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مورينيو: انتقادات كرويف طردت النوم من عيونيصربيا تعّدل قوانينها للسيطرة على »الهوليغانز«

أجرت الس���لطات الصربية تعديالت طارئة على قانون العقوبات 
اخلاص بها لتغليظ العقوبات املفروضة على الشغب اجلماهيري أمال 
في السيطرة على »الهوليغانز«، وصوت البرملان الصربي على متديد 
احلبس االحتياطي للمتورطني في أعمال شغب بالشوارع أو املالعب 
الرياضية إلى 30 يوما بدال من ثمانية أيام.وأرجعت السلطات الصربية 
قرارها السريع إلى اخلوف من اندالع أعمال شغب جديدة في املالعب 

بعد احداث الشغب خالل مباراة ايطاليا مع صربيا.

رد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد االسباني بسخرية كبيرة على تصريحات 
االس���طورة الهولندي يوهان كرويف التي انتق���ده فيها عندما أكد أنه لو كان مديرا ألي فريق 
فموريني���و لن يكون مدربا له حيث اعتبر أن هذه األقوال طردت النوم من عيونه بقوله: »أال 
ترون الس���واد حتت عيني، انتقادات كرويف طردت النوم من عيوني وأبقتني صاحيا طوال 
األس���بوع املاضي«، وكشف مورينيو سر تألق الريال األوروبي واحمللي عندما قال: »السعادة 
تصنع املعجزات والفريق سعيد وواثق من نفسه وبالتالي النتائج أمر طبيعي لكن علينا أن 

ننتبه بأننا لم ننجز شيئا بعد ومن الواجب دائما أن نعالج األخطاء التي نقع بها«.

مهاجم مان يونايتد واين روني 
الستعادة ذاكرة التهديف بعد 

تمديد تعاقده )أ.ف.پ(

سيكون الالعب األعلى أجرًا في العالم براتب أسبوعي 250 ألف جنيه إسترليني

وافق املهاجم واين روني على البقاء مع مان يونايتد االجنليزي 
بع���د أن »ابتز« إدارة النادي وأرغمها على التجديد له بعقد كبير 
جدا وبأجر سيصبح هو األعلى بني جميع جنوم كرة القدم حيث 
سيصل لنحو 250 ألف جنيه إسترليني في األسبوع الواحد. وكان 
عقد روني القدمي مببلغ 90 ألف جنيه إسترليني كراتب اسبوعي 
لكن بعد األحداث األخيرة عرضت عليه اإلدارة األميركية للنادي 
مضاعفته ل� 250 ألف جنيه م���ن اآلن وحتى نهاية عقده اجلديد 
الذي س���ينتهي عام 2015، ومن املعروف أن س���قف الرواتب في 
مانشستر ال يتعدى الثمانية ماليني جنيه إسترليني سنويا ألي 
العب مهما كان لكن بذلك سيكسر كل األرقام ليصبح األغلى على 
سطح األرض. ومن جديد عاد الطلب على املالبس واالدوات التي 
حتمل اس���م وصورة وين روني، اال ان االمر قد يتطلب تسجيل 
الالعب االجنليزي لعدد كبير من االهداف قبل ان يقبل عدد كبير 
من جماهير نادي مان يونايتد االجنليزي على شراء هذه املالبس 
واالدوات على نطاق واس���ع او الترحي���ب بالالعب ثانية بكل ما 
اوتوا من قوة. وكانت انباء ترددت ان مهاجم منتخب اجنلترا قد 

عدل عن فكرة ترك »اولد ترافورد« هي احملور االبرز في احلوارات 
والنقاشات التي شهدتها مدينة مانشستر.

