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  ١٩ نوفمبر ٢٠١٠ 

 أكد سير أليكس فيرغسون املدير الفني لفريق  28 
مــــان يونايتد اإلجنليزي دعمــــه للملف القطرى 

الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢.
  وحتدث على هامش معرض اسباير للرياضة، 
قائال «بالطبع أدعم ملــــف قطر خاصة أنه ميثل 
منطقة الشرق األوسط التي يحق لها أن تنظم كأس 
العالــــم بعد أن حظيت مناطق أخرى مختلفة من 

العالم بهذا الشرف سابقا»، وأوضح «أكن تقديرا 
كبيرا مللف قطر وما يقوم به املسؤولون هنا ينم 
عن رؤية ثاقبة ستستفيد منها الدول األخرى في 

املستقبل».
  وحول درجة احلرارة، قال فيرغسون «احلرارة 
داخل املالعب ســــتكون حوالي ٢٥ درجة مئوية 

بفضل وجود أجهزة التكييف». 

 أعرب قائد املنتخب اإلجنليزي لكرة القدم ريو فرديناند 
عن خيبة أمله لهزمية منتخب بالده أمام فرنسا على ستاد 
«وميبلي»، وقال فرديناند «لم نستطع حقا مترير الكرة، 
ولم نقدم أداءنا املعهود قبل الربع ســـاعة األخير، بشكل 
عام األمر مخيب لآلمال بعض الشيء، وأضاف «لم نلعب 
بقوتنـــا املعهودة، لم نحقق االســـتحواذ املطلوب، ولكني 

واثق من أننا ســـنعمل على ذلك».

 فرديناند يشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة أمام الديوك فيرغسون يدعم قطر الستضافة مونديال ٢٠٢٢

 ميسي يقود األرجنتين لفوز قاتل على البرازيل.. والبرتغال تثأر من أبطال العالم باألربعة

 «فيفا» يقرر إيقاف وتغريم ٦ من أعضاء اللجنة التنفيذية بعد فضيحة الرشوة 
املستويني الوطني والدولي ملدة ٣ أعوام، وغرامة 

مالية بقيمة ١٠ آالف فرنك سويسري).
  التونسي سليم علولو (رئيس مكتب تسوية 
اخلالفات داخل الفيفا وعضو جلنة قوانني الالعبني 
في فيفا): إيقاف عن ممارســــة اي نشاط مرتبط 
بكرة القدم (إداري ورياضي او نشاط آخر) على 
املستويني الوطني والدولي ملدة عامني مع غرامة 

مالية بقيمة ١٠ آالف فرنك سويسري.
  اهونغالو فوسيمالوهي من تونغا (األمني العام 
الحتاد تونغا): إيقاف عن ممارسة اي نشاط مرتبط 
بكرة القدم (إداري ورياضي او نشاط آخر) على 
املستويني الوطني والدولي ملدة ٣ أعوام مع غرامة 

مالية بقيمة ١٠ آالف فرنك سويسري.
  املــالي امادو دياكيتيــــه (عضو جلنة احلكام 
التابعة لفيفا): إيقاف عن ممارسة أي نشاط مرتبط 
بكرة القدم (إداري ورياضي او نشاط آخر) على 
املستويني الوطني والدولي ملدة ٣ اعوام مع غرامة 

مالية بقيمة ١٠ آالف فرنك سويسري.
  البوتسواني اسمــاعيل بامجــي (عضو شرفي 
فــــي االحتاد االفريقي): ايــقاف عن ممارســــة اي 
نشــــاط مرتبط بكرة القــــدم (اداري ورياضي او 
نشاط اخر) على املــســتويني الوطني والــدولي 
ملدة ٤ اعوام مع غرامة مالية بقيمة ١٠ آالف فرنك 

سويسري.

تيماري (نائب رئيس االحتــــاد الدولي): عقوبة 
اإليقــــاف ملدة عــــام واحد عن كل نشــــاط مرتبط 
بكرة القدم (إداري ورياضي او نشاط آخر) على 
املستويني الوطني والدولي كما مت تغرميه ٥ آالف 

فرنك سويسري.
  النيجيري اموس ادامو (عضو اللجنة التنفيذية 
للفيفا): إيقاف عن ممارســــة اي نشــــاط مرتبط 
بكرة القدم (اداري ورياضي او نشاط اخر) على 

ممنوعة منعا باتا في قواعد «فيفا». وأعلن سولسر 
«بهذه القرارات التي أرغمنا لألســــف على اتخاذها، 
قمنا بتوجيه رسالة ال ميكننا تغيير العالم. يتعني 
على أي مسؤول ان يكون فوق الشبهات، ال يحق له 

الوقوع في اخلطأ».

