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أكد مدرب مان يونايتد االجنليزي السير اليكس فيرغسون ان 
املهاجم واين روني يريد ترك النادي، وقال فيرغسون في مؤمتر 
صحافي عقده امس عشية مباراة فريقه ضد بورصة سبور التركي 
في دوري ابطال اوروبا »لقد اجتمعت به، وابلغني رغبته في ترك 
النادي«، مشيرا الى انه »صدم وشعر بخيبة امل« جراء تصرف 
الالعب. من جهته أملح االيطالي كارلو انشيلوتي، مدرب تشلسي 

االجنليزي انه مهتم بالتعاقد مع روني.

توقع بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني ان يعود جنمه الفرنسي فرانك ريبيري الى 
املالعب خالل مباراة النادي الباڤاري مع فرايبورغ في 29 اجلاري ضمن املرحلة العاشرة 
من الدوري احمللي. وجاء االعالن على لسان املدير الرياضي للفريق كريستيان نيرلينغر 
الذي قال ملجلة »كيكر« انه يتوقع عودة ريبيري واملهاجم ميروســــالڤ كلوزه في هذه 
املباراة التي يخوضها بايرن على ارضه. وأصيب ريبيري الذي ابتعد عن املالعب املوسم 
املاضي ملدة 4 اشــــهر، في 21 سبتمبر املاضي أمام هوفنهامي بتمزق في الرباط اخلارجي 

لكاحله األمين الذي وضع في اجلبس ملدة 10 أيام قبل ان تبدأ عملية إعادة التأهيل.

فيرغسون: صدمني روني بالرحيل عنا  ريبيري يعود إلى المالعب نهاية الشهر الجاري

جنم توتنهام الهولندي رافايل ڤان درڤارت وجها لوجه أمام سنايدر

عالمية متفرقات

أعلن ڤالنســـيا االســـباني أن العب خط وسطه 
الفرنسي سفيان فيجولي سيغيب عن المالعب نحو 
ثالثة أسابيع. وتعرض فيجولي العب المنتخب الفرنسي 
للشباب تحت 21 عاما لإلصابة بتمزق في عضلة الساق 
اليســـرى ولن يعـــود للمالعب قبل بدايـــة نوفمبر 

المقبل.

 أف��اد تقرير إعالم��ي امس بأن ما يق��رب من ثلتي 
مواطني هونغ كونغ يعارضون خطط الحكومة الستضافة 

دورة األلعاب اآلسيوية عام 2023.

 ذكر االتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه عين خوسيه 
مانويل دي ال توري مدربا لمنتخب المكســـيك األول 

لغاية العام 2014.

 اعلن��ت الوكالة االميركية لمكافحة المنش��طات عن 
ايقاف بطل العالم )2009( واولمبياد بكين )2008( في سباق 
400 م العداء االميركي الش��ون ميريت لمدة 21 ش��هرا 
لس��بب تناوله منش��طات من م��ادة »دي ات��ش اي آيه« 

المحظورة.

بالتيني يفتتح مقر »يويفا« في نيون

تراجع إيطاليا للمركز الـ 16 في »فيفا« 

تعادل بالكبيرن وسندرالند

افتتح رئيس االحتاد االوروبي لكرة القدم الفرنســـي ميشال بالتيني 
املقر اجلديد لالحتاد القاري في مدينة نيون السويسرية، في حفل حضره 
ممثلـــون عن 53 احتادا منضويا حتت لوائـــه وأعضاء جلنته التنفيذية. 
ويقع مبنى »ال كليريير«، الذي وضع حجر أساسه في 2009، مقابل »بيت 
كرة القدم األوروبية«املقر السابق لالحتاد منذ أكتوبر 1999، وعلى ضفاف 
بحيرة جنيڤ، وسيسمح لالحتاد بجمع موظفيه املشتتني سابقا في مواقع 
مختلفة. ويتميز املبنى اجلديد بشـــكله الدائري ويتألف من أربع طبقات 
ويلبي املعايير البيئية، وهو قادر على استيعاب 200 موظف. وصمم املبنى 
اجلديد من قبل شركة »باسي وكاريلال« املعمارية ويتميز بانه صديق للبيئة 
من خالل االستفادة الكبيرة من الطاقة الشمسية. وكان مقر االحتاد سابقا 
في العاصمة الفرنسية باريس عام 1954، قبل أن ينتقل الى برن، العاصمة 
الفيدرالية السويسرية عام 1960. وبقي املقر في برن ملدة 35 سنة في ثالثة 

مواقع مختلفة، قبل أن ينتقل الى نيون في فبراير 1995.

