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  ١٨ نوفمبر ٢٠١٠ 

م االحتـــاد األملاني  28   غـــرَّ
لكرة القدم مدرب بوروسيا 
دورمتوند يورغـــن كلوب 
مببلغ ١٠ آالف يورو بسبب 
تصرفه العدائي جتاه احلكم 
في إحدى مباريات فريقه في 

الدوري احمللي.

 ذكرت صحيفة «ال غازيتا ديللو سبورت» اإليطالية 
امس ان اإلســـباني رافاييل بنيتيز لـــم يعد آمنا في 
منصبه كمدرب لبطـــل إيطاليا إنتر ميالن، حيث انه 

بات مهددا باإلقالة.
  وبدأ رئيس إنتر ماسيمو موراتي يستجمع بعض 
األفكار في محاولة إلعادة بناء دولته املنهارة ومن بني 

هذه األفكار إقالة املدرب بنيتيز. 

 حصلت مدينة اسطنبول التركية عاصمة الثقافة 
األوروبية ٢٠١٠ على لقب جديـــد باختيارها لتصبح 

عاصمة الرياضة األوروبية لعام ٢٠١٢.
  ونقلت صحيفة «زمان» التركية اليومية عن رئيس 
احتاد عاصمة أوروبا الرياضية جيان لوباتيللي قوله 
«وقع االختيار على مدينة اسطنبول لتصبح عاصمة 

الرياضة األوروبية لعام ٢٠١٢».

 إسطنبول عاصمة الرياضة األوروبية إنتر يفكر في إقالة بنيتيز تغريم مدرب دورتموند

 «فيفا» يكشف عن أسماء المرشحين لجائزة بوشكاش
 شملت آلتينتوب وبوروز وهالينيوس وميسي وسمير ونيمار وروبن وتشاباالال وبرونكهورست ويوكوياما

(ا.پ)   النجم األرجنتيني ليونيل ميسي املرشح جلائزة بوشكاش يطالب مورينيو بالهدوء وعدم إثارة املشاكل 

  ميسي: العمل مع مورينيو صعب.. وبيريز قلق من مدربه
 اعتبر النجم االرجنتيني ليونيل ميسي ان 
العمل مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
ريال مدريد االسباني صعب وعلى االخير ان 
يغير من طباعه اذا قرر املجيء الى برشلونة 
وذلك في مقابلة نشــــرتها صحيفة «موندو 
ديبورتيڤو» االســــبانية امس. وقال ميسي 
(٢٣ عاما) جنم برشلونة االسباني: «سيكون 
األمر بالغ الصعوبة، ال؟ اذا جاء مورينيو الى 
برشلونة عليه ان يتحدث بطريقة مختلفة، 
ليس لدي اي شيء ضده أو ضد أي شخص 
اخر، كمــــا ان الناس الذيــــن يعملون معه 

يتحدثون عنه بأمور ايجابية».
  وعمل مورينيو ســــابقا مع برشــــلونة 
مترجما للســــير االجنليــــزي الراحل بوبي 

روبسون ثم مساعدا للهولندي لويس ڤان 
غال في نهاية تسعينيات القرن املاضي، لكنه 
أصبح شــــخصية غير محبوبة لدى انصار 
الفريق الكاتالوني بسبب التصرفات التي كان 
يقوم بها خالل مباريات تشلسي االجنليزي 
مع برشلونة ومؤخرا خالل تواجده مع ريال. 
وأمل ميسي، أفضل العب في العالم عام ٢٠٠٩، 
ان يفتتح التسجيل في الكالسيكو املقبل بني 
برشلونة وريال في ٢٩ اجلاري: «حتى االن 
متكنت من التسجيل عدة مرات (في مرمى 
ريال) وأمتنى تكرار ذلك، لكن الهدف لن يكون 

ضد مورينيو بل ضد ريال مدريد».
  ونفى ميسي، أفضل هداف لدى برشلونة 
في الدوري (١٠ أهداف) ان يكون في منافسة 

شخصية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو 
متصدر ترتيب هدافي الدوري (١١ هدفا) وجنم 
ريال مدريد: «نحن مختلفان. كل واحد ميلك 
أسلوبه اخلاص، ال ألعب كرة القدم كي أكون 
أفضل من كريستيانو لكن لكي أقدم األفضل 

ملساعدة زمالئي وفريقي».