  عقوبات «فيفا»

  وجاءت العقوبات كالتالــــي: التاهيتي رينالد 

 أصدرت جلنة األخــــالق التابعة لالحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) عقوبــــات تتراوح بني عام واحد 
و٤ أعوام بحق ٦ أعضاء في «فيفا» بينهم التونسي 
سليم علولو على خلفية التورط في فضيحة الرشوة 
املرتبطة باختيار البلدين املضيفني لنهائيات كأس 
العالــــم لعامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢. وأوضحت اللجنة التي 
ترأسها السويســــري كالوديو سولسر وضمت في 
عضويتها الناميبي بتروس داماسيب واالوروغوياني 
خوان بدرو دامياني والفرنســــي دومينيك روشتو 
واالندونيسي دالي طاهر وروبرت توريس من غوام، 
في بيان لها انها قررت إيقاف ٦ اعضاء من ممارسة 
اي نشــــاط مرتبط بكرة القدم (إداري او رياضي او 
نشاط آخر) لفترات تتراوح بني عام واحد و٤ أعوام 
بعدمــــا اقتنعوا بخرقهم لبنــــود مختلفة من قانون 

األخالق لالحتاد الدولي.
  وكانت جلنة األخالق التابعة لـ «فيفا» قد قررت في 
٢٠ أكتوبر املاضي إيقاف ٦ اعضاء في االحتاد الدولي 
مؤقتا وهم النيجيري اموس ادامو والتاهيتي رينالد 
تيماري والتونسي سليم علولو واملالي امادو دياكيتي 
واهونغالو فوسيمالوهي من تونغا والبوتسواني 
اسماعيل بامجي بسبب التورط في بيع أصوات اعضاء 
من اللجنة التنفيذية في التصويت الستضافة مونديال 
٢٠١٨، ووقتها وصف رئيس «فيفا» السويسري جوزيف 
بالتر االمر بأنه «حالة بشعة جدا». وهذه الصفقات 

 فرنسا ُتسقط إنجلترا في «ويمبلي».. وإيطاليا تتجنب الهزيمة أمام رومانيا.. وتعادل ألمانيا مع السويد

(أ.پ) (أ.ف.پ) جنم البرتغال كريستيانو رونالدو مير من مدافع اسبانيا سيرجو راموس   مهاجم فرنسا كرمي بنزمية تألق أمام إجنلترا وسجل هدف الديوك األول 

(أ.پ)   االرجنتيني ليونيل ميسي مير من البرازيلي رونالدينيو 

 دل بوسكي: ال أجد مبررًا للهزيمة الثقيلة

 ميسي: فخور بهدفي في مرمى «السيليساو»
 رونالدو: حتى األعمى يستطيع أن يؤكد صحة هدفي 

ــنتي دل بوسكي أنه ال يجد عذرا يبرر   أكد ڤيس
ــام مضيفه البرتغالي في  الهزمية الثقيلة لفريقه أم

مباراتهما الودية.
  وثأر املنتخب البرتغالي بهذا الفوز لهزميته أمام 
ـــ ١٦ لبطولة كأس  ــباني ٠-١ في دور ال ــاره االس ج
ــا وأحلق به في املباراة  ــم ٢٠١٠ بجنوب أفريقي العال
ــاءات الفريقني. وجاءت  ــي تاريخ لق ــر هزمية ف أكب
ــال مبرور مائة عام  ــاراة ضمن احتفاالت البرتغ املب
ــيس جمهوريتها، كما سعت الدولتان إلى  على تأس
ــيلة ترويج مللفهما املشترك  ــتخدام اللقاء كوس اس

ــم ٢٠١٨. وقال دل  ــة كأس العال ــب تنظيم بطول لطل
بوسكي: «ليست هناك أعذار ومبررات لهذه الهزمية. 
ــكل  يجب أن نتقبل الهزمية ونعترف بها. لعبنا بش
ــيئ للغاية. وكان دفاعنا مفتوحا للغاية وجنحوا  س

(املنتخب البرتغالي) في اختراقنا بسهولة».
ــط  ــاس، جنم خط وس ــك فابريغ ــال سيس   وق
ــنال االجنليزي واملنتخب االسباني، : «لم ننه  أرس
ــل مبارياتنا على  ــم تكن أفض ــكل جيد. ل العام بش
ــة بأربعة أهداف  ــتحق الهزمي اإلطالق. رمبا لم نس

ولكنهم لعبوا أفضل منا في هذه املباراة».

