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أعلن ڤالنس���يان صاحب املركز اخلامس عشر في الدوري 42
الفرنس���ي عن متديد عقد العب وسطه الدولي اجلزائري فؤاد 
قادر ملدة موسمني حتى عام 2012، وكان قادر قد تعرض الصابة 
بتمزق في االربطة الصليبية للركبة في 15 اغسطس املاضي 

ستبعده 6 اشهر على االقل عن املالعب.
وانضم قادر الى ڤالنس���يان صي���ف عام 2009 ولعب معه 

حتى اآلن 31 مباراة سجل خاللها هدفا واحدا.

أعلن نادي غلطة س���راي التركي انه تعاقد مع العب وس���ط 
منتخب رومانيا السابق جورجي هاجي لالشراف على تدريبه 
خلفا للهولندي فرانك رايكارد الذي توصل قبل يومني الى اتفاق 
ودي مع الفريق لفسخ عقده بالتراضي بعد النتائج السيئة التي 
حققها الفريق باشرافه مطلع املوسم احلالي، ووقع هاجي امس 
في اسطنبول عقدا ملدة سنة ونصف السنة، على ان يساعده في 

مهمته توغاي كيرميوغلو العب املنتخب التركي سابقا.

ڤالنسيان يمدد للجزائري قادر غلطة سراي يتعاقد مع هاجي 

بالتر يشعر باالستياء الشديد بسبب فضيحة رشوة مونديال 2018 
الت���صويت الس��تضافة مونديال 

.2018
ف���ي بي���ان لالحتاد  وج���اء 
االوقياني: »متاشيا مع القرارات 
املؤقتة التي اتخذتها جلنة االخالق 
التابع���ة لالحت���اد الدول���ي في 
زيوريخ، يحتاج االحتاد االوقياني 
الى الوقت الستيعاب املعلومات 
وهو لن يصدر أي تعليق حتى 

إشعار آخر«.
من جهته، قال فوسيمالوهي 
)صحافي س���ابق( ان صحافيني 
ميثلون دور مروجني ألحد امللفات 
حاولوا استدراجه خالل اجتماع 
في احد فنادق أوكالند منذ أربعة 
ان األمر  اكتش���ف  اسابيع لكنه 

خدعة.
وقال فوسيمالوهي انه دخل 
في اللعبة مع الصحافيني، وناقش 
معهم امكانية قبضه 100 ألف دوالر 
أميركي لدعم ملفهم في مح���اولة 
م���نه لكشف نواياهم: »وجدت 
األمر كمزحة، واستمتعت بالكذب 
عليهم، ألنهم كانوا يكذبون علي 

أيضا«.
ورأى النيوزيلن���دي ونتون 
روف���ر املنتخ���ب أفض���ل العب 
أوقياني في القرن العش���رين ان 
الفضيح���ة أضرت بك���رة القدم 
في املنطقة والعالم في آن: »إنها 
صدمة، انها أخبار س���يئة لكرة 

القدم العاملية«.

وتعقد جلنة االخالق اجتماعها 
املقبل  املقبل منتص���ف نوفمبر 
ملتابعة ه���ذه القضي���ة واتخاذ 

القرارات النهائية املتعلقة بها.
اللجن���ة أيضا  كما أوقف���ت 
مس���ؤولني آخرين هم التونسي 
سليم علولو واملالي امادو دياكيتي 
واهونغالو فوس���يمالوهي من 
تونغا والبوتس���واني اسماعيل 

بامجي بعد دراسة ملفاتهم.
اعتب���ر االحتاد  من جهت���ه، 
االوقياني لك���رة القدم أمس انه 
بحاجة الى الوقت كي يتمكن من 
»استيعاب« قرار االحتاد الدولي 
»فيف���ا« بايقاف اثن���ني من أبرز 
أعضائه في مزاعم الرش���وة في 

املكتب التنفيذي ل� »فيفا«، طلب 
مبل���غ 800 الف دوالر )570 الف 
ي���ورو( للتصويت الحد البلدان 
املرش���حة، اذ صورت لقاءه مع 
صحافيني »سريني«، قدموا انفسهم 
وسطاء للتسويق مللف الواليات 
املتحدة في مونديال 2018، مقابل 

مبلغ من املال ملشروع خاص.
واوضحت الصحيفة ايضا ان 
رئيس االحتاد االوقياني ونائب 
رئيس الفيفا رينالد تيماري يريد 
2.3 ملي���ون دوالر )1.6 ملي���ون 
يورو( ملشروع اكادميية رياضية 
في أوكالند، كاشفة تباهيه ايضا 
انه تلقى عرضني من ممثلي ملفني 

اخرين للحصول على صوته.