كش���فت صحيفتا »صن« و»دايلي ميرور« عن تفاصيل العقد 
اجلديد الذي وقعه روني مع نادي مان يونايتد ملدة خمس سنوات.
وأوضحت الصحيفتان أن رون���ي أصبح الالعب األعلى أجرا في 
العالم مبوجب العقد اجلديد حيث يصل راتبه األسبوعي إلى 250 
ألف جنيه إسترليني شاملة املكافآت وحقوق اإلعالنات التجارية، 
أي ما يعادل 65 مليون إس���ترليني نظير بقائه في أولد ترافورد 
ملدة خمسة مواس���م، وتخطى روني - الذي يحتفل بعيد ميالده 
اخلامس والعشرين اليوم- البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
ريال مدريد األس���باني في صدارة الالعبني األعلى أجرا في تاريخ 
كرة القدم حيث يزيد راتب األول األسبوعي عن الثاني بنحو 30 
ألف جنيه إسترليني، ليتراجع جنم النادي املدريدي إلى املرتبة 
الثانية. وقالت صحيفة »ذا دايلي ستار« ان اخلالف بني إدارة مان 
يونايتد وروني لم يكن حول زيادة راتبه، وأن ما عطل متديد عقده 
هو رغبة املدرب االسكوتلندي أليكس فيرغسون في الضغط على 

عائلة غليزر مالك���ة النادي ليحصل على مبلغ مالي نقدي يكفي 
إلبرام صفقات صيفية من العيار الثقيل.وأوضحت الصحيفة أن 
العائلة تعهدت بدفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لفيرغسون 
في الصيف املقبل، فضال ع���ن املوافقة على مطالب روني املالية 
ملواصلة مشواره مع النادي الذي انتقل إليه في أغسطس 2004 قادما 
من اجلار إيڤرتون. من جانبه، أعرب فيرغسون عن سعادته بقرار 
روني بتجديد عقده مع الفريق حتى عام 2015. وقال فيرغس���ون 
»لقد كان أس���بوعا صعبا، لكن حدث في نهايته ما كان يأمله مان 
يونايتد«. وأضاف »قلت لروني ان الباب مفتوح له في أي وقت، 
وأنا سعيد مبوافقة واين على البقاء معنا«. واختتم قائال »أعتقد 
أن روني تفهم اآلن عظمة النادي الذي يلعب له« وأثير جدل واسع 
عن مستقبل روني صاحب ال� 24 عاما، في الفترة املاضية خاصة 
بعد اعتراف الالعب برغبته في الرحيل عن »أولد ترافورد« خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل، األمر الذي أثار غضب 
جماهير مان يونايتد وجعل كبار أندية أوروبا يترقبون املوقف 

أمال في الفوز بخدمات الالعب.

فيرارا مدربًا لشباب إيطاليا
أعلن االحتاد االيطالي لكرة القدم تعيني املدافع الدولي الس���ابق 
تشيرو فيرارا مدربا جديدا ملنتخب ايطاليا للشباب )دون 21 عاما(. 
ويخلف فيرارا )43 عاما( في هذا املنصب مواطنه الدولي الس���ابق 
بيارلويج���ي كازيراغي الذي أقيل من منصبه بعد فش���له في قيادة 
املنتخب االزرق الى كأس أوروبا 2011 ودورة االلعاب االوملبية املقررة 
في لندن عام 2012 باخلسارة امام بيالروسيا، علما ان ايطاليا خرجت 
من ربع نهائي دورة بكني 2008. وسيساعد فيرارا في مهمته الدولي 
السابق أيضا زميله حارس املرمى اجنيلو بيروتزي الذي دافع ايضا 
عن ألوان روما وفيرونا وانتر ميالن والتسيو.وال ميلك فيرارا خبرة 
كبيرة في مجال التدريب حيث اش���رف على تدريب فريقه السابق 
يوڤنتوس ملدة 8 أش���هر فقط قبل إقالته في يناير املاضي بس���بب 
النتائج املخيبة. وكان يوڤنتوس عني فيرارا )42 عاما( مدربا مؤقتا 
في 18 ماي���و 2009 خلفا لكالوديو رانييري قبل مرحلتني من نهاية 

البطولة استطاع فيهما القفز من املركز الثالث.