أعرب رئيس االحتاد االيطالي 
لكرة القــــدم جانكارلو ابيتي عن 
خيبته لتراجع منتخب بالده في 
تصنيف االحتــــاد الدولي »فيفا« 
الى املركز الســــادس عشر، لكنه 
ابدى تفهمــــه لهذا االمر.  وتراجع 
»االزوري« الــــى املركــــز الـ 16 في 
التصنيف الشهري الذي سيصدره 
الفيفا اليوم بعد ان كان في املركز الـ 
13 الشهر املاضي والـ 11 في يوليو 
واغسطس املاضيني واخلامس في 
التصنيف االخير قبــــل نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا في مايو 
املاضــــي.  ورأى ابيتي ان تراجع 
منتخب بالده حتى املركز الـ 16 جاء 
نتيجة االداء املخيب الذي قدمه في 
مونديال جنوب افريقيا عندما تنازل 
عن لقبه بطال للعالم بخروجه من 

الدور االول بعد خسارته في اجلولة 
االخيرة امام سلوڤاكيا التي كانت 
تشارك للمرة االولى في النهائيات. 
واضاف ابيتــــي »املركز الـ 16 في 
تصنيف »فيفا« ال يليق بايطاليا. انه 
موقع غريب يأخذ في عني االعتبار 
نتائجنا االخيــــرة. بعد نتيجتنا 
املخيبــــة فــــي كأس العالم حققنا 
الفوز في مباراتــــني وتعادلنا في 
اخرى من اصل املباريات الثالث التي 
خضناها في تصفيات كأس اوروبا.
لكن هذا التصنيف يأخذ في عني 
االعتبار مستوى منافسينا )ايرلندا 
الشمالية واستونيا وجزر فارو(«. 
ونفى ابيتي ان تكون االحداث التي 
شهدتها مباراة ايطاليا االخيرة مع 
صربيا في التصفيات ساهمت في 

تراجع ايطاليا ثالثة مراكز.

تعادل بالكبيرن روڤرز مع ضيفه سندرالند 0-0 في ختام املرحلة 
الثامنة من الدوري االجنليزي لكرة القدم. ولعب بالكبيرن روڤرز بعشرة 
العبني منذ الدقيقة 45 اثر طرد مدافعه الكونغولي العمالق كريستوفر 
سامبا. ورفع بالكبيرن روڤرز رصيده الى 9 نقاط في املركز الرابع عشر 

بفارق االهداف خلف سندرالند.
وفي إســــبانيا، فرمل هيركوليس الصاعد حديثا الى دوري االضواء 
االنتصارات املتتالية لضيفه ڤياريال وارغمه على التعادل 2-2 في ختام 
املرحلة السابعة من الدوري االسباني. وهو التعادل االول لڤياريال مقابل 
5 انتصارات متتالية وخسارة واحدة كانت امام مضيفه ريال سوسييداد 
0-1 في املرحلة االولى. ويبقى عزاء ڤياريال اســــتعادته للمركز الثاني 
برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد املتصدر اجلديد 
وبفارق االهداف امام برشــــلونة وڤالنسيا. اما هيركوليس فارتقى الى 

املركز العاشر برصيد 8 نقاط.

بنيتيز:
مباراة صعبة

ريدناب لتفادي الخسارة

ندوي: لن نسمح لبرشلونة بالتسجيل

ذكـــر مـــدرب 
انتــــــــر ميـــالن 
االسبانــي رافايل 
بنيتيـــز: »أتوقع 
مبـــاراة صعبـــة 
أمام توتنهام ألنه 
فريق يتمتع بقوة 
ذهنيـــة، يضغط 
في أعلـــى امللعب 
ومميز في الهجمات 

املرتدة«.

قال مدرب توتنهام هاري ريدناب ان هدفه سيكون »تفادي 
اخلسارة امام انتر ميالن وال ميكنني القول ان املباراة ستكون 
مفتوحة. يجب أن تكون حساسا عندما تواجه الفرق الكبيرة. 

دعونا ال منزح، اذا عدنا بنقطة سنكون سعداء.