اعترف رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« السويس���ري 
جوزف بالتر انه يشعر باالستياء 
الشديد بسبب الفضيحة املتعلقة 
بالترشح الس���تضافة مونديال 

.2018
وق���ال بالتر امس في اس���ني 
)غرب املانيا( حيث دعي حلضور 
الكونغ���رس الس���نوي لالحتاد 
الق���دم: »صحيح،  االملاني لكرة 
انا اشعر باالس���ى الشديد. لكن 
هل اقفلنا االحتاد الدولي؟ نحن 
قمنا بالرد، احلي���اة وكرة القدم 
تستمران«، مشيرا الى ان الفيفا 

اختبر يوما صعبا للغاية.
وكان الفيفا قرر ايقاف عضوين 
من جلنته التنفيذية هما النيجيري 
اموس ادامو ورينالد تيماري من 
تاهيتي مؤقتا بعد مثولهما امام 
جلنة االخالق املكلفة بالتحقيق 
حول مزاعم الرشوة في التصويت 

الستضافة مونديال 2018.
ايقاف العضوين  وجاء قرار 
على خلفية التحقيق الذي فتحه 
»فيف���ا« بخصوصهم���ا بعدم���ا 
نشرت صحيفة »صنداي تاميز« 
االجنليزي���ة موضوع���ا يتعلق 
بعملية بيع اص���وات اعض�اء من 
التصويت  التنفيذية في  اللجنة 

الستضافة مونديال 2018.
وزعمت الصحيفة من خالل 
شريط ڤيديو ان ادامو، احد اعضاء 

أوقيانوسيا مصدومة إليقاف عضوين في اتحادها.. ولجنة األخالق في »فيفا« أوقفت التونسي علولو ومسؤولين في اللجنة التنفيذية 

»فيفا« حتت نار الفضائح وإعادة السمعة والنزاهة قبل تفاقم األمور في قضية رشوة املونديال  )أ.پ(

جنم توتنهام الويلزي غاريث بايل سجل »هاتريك« في مرمى إنتر ميالن  )أ.پ(

جنم مان يونايتد واين روني قرر االنفصال عن »الشياطني احلمر«

توتنهام ُيحرج إنتر ميالن 
ومان يونايتد يصحو وبرشلونة ينتصر بميسي

7 نقاط بفارق نقطة واحدة امام 
كوبنهاغن الذي يستضيف الفريق 
»الكاتالوني« في اجلولة الرابعة 
بعد اسبوعني. وفي املجموعة ذاتها، 
تعادل باناثينايكوس اليوناني مع 

روبني كازان الروسي 0 - 0.
الفوز الثالث لليون

وفي املجموع����ة الثانية حقق 
ليون الفرنسي فوزه الثالث على 
التوالي عندما تغلب على ضيفه 
بنفيكا البرتغالي بهدفني نظيفني 
سجلهما جيمي بريان )21( ومهاجم 
بورتو البرتغالي السابق الدولي 
االرجنتيني ليساندرو لوبيز )51(، 
ولعب بنفيكا بعشرة العبني منذ 
الدقيقة 43 اثر طرد غايتان. وفي 
املجموعة ذاتها، قاد املهاجم الدولي 
االسباني السابق املخضرم راوول 
غونزاليز فريقه شالكه االملاني الى 
فوزه الثاني في املس����ابقة وكان 
على حس����اب هبوعيل تل ابيب 
3 - 1. وس����جل راوول هدفني في 
الدقيقت����ني 3 و58. ورفع راوول 
القائد السابق لريال مدريد رصيده 
الى 68 هدفا في املسابقة وال� 70 
الكؤوس االوروبية،  في مختلف 
وعزز مواطنه خوس����يه مانويل 
خوارادو بهدف ثالث في الدقيقة 
68. واستغل شالكه خسارة بنفيكا 
لينف����رد باملركز الثاني برصيد 6 

نقاط.