وزارة الرياضة النيجيرية تصف اتهامات 
أدامو بالرشوة بـ »المشينة«

وصفت وزارة الرياضة النيجيرية االتهامات املوجهة إلى مواطنها 
عضو اللجنة التنفيذية في االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( اموس 
ادامو بالرشوة من اجل التصويت الحدى الدول املرشحة الستضافة 
مونديال 2018، ب� »املشينة واملثيرة للقلق«. وأوضحت الوزارة في 
بيان لها ان »االتهامات حول تورط د.ادامو في فضيحة شراء األصوات 
)من اجل اختيار البلد املضيف الس���تضافة مونديال 2018( مشينة 
ومثيرة للقلق ولها عواقب سلبية حول صورة نيجيريا«. وأضاف 
البيان »وكالة مكافحة الرشوة )في نيجيريا( تنتظر نتائج التحقيق 
وستتصرف في الوقت املناسب«، مشيرا الى ان وكالة مكافحة الرشوة 
فتحت حتقيقا بح���ق ادامو. وكان االحتاد الدولي قرر أول من امس 
االربعاء إيقاف عضوين من جلنته التنفيذية هما ادامو ورينالد تيماري 
من تاهيتي مؤقتا بعد مثولهما أمام جلنة االخالق املكلفة بالتحقيق 

حول مزاعم الرشوة في التصويت الستضافة مونديال 2018.

روسيا تنسحب من السباق الستضافة
مونديال 2022 للتركيز على 2018

أعلن االحتاد الروس���ي لكرة القدم انسحابه من السباق على 
استضافة نهائيات كأس العالم 2022 من أجل التركيز على نسخة 
2018. وكان انس���حاب روسيا من سباق االستضافة على نسخة 
2022 شكليا فقط مبا ان االحتاد الدولي للعبة )فيفا( قرر ان تقام 
نسخة 2018 في أوروبا، ومبا ان قوانني ال�»فيفا« تنص على عدم 
إقامة نس���ختني متتاليتني في قارة واحدة، فان انسحاب روسيا 
كان متوقعا على غرار ما فعلته اجنلترا قبل ايام مباش���رة بعد 
انسحاب الواليات املتحدة من السباق على نسخة 2018 والتركيز 

على نسخة 2022.
وانحصرت املنافسة على نسخة 2018 بني دول أوروبية هي: 
فضال عن إجنلترا وروسيا ترشيحان مشتركان بني بلجيكا وهولندا، 
واسبانيا والبرتغال. أما املنافسة على نسخة 2022 فهي منحصرة 
بني الواليات املتحدة واستراليا وكوريا اجلنوبية واليابان وقطر. 
وجتتمع اللجنة التنفيذية لالحت���اد الدولي في زيوريخ في 28 
و29 اكتوبر اجلاري ملناقشة االجراءات النهائية للتصويت على 
اخلصوص من اجل اختيار البلدين املضيفني لكأس العالم عامي 

2018 و2022 والذي سيتم في الثاني من ديسمبر املقبل.

إعادة انتخاب زفانتسيغر رئيسًا 
التحاد الكرة األلماني

انتخب األملاني ثيو زفانتسيغر، مجددا رئيسا لالحتاد األملاني 
لك���رة القدم بالتزكية. ولم يص���وت أي من املندوبني ال� 255 في 
االجتماع العام لالحتاد في مدينة إيسن األملانية ضد زفانتسيغر 
)65 عاما( الذي سيرأس، للفترة الثالثة، أكبر احتاد رياضي في 
العالم حيث يضم 6.7 ماليني عضو. وقال زفانتسيغر »إنني مدين 

بثقتكم وسأحاول تقدمي أقصى ما لدي.
 سنرى في نهاية السنوات الثالث ما إذا كان ذلك جيدا بالشكل 

الكافي لالحتاد«.