 قال ليونيل ميســـي إنه كان يرغب بشـــدة في 
قيادة بالده للفوز على البرازيل بعدما سجل هدفا 
رائعا في وقت قاتل لتفوز االرجنتني ١-٠ وحتقق 
انتصارها األول على البرازيل في ٦ مباريات منذ 
٢٠٠٥. وقال ميسي أفضل العب في العالم «فخور 
بهدفي ولقد أردت بالفعل الفوز عليهم ومتكنت من 

ذلك، لم يسبق أن فعلت ذلك من قبل مع املنتخب 
االرجنتيني األول».

  وأضاف ميسي الذي شارك مع األرجنتني للمرة 
الرابعـــة ضد البرازيل «كان من املهم أن يســـتمر 
حتســـن أداء فريقنا ويكون األمر أسهل دائما حني 

تأتي النتائج في صاحلك».

 قاد ليونيل ميسي منتخب 
األرجنتني الى فـــوز قاتل على 
غرميه البرازيل في املباراة الدولية 
الودية التي جرت بينهما اول من 
امس على ستاد خليفة في الدوحة 
في إطار حملة قطر الستضافة 
كأس العالم ٢٠٢٢، وسجل ميسي 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
االولـــى من الوقت بدل الضائع 
بعد مجهود فردي رائع، ليمنح 
بالده انتصارا ثأريا على غرميتها 
بعد ان خسرت امامها في املواجهة 
االخيرة بينهما في ٥ ســـبتمبر 
٢٠٠٩ بنتيجة ١-٣ في روزاريو 
ضمن تصفيات مونديال جنوب 
افريقيا ٢٠١٠، وهذا الفوز الـ ٣٤ 
لألرجنتني على البرازيل، مقابل 
٣٣ هزمية و٢٣ تعادال في مجمل 
التي جمعت عمالقي  املباريات 
اميركا اجلنوبية على الصعيدين 

الودي والرسمي.
   وشـــاهد اللقاء أكثر من ٥٠ 
الف متفرج اســـتمتعوا باألداء 
الكروي رغم غياب األهداف حتى 
األنفاس االخيرة من عمر املباراة 
عندما خسر املنتخب البرازيلي 
من كرة مت متريرها ملهاجم نابولي 
االيطالي ايزيكييل الفيتزي، بديل 
مهاجم ريال مدريد االســـباني 
غونزالو هيغواين مطلع الشوط 
الثاني، الـــذي اعادها الى جنم 
برشلونة االسباني بكعب قدمه 
فتوغل بها وتخطى املدافعني قبل 
ان يســـددها من حدود املنطقة 
الى الزاوية اليســـرى االرضية 
ملرمى احلارس فيكتور، ملحقا بـ 
«سيليساو» هزميته االولى بقيادة 
مدربه اجلديد مانو مينيزيس بعد 
ثالثة انتصـــارات على التوالي 
على الواليـــات املتحدة وايران 
واوكرانيا منذ تسلمه منصبه بعد 
مونديال جنوب افريقيا بدال من 
كارلوس دونغا، وكان منتخب 
«التانغـــو» يخـــوض مباراته 
األولى منذ تثبيت ســـيرخيو 
باتيستا في منصبه كمدرب دائم 

للمنتخب.