قال مهاجم كوبنهاغن السنغالي دامي ندوي الذي متكن من التسجيل في 
مباراتي الفريق: »اذا واجهنا برشلونة كما نلعب عادة فسيكون لدينا فرصة 
لتحقيق نتيجة ايجابية. وتكمن األهمية في عدم السماح لهم بالتسجيل، 

ثم احلصول على فرصة التسجيل من خالل الهجمات املرتدة«.

غوميز: نحتاج إلى الثقة 

ميليتو يغيب امام كوبنهاغن 

أكد حارس مرمى توتنهام أوريليو 
غومي��ز، الذي واج��ه انتقادات عديدة 
بسبب أخطائه املتكررة في بداية عهده 
أن الالعبون ال يخشون أي منافس.وقال: 

»نحتاج أن نثق بأنفس��نا وأن نستمر 
في املضي قدما كما فعلنا في مباراتينا 
الس��ابقتني بدوري األبطال.. ستكون 
مباراة صعبة ألنها خارج أرضنا كما أن 

إنتر ميالن منافس قوي ولكننا سنذهب 
إليه��م وكلنا ثقة«.وأض��اف: »نحتاج 
للتركيز وللتقدم خطوة بخطوة، سيكون 

إنتر ميالن أول اختبار كبير لنا«.

يغيب غابرييـــل ميليتو قلب دفاع برشـــلونة أمام 
كوبنهاغن الدمنركي بعد اصابته في عضلة بالفخذ خالل 
التدريب.وقال برشلونة مبوقعه على االنترنت ان الالعب 
الدولي االرجنتيني سيبتعد لنحو أسبوعني عن املباريات 

ومن املرجح ان يغيب عن لقائي الفريق في دوري الدرجة 
االولى االسباني ضد ريال سرقسطة واشبيلية وكذلك 
عن مباراة في كأس ملك اسبانيا. ويعاني صانع اللعب 

شافي أيضا من مشكلة في وتر العرقوب.

 إنتر ميالن لإليقاع بتوتنهام وبرشلونة إليقاف »المفاجأة« كوبنهاغن

املهاجم واين روني خالل مباراة 
مان يونايتد بطل 2008 مع ضيفه 
بورصــــة ســــبور التركي ضمن 

املجموعة الثالثة.
وكانت عدة صحــــف محلية 
حتدثت عن امكانية رحيل روني 
غداة املباراة التي تعادل فيها مان 
يونايتد مع وست بروميتش البيون 
2ـ  2 في الدوري احمللي، حيث تركه 
املدرب االسكوتلندي السير اليكس 
فيرغسون على مقاعد االحتياط 
ولم يشركه في اللقاء اال  قبل 20 

دقيقة من النهاية.
ويلعب رينجرز االسكوتلندي 
الذي يستقبل ڤالنسيا )3 نقاط( في 
غالسكو في مباراة مهمة سيعزز 
الفائز فيها اماله بالتأهل الى الدور 
الثاني. وفــــي املجموعة الثانية، 
يبحث ليون الفرنسي عن حتقيق 
فوزه الثالث على التوالي عندما 
يســــتقبل بنفيــــكا البرتغالي )3 
نقاط( على ملعبه »جيرالن« في 
مباراة قوية، في حني يستضيف 
شالكه االملاني )3 نقاط( هبوعيل 

تل ابيب متذيل الترتيب.

وسطه تشافي هرنانديز املصاب 
في أوتار قدمـــه حيث عانى منها 
خالل مواجهة ڤالنسيا وأبعدته عن 
مباراتني البطال العالم في تصفيات 
كأس أوروبا 2012. كما يحوم الشك 
حول مشاركة العب الوسط املالي 
سيدو كيتا الذي خرج مصابا من 

مباراة ڤالنسيا.
ولم يخسر برشـــلونة في أي 
مواجهة أمام الفـــرق الدمناركية، 
اذ فاز خمس مـــرات وتعادل مرة 
واحدة. من جهتـــه، يعتمد فريق 
املدرب النرويجي ستالي سولباكن 
علـــى اجلنـــاح املخضرم يســـبر 
غرونكيار )33 عامـــا( الذي دافع 
عن ألوان أياكس الهولندي، تشلسي 
االجنليزي وأتلتيكو مدريد االسباني 

قبل العودة الى بالده عام 2006.
وفي املجموعة ذاتها يستقبل 
الترتيب  باناثينايكوس متذيـــل 

روبني كازان الثالث في اثينا.