  مشاكل مورينيو

  مــــن جهتهــــا، ذكرت صحيفــــة «موندو 
ديبورتيڤو» اإلسبانية امس أن فلورنتينو 
بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، «يشــــعر 
بالقلق من اإلساءة لصورة النادي» بسبب 
املشاكل التي دخل فيها مورينيو مع مدربي 

الفرق املنافسة واحلكام والصحافيني. 

 أعلن االحتــــاد الدولي لكرة 
القدم القائمة النهائية لألهداف 
املرشحة لنيل جائزة بوشكاش 
ألفضل هدف لعــــام ٢٠١٠ على 

موقعه االلكتروني أمس.
  وستمنح جائزة بوشكاش 
لثاني مرة خــــالل حفل االحتاد 
الدولي «فيفــــا» لتتويج أفضل 
العب في عام ٢٠١٠، والذي ستقام 
مراســــمه في ١٠ يناير ٢٠١١ في 
«كونغريس هاوس» في مدينة 

زيوريخ السويسرية.
  يذكر أنه مت إنشــــاء جائزة 
بوشكاش على شــــرف الراحل 
املجــــري فيرنيــــك بوشــــكاش 
واحتفاء بــــه بعدما تألق كقائد 
وجنم فــــي منتخب املجر خالل 

خمسينيات القرن املاضي.
  والالعبون املرشحون لنيل 
اجلائــــزة هــــم التركــــي حميد 
التينتوب، وااليرلندي الشمالي 
ماتيو بوروز والسويدي لينوس 
هالينيوس واالرجنتني ليونيل 
ميسي والفرنسي سمير نصري 
والبرازيلي نيمــــار والهولندي 
اريني روبــــن واجلنوب أفريقي 
سيفيوي تشاباالال والهولندي 
جيوفاني فان برونكهورســــت 

واليابانية كومي يوكوياما.
ألتينتوب هدفه في    وسجل 
الدقيقــــة ٢٥ من مبــــاراة تركيا 
وكازاخســــتان (٣-٠) ضمــــن 
املجموعــــة األولى من تصفيات 
كأس أوروبــــا ٢٠١٢ في الثالث 
من سبتمبر، اثر ضربة ركنية 
فلعب كرة طائرة بيمناه من حافة 
املنطقة انفجرت في املقص األيسر 

للمرمى الكازاخستاني.
  وســــجل بــــوروز هدفه في 
الدقيقة ٩٢ من مباراة غلنتوران 
وبورتاداون (١-٠) ضمن الدوري 
االيرلندي الشمالي في ٥ أكتوبر، 
عندمــــا لعب بكعــــب قدمه كرة 
ساقطة بالقرب من نقطة اجلزاء 

عجز احلارس عن ابعادها.
  وسجل هالينيوس هدفه في 
الدقيقة ٦٦ من مباراة سيريانسكا 
وهاماربي (٢-٠) ضمن دوري 
الدرجة الثانية الســــويدي في 
٢٠ يونيو، عندما وصلت الكرة 
اليه مــــن ضربة حرة، فروضها 
على صدره ولعبها فوق املدافع 
الذي كان يحرسه ثم سددها من 
طرف املنطقة بيسراه صاروخية 
على الطائر في الشباك اجلانبي 

للمرمى.
  وســــجل ميســــي هدفه في 
الدقيقة ٥٥ من مباراة برشلونة 
وڤالنسيا (٣-٠) ضمن الدوري 
االســــباني في ١٤ مارس، عندما 
الكرة من خارج املنطقة  تسلم 
فراوغ ثالثــــة مدافعني لينفرد 
بحــــارس املرمى ويســــدد كرة 
أرضية بيسراه عانقت الشباك. 
وسجل نصري هدفه في الدقيقة 
٦٣ من مباراة أرسنال االجنليزي 
وبورتو البرتغالي (٥-٠) ضمن 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
في ٩ مارس، عندما اخترق منطقة 
اجلزاء وتالعب بثالثة من مدافعي 

الفريق البرتغالي قبل أن يسجل 
من مسافة قريبة.

  وسجل نيمار هدفه في الدقيقة 
٢٥ من مباراة سانتوس وسانتو 
أندري (٢-١) ضمن الدور االول من 

فنية ويسدد كرة ارضية عانقت 
الشباك.