  تكريم األساطير

   جتدر اإلشارة الى انه خالل 
شـــوطي املباراة كرمت اللجنة 
الكرة  املنظمة نخبة من جنوم 
العاملية وقام الشـــيخ حمد بن 
خليفة بن احمد آل ثاني رئيس 
االحتـــاد القطري لكـــرة القدم 
بتكرمي النجوم وهم البرازيلي 
ألبرتو واألرجنتيني  كارلوس 
ماريو كمبس والفرنســـي زين 
الدين زيدان والكويتي فيصل 
الدخيل والســـعودي ســـامي 
اجلابر واألرجنتيني بوروتشاغا 
والعراقي أحمد راضي واجلزائري 
رابح ماجـــر واملصري مجدي 
عبدالغني واحلـــارس األملاني 
الشهير هارالد شوماخر ويوب 
هاينكس واإلماراتي خالد مبارك 
واالرجنتيني أرديلس واملغربي 
مصطفى حجي والهولندي رونالد 
دي بوير واملدرب الصربي الشهير 
بورا ميلوسيفيتش باإلضافة الى 
الذي قدم  ميسي ورونالدينيو 
مباراة جيدة اليوم في العاصمة 

القطرية.

  فوز ثأري

  ثأر منتخب البرتغال لخسارته 
أمام اســـبانيا بطلة العالم في 

الدور الثاني من مونديال ٢٠١٠ 
وسحقها ٤-٠ في مباراة ودية 
أقيمـــت على ملعـــب «دا لوز» 
في لشبونة. وسجل كارلوس 
مارتينـــز (٤٥) وســـيرخيو 
راموس (٤٩ خطـــأ في مرمى 
فريقه)، وهلدر بوستيغا(٦٨) 
وهوغو ألميدا (٩٠+٣) أهداف 
البرتغـــال، وهـــي الخســـارة 
العالم  الثانيـــة لبطل  الثقيلة 
بعد ســـقوطه أمام األرجنتين 
١-٤ الصيف الماضي في مباراة 
ودية ايضا، وأقيمت المباراة في 
اطار الحملة الترويجية لملف 
اســـبانيا والبرتغال المشترك 
العالم ٢٠١٨،  الستضافة كاس 
لكن المدرجات لم تكن ممتلئة 
في العاصمة البرتغالية (نحو 

«طائرة» (٨٦).
  ومـــن جهـــة أخـــرى نجح 
المنتخب األلماني بتشـــكيلته 
العـــودة بتعادل  الشـــابة في 
ثميـــن مـــن غوتبـــورغ أمام 
مضيفه السويدي ٠-٠ في إطار 
استعدادات الطرفين لتصفيات 
نهائيات كأس اوروبا ٢٠١٢ في 
پولندا وأوكرانيـــا، وخاضت 
ألمانيا المباراة في غياب أكثر 

من العب أساسي.
  ومـــن جانب اخـــر تجنب 
المنتخب االيطالي تلقي هزيمته 
األولى أمام نظيره الروماني منذ 
١٩٨٣ بعدما تعادل معه ١-١ في 
النمساوية  مدينة كالغنفورت 
في مباراة دولية ودية في كرة 
القدم. وكان المنتخب الروماني 

٢٠ الف متفرج).
   واسقط المنتخب الفرنسي 
مضيفه االنجليزي في معقله 
«ويمبلي» بعد تغلبه عليه عن 
جدارة ٢-١ فـــي مباراة دولية 
ودية تدخل ضمن استعدادات 
الطرفين لتصفيات كأس أوروبا 

.٢٠١٢
   وواصل رجال لوران بالن 
افضليتهم وسجل كريم بنزيمة 
الهدف األول في شباك االنجليز 
(١٦)، وفي الشوط الثاني نجح 
ماتيو فالبوينا في اضافة الهدف 
الفرنسي الثاني (٥٥). وعندما 
كانت المباراة تلفظ أنفاســـها 
العمالق بيتر  األخيرة نجـــح 
كراوتش وفي اول لمســـة له 
في تقليص الفارق بتســـديدة 

الفوز  في طريقه لتذوق طعم 
على ايطاليا. وخسر المنتخب 
الروسي أمام ضيفه البلجيكي 
٠-٢ في فورونيج، كما خسر 
أمام ضيفه  منتخب سلوڤاكيا 
البوسني ٢-٣ في براتيسالفا.