ايدو في الدقيقة 34،  بيد ان الالعب 
نفسه منح التعادل للضيوف عندما 
س����جل خطأ في مرمى فريقه في 
الثالثة  املباراة  الدقيقة 46. وفي 
على ملعب »نوكامب«، قاد املهاجم 
الدولي االرجنتيني ليونيل ميسي 
فريق����ه »الكاتالوني« الى احلاق 
اخلسارة االولى بإف سي كوبنهاغن 
الدمناركي بتسجيله الهدفني، االول 
من تس����ديدة قوية بيس����راه من 
خارج املنطقة على ميني احلارس 
)19(، والثاني عندما استغل كرة 
من الفرنس����ي اريك ابيدال داخل 
املنطقة فتابعها من مسافة قريبة 

داخل املرمى )92(.
وضرب برشلونة عصفورين 
بحجر واح����د ففضال عن احلاقه 
انتزع  الهزمية االول����ى بضيفه، 
صدارة املجموعة الرابعة برصيد 

اولدترافورد، حقق مان يونايتد 
فوزا بش����ق النف����س على ضيفه 
بورصة سبور التركي املتواضع 
بهدف وحيد سجله مهاجمه الدولي 
البرتغالي لويس ناني في الدقيقة 
السادسة من تسديدة قوية رائعة 
بيسراه اس����كنها الزاوية اليمنى 

للحارس التركي.
وعزز  مان يونايتد موقعه في 
صدارة املجموعة برصيد 7 نقاط، 
اما الفريق التركي فمني باخلسارة 

الثالثة على التوالي.
وضم����ن املجموعة ذاتها، عاد 
ڤالنسيا االس����باني بتعادل ثمني 
من قلب العاصمة االسكوتلندية 
امام مضيفه رينجرز  غالس����كو 

.1 - 1
وكان رينجرز البادئ بالتسجيل 
عبر العب وسطه االميركي موريس 

البعيدة للحارس البرازيلي جوليو 
س����يزار )52(، ثم اضاف الالعب 
الثاني بالطريقة  الهدف  نفس����ه 
ذاتها عندما توغل داخل املنطقة 
واطلق كرة بيس����راه في الزاوية 
اليس����رى البعيدة لسيزار )90(، 
قبل ان يضيف الهدف الثالث من 
تس����ديدة قوية من داخل املنطقة 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع. وعزز انتر ميالن موقعه 
في صدارة املجموعة االولى برصيد 
7 نقاط بفارق 4 نقاط امام توتنهام 
شريكه السابق في الصدارة. وفي 
املجموعة ذاته����ا، تعادل تونتي 
انشكيده الهولندي مع ضيفه ڤيردر 
برمين االملاني بهدف لثيو يانسن 
)75( مقابل هدف للنمساوي ماركو 

ارنوتوڤيتش )80(.
وفي املباراة الثانية على ملعب 

واصل انتر ميالن االيطالي حامل 
اللقب ومان يونايتد االجنليزي 
بطل 2008 صحوتهما بفوز االول 
الس����احق على ضيف����ه توتنهام 
االجنلي����زي 4 - 3، والثاني على 
ضيفه بورصة سبور التركي 1 - 0، 
واستعاد برشلونة االسباني بطل 
املوسم قبل املاضي توازنه بفوزه 
على كوبنهاغن الدمناركي 2 - 0 
في اجلولة الثالثة للمجموعات 1 
و2 و3 و4 ضمن مس����ابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
في املباراة االولى على ملعب 
»جوزيبي ميات����زا« في ميالنو، 
حسم حامل اللقب مواجهته امام 
توتنهام في ربع الس����اعة االول 
بتسجيله ثالثية نظيفة، بيد انه 
كاد يدفع ثمن اهداره العديد من 
الفرص وتراخي العبيه في الدقائق 
االخيرة من الشوط الثاني حيث 
جنح الفريق اللندني في تسجيل 
هدفني في دقيقتني. ومرة اخرى 
فرض الكاميروني صامويل ايتو 
نفس����ه جنما للمباراة بتسجيله 

ثنائية وصنعه هدفني.
ف����ي املقاب����ل، ب����رز الويلزي 
غاري����ث بايل في صفوف الفريق 
اللندني وسجل له االهداف الثالثة 
وبالطريقة ذاتها من تس����ديدات 

بيسراه من داخل املنطقة.
وبكر انتر ميالن بالتس����جيل 
وحتديدا في الدقيقة الثانية عبر 
قائده املخضرم االرجنتيني خافيير 
زانيتي عندما تلقى كرة بينية داخل 
املنطقة من ايتو فتابعها بيمناه في 
الزاوية اليسرى البعيدة للحارس 

البرازيلي هيالريو غوميش.
وبات زانيتي اكبر العب يسجل 
هدفا في املسابقة حيث يبلغ عمره 

