
مقابل 7 مرات للفريق اللومباردي 
وصيف املجموع���ة، بفوزه على 
أوكسير 2 � 0 وتعادله على أرض 

أياكس 1 � 1.
ويتألق الفريق امللكي راهنا اذ 
سجل 10 أهداف في آخر مباراتني 
له في الدوري احمللي، حيث ميلك 
أفضل هج���وم وأقوى دفاع، بيد 
أن ذك���رى املواجهة األخيرة بني 
الطرف���ني على هذا امللعب تصب 
في مصلحة مي���الن الذي خرج 
فائ���زا 3 � 2 الع���ام املاضي في 
دوري املجموعات بهدف متأخر 

من البرازيلي ألكسندر باتو.
ويجتاز باتو )21 عاما( مرحلة 
رائعة، فبعد ابالله من اإلصابة، 
سجل هدفني لفريقه خالل الفوز 
على كييڤو 3 � 1 في »س���يري أ« 
حيث يحتل ميالن املركز الثاني 
في الترتيب بفارق نقطتني خلف 

التسيو املتصدر.
ه���ذا وميل���ك م���درب ريال 
البرتغالي جوزيه مورينيو سجال 
جيدا أمام ميالن عندما كان يشرف 
على صفوف جاره انتر ميالن، اذ 
فاز 3 مرات وخسر مرة واحدة في 

الدوري احمللي.
مي���الن  عل���ى  ويش���رف 
الذي كان  أليغري  ماسيميليانو 
على خصام مع مورينيو عندما 
كان االول مدرب���ا لكالياري، كما 
انه انتخب أفضل مدرب ملوس���م 
انتر  2009 رغم قيادة مورينيو 
الى احراز ثالثي���ة تاريخية مع 

»نيراتزوري«.
وسيش���هد ملعب سانتياغو 
برنابي���و قدوم العب���ني اعتادوا 
منافس���ة الفريق امللك���ي أمثال 
البرازيلي رونالدينيو والسويدي 
ابراهيموڤيتش العبي  زالت���ان 
برشلونة س���ابقا، كما سيواجه 
البرازيلي روبينيو فريقه السابق 
للمرة األولى في مدريد، في حني 
لن يتمكن مواطنه كاكا املصاب 
من مواجهة ميالن فريقه السابق. 
وأمضى روبينيو )26 عاما( 3 أعوام 
مع مدريد قبل أن يفشل انتقاله 
الضخ���م مقابل 42 مليون يورو 
الى مانشستر سيتي االجنليزي 
في سبتمبر 2008، ويحوم الشك 
البرازيلي  املدافع  حول مشاركة 
تياغو سيلڤا بعد تعرضه الصابة 
في كاحله خالل مباراة كييڤو، في 

»الباڤاري« في اختبار كلوج وتشلسي في ذكريات »لوجنيكي« وأرسنال مع شاختار في أبطال أوروبا

)أ.پ( البرازيليان رونالدينيو وروبينيو إلعادة ذكرياتهما في مدريد 

)أ.پ( جنم مان يونايتد واين روني يعاني من اجللوس على مقاعد االحتياطيني 

)أ.پ( جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يركز على مواجهة ميالن 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة الخامسة

اجلزيرة الرياضية 9:45روما – بال
5+

اجلزيرة الرياضية 9:45بايرن ميونيخ – كلوج
9+

المجموعة السادسة

اجلزيرة الرياضية 7:30سبارتاك موسكو – تشلسي
4+

اجلزيرة الرياضية9:45مرسيليا – زيلينا
1+

المجموعة السابعة

اجلزيرة الرياضية 9:45اياكس – اوكسير
6+

اجلزيرة الرياضية 9:45ريال مدريد – ميالن
2+

المجموعة الثامنة

اجلزيرة الرياضية 9:45سبورتينغ – بارتيزال
8+

اجلزيرة الرياضية 9:45ارسنال – شاختار
4+

 ڤالدانو معجب بروني 

اعرب االرجنتيني خورخي ڤالدانو، مدير عام ريال مدريد متصدر 
الدوري االسباني، عن اعجابه مبهاجم مان يونايتد االجنليزي واين 
روني لكنه استبعد انضمامه الى النادي امللكي النه »ال مكان له في 
الفريق«. وحتدثت عدة صحف اجنليزية في اليومني االخيرين عن 
امكانية رحيل روني عن »الشياطني احلمر« غداة املباراة التي تعادل 
فيها االخير مع وست بروميتش البيون )2-2( في الدوري احمللي بعدما 
تركه املدرب االسكوتلندي اليكس فيرغسون على مقاعد االحتياطيني 

مجددا ولم يشركه في اللقاء اال قبل 20 دقيقة من النهاية.
ورأت الصحف ان االش���راك املتأخر لروني كان مبثابة عقوبة له 
بعدما تس���بب في مشكلة جديدة عندما اكد انه لم يعان ابدا من اي 
اصابة في الكاحل خالفا ملا اعلنه فيرغوسون الذي سبق ان اوضح 
ان غياب الالعب عن املباراتني ضد ڤالنس���يا االس���باني وسندرالند 

كان بداعي هذه االصابة.
 وارتبط اس���م روني في املوسمني االخيرين بانتقال محتمل الى 
ريال مدريد وقد تعزز هذا االمر في االونة االخيرة بس���بب مشاكل 
الالعب مع مدربه وبسبب التصريح الذي ادلى به مؤخرا مدرب فريق 
العاصمة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي اشار الى انه يبحث عن 
رأس حربة الن ريال ال ميلك سوى مهاجمني هما االرجنتيني غونزالو 

هيغواين والفرنسي كرمي بنزمية.

)أ.ف.پ( رئيس الوزراء البريطاني داڤيد كاميرون في مؤمتر صحافي مع رئيس »فيفا« جوزيف بالتر 