مهاجم ريال مدريد كرمي بنزمية يأمل في العودة للتشكيلة األساسية

بنزيمة: سأنجح مع الريال ومورينيو مدرب كبير
الدول����ي  املهاج����م  الي����زال 
الفرنس����ي كرمي بنزمية مقتنعا 
بامكانية جناحه مع ريال مدريد 
االسباني رغم الفترة القليلة التي 
ميضيها على أرض امللعب حتت 
اشراف املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، كما وصف األخير بأنه 
»أحد أفضل املدربني« الذين عمل 
معهم، وقال بنزمية )22 عاما( 
لبرنام����ج »بونتو بيلوتا« على 
قناة »انتر أكونومينيا« االسبانية: 
أعمل جاهدا للحصول على وقت 
أكبر على ارض امللعب، وعندما 
سألعب سيرى الناس ما أنا قادر 
عليه. أنا مقتنع أنني س����أجنح 
مع ريال مدريد. ليس لدي أدنى 

شك في ذلك«.
وتابع بنزمية »اذا كان علي 
لعب دور دفاعي والركض سأقوم 
بذلك. سأعمل بجهد أكبر كي ألعب 
وكي أثبت لكل العالم انني مهاجم 
كبير قادر على تسجيل األهداف 
وتقدمي لع����ب جميل في ان. أنا 
أعتاد عل����ى زمالئي في الفريق 
وليس لدي أي مش����كلة أبدا مع 
هيغواين. انه مهاجم جيد. إمنا 
يحتاج ريال مدريد ألن يتعافى 
كاكا س����ريعا فهو العب ممتاز. 
أوزيل أيضا موهوب جدا ولكن 
كاس����ياس وراموس هما قائدا 

الفريق فعال«.
وعن مدرب����ه مورينيو، قال 

بنزمية � الذي لم يلعب سوى 
177 دقيقة في س����ت مباريات 
بينها 71 دقيق����ة فقط كالعب 
اساسي � »مورينيو مدرب كبير 
ويثق بي. قال لي انه يجب أن 
أركض أكث����ر، وأكثر ما أحبه 
فيه هو جرأته. انه أحد أفضل 
املدرب����ني الذين عملت معهم«. 
وختم بنزمية الذي لم يسجل 
سوى تسعة أهداف مع الفريق 
امللكي بينه����ا هدف وحيد هذا 

املوسم: »أشعر باندماج أفضل. 
لغتي االسبانية حتسنت وأفهم 
تقريبا كل ش����يء اآلن. أعشق 
مدريد وسانتياغو برنابيو هو 
ملعبي املفضل. عندما كنت في 
السابعة عشرة من عمري، كنت 
أحلم باللعب مع ريال مدريد. 
التوقيع مميزا  لذلك كان يوم 
بالنس����بة ل����ي. حققت حلمي 
الالعبني في  الكثير من  وحلم 

العالم«.

وكان املدي����ر الرياضي في 
نادي ريال مدريد ميغيل بارديسا 
أكد منذ أقل من أس����بوعني ان 
فريق����ه ال ين����وي التخلي عن 
بنزمية.وكش����ف بارديسا في 
حديث لصحيفة »اس« املقربة 
من النادي ان مورينيو »راض 
عموما ع����ن اداء املهاجم، لكن 
في الوقت ذات����ه يقول لنا ان 
»الالعب يستطيع ان يقدم املزيد 

للفريق«.

العب هامبورغ بيوتر تروشوڤسكي أضاع فرصة خطيرة أمام مرمى حارس بايرن ميونيخ هانز يورغ بوت               )أ.ف.پ(

الثالث  انفرد توتنهام باملركز 
مؤقتا بس���قوطه في فخ التعادل 
ام���ام ضيفه ايڤرت���ون 1 - 1 على 
ملعب »هارت الين« في لندن في 
افتتاح املرحلة التاسعة من الدوري 
االجنليزي. وكان ايڤرتون البادئ 
بالتس���جيل عبر ليتون باينز في 
الدقيقة 17، بيد ان توتنهام رد بعد 
3 دقائق بواسطة الدولي الهولندي 