37 سنة و71 يوما.
وتلقى توتنهام ضربة موجعة 
بطرد ح����ارس مرم����اه غوميش 
الرتكابه خطأ بحق مواطنه مايكون 
داخل املنطقة واحتسبت ركلة جزاء 

انبرى لها ايتو بنجاح )11(.
ول����م يتأخر انت����ر ميالن في 
استغالل النقص العددي وتعزيز 
تقدمه به����دف ثالث حمل توقيع 
الصربي ديان ستانكوڤيتش اثر 
لعبة مشتركة عند حافة املنطقة 
انهاه����ا بتس����ديدة زاحف����ة على 
مي����ني احلارس االيطال����ي كارلو 
كوديتشيني الذي دفع به املدرب 
هاري ريدناب مكان الكرواتي لوكا 

مورديتش )14(.
وعمق ايتو جراح توتنهام بهدف 
رابع اثر تلقيه كرة على طبق من 
ذهب من البرازيلي فيليب كوتينيو 
داخ����ل املنطقة فتوغ����ل وتابعها 

بيمناه داخل املرمى )35(.
وقلص توتنهام الفارق مطلع 
الشوط الثاني عندما توغل الويلزي 
غاريث بايل داخل املنطقة وسدد 
كرة بيسراه في الزاوية اليسرى 

تعادل تونتي مع بريمن وليون ُيسقط بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

عودة الوئام بين األخوين بواتينغ
بعد نحو أربعة أشهر من انقطاع احملادثات 
بني األخوين بواتينغ، أكد كيفني برنس أن 
التواصل عاد بينهما مجددا.وقال كيفني برنس 
بعد مباراة مي���الن وريال مدريد انه التقى 
مع أخي���ه جيروم في برلني.وأوضح كيفني 
برنس: »بالطبع هناك تواصل بيننا، ولكن 
ليس بشكل كبير ألن كال منا مشغول، عندما 
التقينا في برلني، أكد لي أنه سعيد للغاية 

في مانشستر سيتي«.
وانقطع التواصل بني األخوين بعد أن قال 
جي���روم ان كيفني برن���س كان البد أن يطرد 
بعد تدخله بعنف م���ع قائد املنتخب األملاني 
مايكل باالك في املباراة النهائية لكأس االحتاد 
اإلجنليزي، مما حرم باالك من املشاركة بكأس 
العالم.وشعر كيفني برنس، بأنه لم يتلق أي 

مساندة من أخيه البالغ من العمر 22 عاما.

نيجيريا تطلب تقريرًا عن االتهامات
طل��ب الرئيس النيجيري غوودل��ووك جوناثان من وزير 
الرياضة االحتادي واملفوضية الوطنية ملكافحة اجلرائم املالية 
واالقتصادية اعداد تقرير عن االتهامات املنسوبة إلى عاموس 

آدم ممثل نيجيريا لدى االحتاد الدولي لكرة القدم.
ويأت��ي ذلك على ضوء ما نش��رته صحيفة صنداي تاميز 
البريطاني��ة عن طلب املس��ؤول النيجي��ري 500 ألف دوالر 
الختيار البلد املضيف لبطولتي 2018 و2022 وهو ما س��يتم 
اإلع��الن عنه في الثاني من ش��هر ديس��مبر الق��ادم، حيث 
تتناف��س بريطاني��ا على اس��تضافة بطول��ة 2018 وتتنافس 
روس��يا واسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا على استضافة 

نهائيات 2022.

 روني: لن أجدد مع مان يونايتد
أكد املهاجم الدولي واين روني 
نيته ترك نادي����ه مان يونايتد 
رابع الدوري االجنليزي في بيان 
رسمي وقال انه »لن يوقع على 

جتديد عقده«.
 وأضاف »م����ا ذكر عن عدة 
اجتماعات عقدت مع ادارة النادي 
لتجديد عق����دي صحيح متاما، 
وخالل هذه االجتماعات سألت عن 
مدى قدرة النادي على االستمرار 
في اس����تقطاب أفضل الالعبني 

العامليني الى صفوفه«.
وتاب����ع روني »ث����م التقيت 
األسبوع املاضي باملدير التنفيذي 
للفريق ديڤيد غيل، ولم يعطني 
أي ضمانات فيما يتعلق مبستقبل 
النادي، فقلت له انني لن أجدد 