  وسجل روبن هدفه في الدقيقة 
١١٢ من مباراة بايرن ميونيخ وشالكه 
(١-٠ بعد التمديد) في نصف نهائي 

بطولة والية ساو باولو البرازيلية 
في فبراير، عندما انطلق سانتوس 
بهجمة من منتصف امللعب فوصلت 
الكرة الى نيمار الذي مر من مدافعني 
اثنني قبل أن يخدع الثالث بحركة 

كأس املانيا في ٢٤ مارس، عندما 
انطلق بسرعة صاروخية على خط 
امللعب فتجاوز املدافع االول قبل 
ان يخترق املنطقة عرضيا ويطلق 
تسددية قوية بيسراه سكنت املقص 

األمين ملرمى شالكه.
  وســــجل تشــــاباالال هدفه في 
الدقيقة ٥٥ من املباراة االفتتاحية 
فــــي كأس العالم ٢٠١٠ بني جنوب 
أفريقيا املضيفة واملكسيك (١-١)، 
عندما تسلم متريرة في ظهر الدفاع 
املكسيكي فتقدم نحو املنطقة وأطلق 
بيســــراه كرة صاروخية سكنت 

املقص االيسر ملرمى املكسيك.
  وسجل فان بونكهورست هدفه 
فــــي الدقيقة ١٨ من مباراة هولندا 
واالوروغواي ضمن نصف نهائي 
العالــــم ٢٠١٠، بتســــديدة  كأس 
صاروخية رائعة من مســــافة ٣٠ 
مترا عجز احلارس االوروغوياني 

عن ابعادها.
  وسجلت يوكوياما هدفها في 
الدقيقــــة ٧٠ من مبــــاراة اليابان 
وكوريا الشمالية في كأس العالم 
حتت ١٧ سنة في ٢١ سبتمبر، عندما 
تالعبت بست منافسات وانفردت 
باملرمى قبل ان تسدد كرة أرضية 
عانقت الشــــباك. يذكر ان جائزة 
العام املاضي ذهبــــت للبرتغالي 

كريستيانو رونالدو. 

 اإلصابة تبعد أليكس ٨ أسابيع

 أوكرانيا تنفي تعيين ليپي 

 فوز ريڤر باليت على بوكا جونيورز

 فوز إسكوتلندا على جزر فارو

 انسحاب الكونغو من تنظيم كأس األمم

 إيقاف الحكم البلغاري أنجيلوف

 االتحاد الروسي متهم بتهميش الرابطة

 تغريم أرديغا بسبب التالعب

 جبريسيالسي يتراجع عن اعتزاله

 أدلر يتجاوز إحباط المونديال 

 نيرلنغر: بايرن لن يضم مهاجمين 

 براينت وبراون يعيدان ليكرز
«NBA» إلى سكة االنتصارات في الـ   

 نادال مع ديوكوڤيتش في تنس الماسترز

 فيليكس وأوليفر يحرزان جائزة أوينز

 أعلن تشلسي متصدر الدوري 
البرازيلي  االجنليزي ان مدافعه 
الدولي اليكس سيغيب عن صفوفه 
ملــــدة تتراوح بني ٦ و٨ أســــابيع 

إلصابته في الركبة.
  وكان اليكس غاب عن صفوف 
فريقه في املباراتني األخيرتني اللتني 

خاضهما أمام فوالم وسندرالند. 

 نفـــت أوكرانيا تكهنات إعالمية 
رشحت مارشيلو ليپي املدرب الذي 
سبق له قيادة ايطاليا للفوز بكأس 
العالم لتدريب منتخبها الوطني. وقال 
غريغوري سوركيس رئيس االحتاد 

االوكراني «هذا األمر ليس منطقيا 
على اإلطالق ألننا منلك بالفعل مدربا 
للفريق الوطني» في إشارة ليوري 
كاليتفينتسيف الذي عني مدربا مؤقتا 

في أغسطس املاضي. 

 انتهى لقاء الغرميني التقليديني 
ريڤر باليت مع بوكا جونيورز في 
مصلحة االول بعد فوزه ١ ـ ٠ في 
اختتــــام املرحلة الـ ١٤ من بطولة 
األرجنتني في كرة القدم. وسجل 

مايدانا فــــي الدقيقة ٨ هدف ريڤر 
باليت الذي رفــــع رصيده الى ٢١ 
نقطة في املركــــز الثامن في حني 
جتمد رصيد بوكا جونيورز عند ١٩ 

نقطة في املركز احلادي عشر.