رفاييل ڤان در ڤارت.
وتتج���ه االنظ���ار الي���وم الى 
ملعب »س���يتي اوف مانشستر« 
حيث يتواجه مانشستر سيتي مع 
ضيفه ارسنال التي تشهد اختبارا 
صعبا ملان يونايتد النه يحل ضيفا 
على ستوك سيتي العنيد، وتعتبر 
املواجهة بني مانشس���تر س���يتي 
وارسنال قمة بكل ما للكلمة من معنى 
استنادا الى عدة عوامل، اولها موقع 
الفريقني في الترتيب حيث يحتل 
االول املركز الثاني بفارق نقطتني 
عن تشلسي، فيما يحتل منافسه 
املركز الثالث بف���ارق ثالث نقاط 
عن مضيف���ه وبفارق االهداف عن 
كل من مان يونايتد وتوتنهام، كما 
ان الفريقني يقدمان عروضا مميزة 
حيث يبحث س���يتي الذي يعتبر 
من اكثر الف���رق انفاقا في اوروبا 
خالل املوسمني االخيرين، عن فوزه 
اخلامس على التوالي في الدوري 
احمللي من اجل ان يبقى قريبا من 

تشلسي او لينقض على الصدارة 
في حال تعثر االخير.  ويدخل فريق 
املدرب االيطالي روبرتو مانشيني 
الى هذه املوقعة مبعنويات مرتفعة 
جدا بعد تغلب���ه على ضيفه ليخ 
بوزنان الپولندي 3-1 في مسابقة 
»يوروباليغ« بفض���ل ثالثية من 
التوغولي اميانويل اديبايور. اما 
بالنس���بة ملان يونايتد فلن تكون 
مهمته سهلة على االطالق في ضيافة 
ستوك سيتي العنيد. وتتجه االنظار 
ايضا اليوم ال���ى ملعب »انفيلد« 
اذا كان ليڤربول سيخرج  ملعرفة 
من كبوته التاريخية عندما يستقبل 
بالكبيرن، الن فريق املدرب روي 
هودجسون اليزال يبحث عن فوزه 
الثاني فقط هذا املوس���م ما جعله 
يقبع في املركز التاسع عشر قبل 

االخير.

إسبانيا 

الذي يحتل  يس����عى ڤياريال 
املرك����ز الثاني بفارق االهداف عن 
كل من برش����لونة وڤالنسيا، الى 
تعويض اهداره نقطتني في املرحلة 
السابقة امام هيركوليس )2 � 2(، 
لكن مهمته لن تكون س����هلة على 
االطالق النه يستضيف على ملعبه 
»ال مادريغ����ال« اتلتيك����و مدريد 
في قم����ة املرحلة الثامنة للدوري 
االس����باني الن االخير ال يتخلف 

هامب���ورغ في افتت���اح املرحلة 
التاسعة من الدوري االملاني لكرة 
القدم، وافل���ت الفريق الباڤاري 
من اخلسارة الن هامبورغ كان 
الطرف االفضل في اغلب فترات 
املباراة . وه���و التعادل الثالث 
لبايرن ميونيخ هذا املوسم مقابل 
3 انتصارات فرفع رصيده الى 12 
نقطة، كما ان الفارق بينه وبني 
املتصدرين بوروسيا دورمتوند 
وماينتس قد يصل الى 12 نقطة 
في ح���ال فوز االول على ضيفه 
هوفنهامي، والثاني على مضيفه 
باير ليڤركوزن اليوم في ختام 
املرحلة، اما هامبورغ فارتقى الى 
املركز الراب���ع مؤقتا برصيد 15 
نقطة بفارق االهداف خلف باير 
ليڤركوزن، ويلعب اليوم ايضا 

شتوتغارت مع سانت باولي.