مان يونايتد مع بورصة 

وتتجــــه االنظار الــــى ملعب 
»أولد ترافــــورد« ملعرفة مصير 

أرضه هذا املوسم، اذ سجل أربعة 
أهداف فقط في اربع مباريات، ما 
دفع قائده ومدافعه كارليس بويول 
صاحب هدف الفوز على ڤالنسيا 
2 ـ 1 في الدوري احمللي.  قد يريح 
املدرب جوسيب غوارديوال دينامو 

1 ـ 0 ، وعلى أرض باناثينياكوس 
اليونانـــي 2ـ  0 ، فـــي حني يحتل 
الفريـــق الكاتالوني املركز الثاني 
بفوزه الكبير على باناثينايكوس 5 
ـ 1 ثم تعادله مع كازان 1ـ  1. ويعاني 
برشلونة من ضعفه الهجومي على 

كامبياسو، املهاجم املقدوني غوران 
بانديف واملدافع الكولومبي ايفان 
كوردوبا، إليقاف مد توتنهام حتت 
قيادة جنم وسطه املتألق الهولندي 
رافايل فـــان در فارت.ويغيب عن 
انتر بطل الثالثية املوسم املاضي، 
مهاجمه االرجنتيني دييغو ميليتو، 
ايتو  الكاميرونـــي صامويل  لكن 
صاحب ثالثية فـــي مرمى برمين 
ومتصـــدر ترتيـــب الهدافـــني )4 
التعويض نظرا  اهداف(، بإمكانه 
للفتـــرة الرائعة التي مير فيها، اذ 
سجل 12 هدفا في 11 مباراة ضمن 
مختلف املسابقات. وفي املجموعة 
ذاتها، يســـتقبل تونتي انشكيده 
)نقطة واحدة( فيردر برمين )نقطة 

واحدة(.

برشلونة لقهر كوبنهاغن

وعلى ملعـــب »كامب نو« في 
برشـــلونة يتواجه بطـــل 2006 
و2009 مـــع ضيفـــه كوبنهاغـــن 
مفاجـــأة املجموعـــة الرابعـــة، اذ 
يتصـــدر الترتيب برصيد 6 نقاط 
بفوزه على روبني كازان الروسي 

تنتظر انتر ميالن 
حامل  االيطالي 
اللقب وبرشلونة 
بطل  االسباني 
2009 مواجهتني 
الثالثة من  صعبتني في اجلولة 
الدور األول ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، عندما يستقبل 
األول توتنهام االجنليزي والثاني 

كوبنهاغن الدمناركي اليوم.
ويســـعى مدرب انتـــر ميالن 
االسباني رافايل بنيتيز الى استغالل 
خبرته في املالعب االجنليزية حيث 
قـــاد ليڤربول خالل ســـتة أعوام 
وتوج معه بلقب املسابقة القارية 
عـــام 2005، وترجمة هذه اخلبرة 
عندمـــا يتواجه »نيراتزوري« مع 
الفريق القادم من شمال العاصمة 
لندن في ملعب »جوسيبي مياتزا«. 
ويبدو مستوى الفريقني متقاربا في 
املجموعة االولى، اذ يتصدرها انتر 
ميالن برصيد 4 نقاط من مباراتني 
بفارق هدف وحيد عن فريق املدرب 
هاري ريدناب. ويبحث بنيتيز عن 
جهوزية العبيه االرجنتيني استيبان 

مان يونايتد للظفر بـ »البورصة« وتونتي يستضيف ڤيردر بريمن في دوري أبطال أوروبا

»فيفا« يفتح تحقيقًا بحق عضوين في لجنته التنفيذية
أعلن االحتاد الدولي لكــــرة القدم انه قرر فتح 
حتقيق بحق عضوين في جلنته التنفيذية لتحديد 
ما إذا كانا خرقا قانون األخالق التابع لالحتاد الدولي 
أم ال، بشــــأن املزاعم التي نشرتها وسائل اإلعالم 
االجنليزية حول بيع األصوات من أجل استضافة 