 تغلبت اسكوتلندا على جزر 
فارو ٣ ـ ٠ في مباراة دولية في 
أبردين االســـكوتلندية،  مدينة 
ضمـــن اســـتعدادات املنتخبني 

لتصفيات كأس أوروبا ٢٠١٢.
  وســـجل الســـكوتلندا داني 
ويلسون (٢٤)، وكريس كومونز 

(٣١) وجاميي ماكي (٤٥).

 قال االحتاد االفريقي لكرة 
القــــدم مبوقعه على االنترنت 
إن الكونغــــو الدميوقراطيــــة 

ســــحبت عرضها الستضافة 
نهائيات كأس األمم االفريقية 

٢٠١٥ و٢٠١٧.

 عوقب احلكم البلغاري اجنيل اجنيلوف باإليقاف حتى نهاية املوسم 
بعد أخطاء ارتكبها خالل اللقاء الذي انتهى بفوز ليتكس لوڤيتش حامل 
لقــــب الدوري احمللي لكرة القدم ١ ـ ٠ على لوكوموتيڤ صوفيا. وهذه 

رابع عقوبة إيقاف الجنيلوف منذ عام ٢٠٠٧ والثانية هذا العام. 

 وجه االحتاد الدولي لالعبني احملترفني اتهاما لالحتاد الروسي لكرة 
القدم مبحاولة تهميش رابطة الالعبني في البالد وإيجاد منظمة اخرى 
بديلة تكون دمية في يده. وقال االحتاد الدولي لالعبني احملترفني إن 

لديه «مخاوف جادة» بشأن املوقف في روسيا. 

 فرضت ســـلطات كرة القدم اليابانية غرامة قدرها ٢٠ مليون ين 
(٢٣٩٩٠٠ دوالر) على نادي اوميا ارديغا املنافس في دوري الدرجة 
االولى الياباني لكرة القدم بسبب فضيحة تالعبه في أرقام مبيعات 

التذاكر. 

 تراجع هايلي جبريسيالســـي صاحب الرقم القياسي العاملي في 
ســـباق املاراثون عن قرار اعتزاله وســـيواصل العدو في السباقات 
الرسمية. وانسحب العداء االثيوبي من ماراثون نيويورك الذي كان 
من املقرر ان يشارك فيه للمرة األولى في السابع من نوفمبر اجلاري 

بسبب إصابة في الركبة وأعلن على الفور اعتزاله ألعاب القوى. 

 وضع احلارس االملاني رينيه ادلر االحباط الناجم عن غيابه عن 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي جرت في وقت سابق هذا العام 
بســـبب االصابة خلف ظهره عقب ضمه الى تشكيلة منتخب بالده 

األساسية التي ستلعب ضد السويد وديا. 

 أكد كريستيان نيرلنغر، مدير 
الكـــرة بنادي بايـــرن ميونيخ 
األملاني، أن بايرن لن يســـعى 
إلى التعاقـــد مع مهاجمني جدد 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
في يناير املقبل، رغم إصابة كل 
من إيفيكا أوليتش وميروسالڤ 

كلوزه.

 عاد لوس اجنيليس ليكرز 
حامــــل اللقــــب الــــى حتقيق 
االنتصارات وتغلب على مضيفه 
ميلووكي باكس ١١٨-١٠٧ في 
الســــلة االميركي  دوري كرة 
للمحترفني وكان ليكرز حامل 
اللقب في املوسمني األخيرين 
تعرض خلسارتني متتاليتني 
أمام دنفر ناغتس وفينيكس 
صنز بعد ٨ انتصارات، لكنه 
قدم ربعا أخيرا قويا سمح له 
بتخطي عقبة ميلووكي على 
أمام  ملعب «برادلي ســــنتر» 

١٨٫٠٥٩ متفرجا.
  وحقــــق شــــيكاغو بولــــز 
الوســــطى  متصدر املجموعة 

التوالي  الرابع علــــى  فــــوزه 
على حساب مضيفه هيوسنت 
روكتــــس ٩٥-٩٢ على ملعب 
«تويوتا سنتر» في تكساس 
أمام ١٨٫١٥٨ متفرجا.وقدم املوزع 
الشاب ديريك روز (٢٢ عاما) 
مباراة كبيرة اذ سجل ٣٣ نقطة 
و٧ متريرات حاســــمة لبولز. 
وأضاف لــــوول دنغ ١٦ نقطة 
و١٠ متابعات لبولز والفرنسي 
يواكيم نواه ١٢ نقطة، في حني 
كان االرجنتيني العمالق لويس 
سكوال األفضل لدى اخلاسر مع 
٢٧ نقطة، وأضاف العب االرتكاز 
براد ميلر ٢١ نقطة وكيفن مارتن 

١٨ نقطة. 