فرنسا

 يخ���وض مرس���يليا اقوى 
العاشرة من  مواجهات املرحلة 
الدوري الفرنسي عندما يحل ضيفا 
على ليل السادس اليوم، ويلتقي 
ليون م���ع مضيفه ارل افينيون 
متذيل الترتي���ب بنقطة واحدة 
فقط. ويدخل باريس سان جرمان 
الباحث عن استعادة امجاد الى 
مباراته وضيفه اجلريح اوكسير 

مبعنويات مرتفعة جدا. 

عنه سوى بفارق ثالث نقاط. وفي 
املباريات االخرى، يلعب اشبيلية 
مع اتلتيك بلباو في مباراة قوية، 
وخيتافي مع سبورتينغ خيخون، 
وامليريا مع هيركوليس اليكانتي، 
واوساسونا مع ملقة، واسبانيول 

مع ليفانتي.

إيطاليا

يستقبل انتر ميالن على ملعبه 

»جوس����يبي مياتزا« سمبدوريا 
السابع في مباراة صعبة في املرحلة 
الثامن����ة من ال����دوري االيطالي، 
ويأمل ان يخرج منها فريق املدرب 
االسباني رافايل بينيتيز بالنقاط 
الثالث واال يتكرر سيناريو املباراة 
االخيرة بني الطرفني )0 � 0( عندما 
طرد ثالثة العبني.ويلعب اليوم 
اجلريحان اآلخران بارما وروما، 
وبولونيا مع يوڤنتوس، وكييڤو 

مع تشيزينا، وجنوى مع كاتانيا، 
وليتشي مع بريشيا، واودينيزي 

مع باليرمو السادس.

ألمانيا

انتهت مباراة القمة الكالسيكية 
بني هامب���ورغ وبايرن ميونيخ 
حامل اللقب بالتعادل الس���لبي 
اول من امس على ملعب »اتش 
اس اتش نوردبن���ك ارينا« في 

قمة هامبورغ وبايرن ميونيخ »سلبية«.. وإنترميالن في مهمة صعبة أمام سمبدوريا

»الخطأ ممنوع« في مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال

بحاجة للتسجيل الستعادة روني
ثقة جماهير مان يونايتد

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة التاسعة(

ابوظبي الرياضية 3:30HD3ستوك سيتي - مان يونايتد 
ابوظبي الرياضية 5HD6ليڤربول - بالكبيرن 

ابوظبي الرياضية 6HD3مانشستر سيتي - ارسنال 

اسبانيا )المرحلة الثامنة(
اجلزيرة الرياضية +63خيتافي - خيخون 
اجلزيرة الرياضية +610امليريا - اليكانتي
اجلزيرة الرياضية +69اوساسونا - ملقة

اجلزيرة الرياضية +66اسبانيول - ليفانتي
اجلزيرة الرياضية +82اشبيلية - اتلتيك بلباو

اجلزيرة الرياضية +102ڤياريال - اتلتيكو مدريد 

ايطاليا )المرحلة الثامنة(
اجلزيرة الرياضية +1:301بارما - روما 

اجلزيرة الرياضية +41بولونيا - يوڤنتوس 
اجلزيرة الرياضية +44كييڤو - تشيزينا
اجلزيرة الرياضية +47جنوى - كاتانيا

اجلزيرة الرياضية +49التسيو - كالياري
اجلزيرة الرياضية +48ليتشي - بريشيا

اجلزيرة الرياضية +410اودينيزي - باليرمو
اجلزيرة الرياضية +9:453انتر ميالن - سمبدوريا 

المانيا )المرحلة التاسعة(
دبي الرياضية 4:302دورمتوند - هوفنهامي 

دبي الرياضية 6:302باير ليفركوزن - ماينتس 
6:30شتوتغارت - سانت باولي

فرنسا )المرحلة العاشرة(
اجلزيرة الرياضية +65ارل افينيون - ليون 
اجلزيرة الرياضية +64سان جرمان - اوكسير

اجلزيرة الرياضية +104ليل - مرسيليا