عقدي بالتالي«.
ويأتي تأكيد روني نيته ترك 
النادي، بعد 24 ساعة على كشف 
م����درب الفريق الس����ير اليكس 
فيرغسون رغبة األخير بالرحيل. 
واعرب روني انه فوجئ ببعض 
ما كشفه فيرغسون باألمس وقال 
»لقد تابعت ما قاله السير اليكس 
واحلقيقة أنني فوجئت ببعض 
األمور. لطامل����ا أظهرت احتراما 
كبيرا لنادي مان يونايتد، كيف 
ميكنني أال أفعل ذلك خصوصا 
انه ناد يتمت����ع بتاريخ عريق 
خصوصا في الس����نوات الست 
األخي����رة عندما كنت محظوظا 

ان أكون أحد أفراده«.
النجاحات  وأوضح »بسبب 
واأللق����اب التي حققه����ا النادي 
خصوصا بإشراف السير اليكس، 
اعتقد أن تس����اؤالتي كانت في 

محلها«.
وتاب����ع »عل����ى الرغ����م من 
الصعوبات في اآلونة األخيرة، 
أدين كثيرا  أنن����ي  اعرف جيدا 
للس����ير اليك����س، ان����ه مدرب 

كبير واب رعان����ي منذ انتقالي 
الى صفوف الفري����ق قادما من 
ايفرتون عندما كنت في الثامنة 
عش����رة م����ن عمري«.واضاف 

»امتنى بقاء السير اليكس على 
رأس اجلهاز الفني ملان يونايتد 
الطول فترة ممكنة ملا فيه مصلحة 

الفريق«.

 بايرن ميونيخ في مواجهة قوية مع هامبورغ 
 تشهد املرحلة التاسعة من بطولة 
أملانيا لكرة القدم اليوم، مواجهة قوية 
جتمع بايرن ميونيخ حامل اللقب 
ووصيف بطل أوروبا مع هامبورغ، 
ومتكن باي����رن ميونيخ من التقاط 
أنفاسه في اجلولة األخيرة عندما 
فاز عل����ى هانوڤر 3-0 بثالثية من 
املهاجم الدولي ماريو غوميز الذي 
استفاد من اصابة ميروسالف كلوزه 
ايفيكا اوليتش ليلعب  والكراوتي 
أساسيا. كما ان غوميز كان حاضرا 
لتس����جيل هدف الفوز لبايرن على 
كلوج الروماني 3-2 في دوري أبطال 
أوروب����ا محققا فوزه الثالث تواليا 
ومبتعدا بف����ارق 6 نقاط عن أقرب 

منافسيه في مجموعته.
وستكون مواجهة بايرن صعبة 
عندما يحل ضيف����ا على هامبورغ 
اخلامس في افتتاح املرحلة، خصوصا 
ان األخير حصل على شرف احلاق 

اخلسارة األولى مباينتس هذا املوسم 
به����دف قاتل م����ن البيروفي باولو 
غيريرو، ليمنح فريق املدرب أرمني 

فيه 3 نقاط ثمينة.
رفع فريق املدرب الهولندي لويس 
فان غال رصيده ال����ى 11 نقطة في 
املركز التاس����ع، بعد حتقيقه الفوز 
الثالث للنادي الباڤاري هذا املوسم، 
رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه 
اذ افتق����د في مباراة هانوڤر كلوزه 
واوليت����ش وقائده الهولندي مارك 
فان بوم����ل والبلجيكي دانيال فان 
بوينت ودييغو كونتينتو والبرازيلي 
برينو، اضافة الى جنميه الفرنسي 
فرانك ريبي����ري والهولندي اريني 
روبن الغائبني منذ فترة، فيما شارك 

باستيان شفاينشتايغر في الشوط 
الثاني بعد تعافيه من االصابة التي 
حرمته من املشاركة مع منتخب بالده 

األسبوع املاضي.
ورأى القيصر األملاني فرانتس 
باي����رن بحاجة ملدافع  ان  بكنباور 
من طراز جي����رار بيكيه قلب دفاع 
برشلونة ومنتخب اسبانيا: »ميلك 
أمامه...  الالعب مسيرة رائعة  هذا 
قلت للويس فان غال ان بايرن يحتاج 
لقلب دفاع مثله. مع بيكيه سنلعب 
جيدا رغم اعتقادي ان برشلونة لن 
يتخلى عنه«. وميلك بايرن أضعف 
هج����وم حتى االن في ال����دوري اذ 
سجل 8 أهداف فقط في 8 مباريات، 

بالتساوى مع كولن قبل األخير.

في انطالق المرحلة التاسعة من »البوندسليغا«

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
دبي الرياضية9:30هامبورغ � بايرن ميونيخ