 سحبت قرعة بطولة املاسترز للتنس للرجال املقرر أقامتها 
في لندن من ٢١ الى ٢٨ اجلاري فأوقعت االسباني رافايل نادال مع 
الصربي نوفاك ديوكوڤيتش ضمن املجموعة األولى والسويسري 
روجيه فيـــدرر مع البريطاني اندي مـــوراي ضمن املجموعة 

الثانية.
  وكان نادال املصنـــف األول في العالم غاب عن املالعب منذ 
خســـارته في الدور ثمن النهائي لدورة شـــنغهاي ولم يتمكن 
بالتالي من املشـــاركة في دورة باريس بيرسي للماسترز التي 
أقيمـــت االســـبوع املاضي، وذلك من أجـــل معاجلة اصابة في 

ذراعه اليسرى. 

 احـــرزت العداءة االميركية اليســـون فيليكس الوحيدة املتوجة 
بسباقي ٢٠٠ م و٤٠٠ م في الدوري املاسي، جائزة جسيي اوينز التي 
متنح الفضل عداءة اميركية وللمرة الثالثة خالل مسيرتها في حني 

اختار االحتاد االميركي ديڤيد اوليڤر افضل عداء لعام ٢٠١٠. 

 «الديوك» يتخلون عن حقوقهم المالية 

(أ.پ)  العبو فرنسا أنهوا آخر توابع «زلزال» مونديال جنوب أفريقيا 

 تخلى الالعبون الـ ٢٣ الذين 
مثلوا المنتخب الفرنســـي في 
أفريقيا ٢٠١٠  مونديال جنوب 
الناجمة  المالية  العائدات  عن 
عن حق التصوير في المباريات 
التي خاضوها استعدادا للعرس 

الكروي او في النهائيات.
التأكيد على لســـان    وجاء 
رئيس االتحاد الفرنسي المؤقت 
فرنان دوشوسوا الذي اجتمع 
بالالعبين في لندن عشية مباراة 
فرنسا الودية مع انجلترا، وذلك 
من اجل حســـم هذه المسألة 
التي تناولتها وســـائل االعالم 

في اآلونة األخيرة.
  وأشـــار دوشوسوا الى انه 
اجتمع بالالعبين من اجل انهاء 
اي ســـوء تفاهـــم ووضع حد 
المغلوطة، مؤكدا  للمعلومات 
التـــزام الالعبين بالقرار الذي 
اتخذ خالل كأس العالم باالمتناع 
عن تقاضـــي المكافآت المالية 
ان كانت لها عالقة بالمباريات 
التحضيرية لمونديال جنوب 
افريقيـــا او المباريـــات التي 
خاضها المنتخب في النهائيات، 
والمقدرة بثالثة ماليين يورو. 
وذكر دوشوسوا ان هذا المبلغ 
سيذهب لتمويل تطوير قطاع 

الهواة.
الفرنســـي  المنتخب    وكان 
وصيف نسخة ٢٠٠٦ وبطل ١٩٩٨ 

تماما بعد طرد مهاجم تشلسي 
االنجليـــزي نيكوال انيلكا من 
صفوفه بسبب اهانته المدرب 
ريمون دومينيك بعبارات نابية 
جدا خالل اســـتراحة شوطي 
المكســـيك، وسرب ما  مباراة 
حصل فـــي غرفة المالبس الى 
صحيفة «ليكيب» التي نشرته 
في صفحتها األولى، ما دفع قائد 

ترك جنوب أفريقيا مسدال الستار 
على فصل «محرج» للغاية في 
تاريخه وودع نهائيات ٢٠١٠ من 
الباب الصغيـــر دون اي فوز، 
خاتما مشاركته بخسارة امام 
نظيره الجنوب افريقي ١-٢ الذي 
أصبح بدوره اول بلد مضيف 

يخرج من الدور األول.
  وتشرذم المنتخب الفرنسي 

«الديوك» باتريس ايفرا الى 
االعالن عن ضرورة التخلص 
من «الخائن» الذي سرب ما 
حصل ثم قاد تمردا ورفض 
مع زمالئه التمارين احتجاجا 
على طرد انيلكا فدفع الثمن 
التشكيلة  باســـتبعاده عن 
المبـــاراة  فـــي  األساســـية 

األخيرة. 