مونديال 2018.
وأوضح االحتاد الدولــــي في بيان له انه طلب 
باملناســــبة من »رئيس جلنة األخالق اتخاذ جميع 
اخلطوات املمكنة ـ مبا في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة 
ـ في حال مت استيفاء الشروط املطلوبة«، مضيفا 
»انــــه مت من جهة اخرى فتح حتقيقات أخرى ضد 
مسؤولني آخرين لالحتاد الدولي قد يكونوا لعبوا 

دورا في هذه القضية«.
وأكد االحتاد الدولي أيضا أن »أي تواطؤـ  كما هو 
احلال بالنسبة إلجراءات أخرىـ  هو انتهاك واضح 
لقانون األخالق التابع لالحتاد الدولي ولاللتزامات 

التي قدمت في إطار تسجيل الترشيحات«.
وتابع االحتاد الدولي »هكذا، فإن حتقيقا فتح ايضا 
بحق االحتادات األعضاء املعنية وجلان ترشيحها«، 
مشددا ايضا على رئيس جلنة األخالق اتخاذ جميع 
اخلطوات املمكنة  مبا في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة 

- في حال مت استيفاء الشروط املطلوبة.
وكان االحتــــاد الدولي فتح حتقيقا جديا بعدما 

نشــــرته صحيفة »صنداي تاميز« االجنليزية عن 
عمليــــة بيع أصوات أعضاء فــــي مكتبه التنفيذي 
في التصويت الستضافة مونديالي 2018 و2022، 
ووصف رئيس فيفا السويســــري جوزيف بالتر 

األمر بأنه »حالة بشعة جدا«.
وزعمت الصحيفة من خالل شــــريط ڤيديو ان 
النيجيري اموس ادامو، احد أعضاء املكتب التنفيذي 
للفيفا، طلب مبلغ 800 ألف دوالر )570 ألف يورو( 
للتصويت ألحد البلدان املرشحة، اذ صورت لقاءه 
مع صحافيني »ســــريني«، قدموا انفســــهم وسطاء 
للتسويق مللف الواليات املتحدة في مونديال 2018، 

مقابل مبلغ من املال ملشروع خاص.
وأوضحت الصحيفــــة ايضا ان رئيس االحتاد 
االوقيانــــي ونائب رئيس الفيفــــا رينالد تيماري 
يريد 2.3 مليون دوالر )1.6 مليون يورو( ملشروع 
اكادميية رياضية في أوكالند، كاشفة تباهيه ايضا 
انه تلقى عرضني من ممثلي ملفني آخرين للحصول 

على صوته.
وتعهد االحتــــاد األوقياني بالتعاون الكامل مع 
االحتاد الدولي، وقال في بيان له »يرحب تيماري 
بإجراء حتقيق كامل ودقيق كي يتســــنى للجميع 

معرفة احلقيقة«.
واعتبر فريد دي جونــــغ نائب رئيس االحتاد 

االوقياني ان هذه املزاعم قد تلحق ضررا بســــمعة 
كرة القدم، وقال إلذاعة نيوزيلندا الرياضية: »انه 
أمر مخيب لآلمال، يبدو أن كثيرين يريدون احلاق 

الضرر بسمعة كرة القدم«.
بدوره شن رئيس ملف روسيا الستضافة 

كأس العالم 2018 اليكسي سوروكني هجوما 
عنيفا على اجنلترا احدى املنافســــات 

الرئيسية لبالده الستضافة العرس 
الكروي، مشددا على معدل اجلرمية 
الى  البــــالد، باالضافة  العالي في 
االســــراف فــــي شــــرب الكحول 
لدى شــــبابها. واتهم سوروكني 
الصحافة االجنليزية بأنها تقوم 
انتقادات واســــعة جتاه  بحملة 
امللف الروسي، معتبرا ان الكرة 
االجنليزيــــة لديها مشــــكلة مع 

العنصرية. ورأى ســــوروكني ان 
مهاجم لوكوموتيڤ موسكو السابق 

النيجيري بيتر اودميوينجي الذي رفع 
انصار فريقه الروسي سابقا الفتات حتمل 

شعار املوزة وعبارة شكرا لوست بروميتش 
البيون )الذي اشتراه هذا املوسم(، انه يستغل 
هذه احلادثة ليكسب دعاية شخصية لنفسه.

أوضح في بيان أنه ستتم محاسبة مسؤولين لعبوا دوراً في القضية

جنم انتر ميالن الهولندي ويسلي سنايدر صانع األهداف ومفتاح الفوز