  من جانب آخر، تابع مهاجم 
يـــان كالس  األلماني  شـــالكه 
هونتيالر هوايته التهديفية مع 
منتخب بالده وقاد هولندا الى 
فوز صعب على ضيفتها تركيا 

١-٠ في أمستردام.
  وفاز منتخب تشـــيلي على 
ضيفه منتخـــب االوروغواي 
رابع بطولة العالم االخيرة ٢-٠ 
على ملعـــب «مونومنتال» في 
سانتياغو، في إطار تحضيرات 
 ٢٠١١ أميركا  المنتخبين لكوبا 
وضمن احتفاالت مئوية المنتخب 

التشيلي.
  وفاز منتخب االكوادور على 
ضيفه منتخب ڤنزويال ٤-١ على 
أتاهوالبا»  الملعب «أولمبيكو 
في كيتو.كما فاز منتخب بنما 
على ضيفه منتخب هندوراس 
٢-٠. وفاز منتخب غواتيماال 
على منتخـــب غويانا ٣-٠ في 
أتالنتا فـــي الواليات المتحدة 
األميركية.بينما تعادل منتخب 
كوستاريكا مع نظيره الجامايكي 
٠-٠. وخســـر منتخب جنوب 
أفريقيـــا أمـــام ضيفه منتخب 
الواليات المتحدة ٠-١ في كيب 

تاون.
  وخسر منتخب سلوڤينيا 
أمام ضيفه الجورجي ١-٢ في 
المنتخب  كوبر بينما تعـــادل 
االيرلندي الشمالي مع ضيفه 
المغربي ١-١.  وتعادلت سويسرا 
مع اوكرانيا ٢-٢ في جنيڤ. كما 
تعادلت لوكسمبورغ مع الجزائر 
٠-٠ في لوكسمبورغ. وتعادلت 
الدنمارك مع التشيك ٠-٠ في 
ارهوس. وفـــازت پولندا على 
العاج ٣-١ في كوتين.  ساحل 
بينما خسر منتخب جمهورية 
ايرلندا لكرة القدم أمام ضيفه 
النرويجي١-٢. وخسرت النمسا 

أمام اليونان ١-٢ في ڤيينا.

 أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن 
الهدف الذي سجله في شباك املنتخب االسباني 
وألغاه حكم املباراة خــــالل لقاء البلدين الدولي 

الودي كان صحيحا متاما.
  وكان ميكــــن أن تفوز البرتغال بنتيجة أكبر 
لو لم يلغ حكم املباراة هدف رونالدو الرائع في 
الدقيقة ٣٦ بســــبب تســــلل زميله ناني. ونقلت 
صحيفة «ماركا» االسبانية الرياضية مبوقعها على 
اإلنترنت عن رونالدو قوله: «ال أعرف إذا كان ما 

يحدث لي هو مبحض املصادفة أم ال ولكن أفضل 
األهداف التي سجلتها طوال مشواري الرياضي 
جاءت مع املنتخــــب البرتغالي ولكنها ألغيت». 
وأكد رونالدو أنه بالنسبة للهدف فقد دخلت الكرة 
«ملسافة نصف متر بداخل املرمى (قبل أن يلمسها 
ناني)، وال أفهم سبب إلغاء الهدف. ال أجد تفسيرا 
لهذا األمر فحتى الرجل األعمى كان بوســــعه أن 
يــــرى أنه هدف صحيح». من جانبه اعتذر ناني 

لرونالدو لتسببه في إلغاء هدفه الرائع. 

 أصدرت جلنة األخــــالق التابعة لالحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) عقوبــــات تتراوح بني عام واحد 
و٤ أعوام بحق ٦ أعضاء في «فيفا» بينهم التونسي 
سليم علولو على خلفية التورط في فضيحة الرشوة 
املرتبطة باختيار البلدين املضيفني لنهائيات كأس 
٢٠١٨العالــــم لعامي ٢٠١٨العالــــم لعامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢. وأوضحت اللجنة التي 
ترأسها السويســــري كالوديو سولسر وضمت في 
عضويتها الناميبي بتروس داماسيب واالوروغوياني 
خوان بدرو دامياني والفرنســــي دومينيك روشتو 
واالندونيسي دالي طاهر وروبرت توريس من غوام، 
في بيان لها انها قررت إيقاف ٦ اعضاء من ممارسة 
اي نشــــاط مرتبط بكرة القدم (إداري او رياضي او 

نشاط آخر) لفترات تتراوح بني عام واحد و
بعدمــــا اقتنعوا بخرقهم لبنــــود مختلفة من قانون 

األخالق لالحتاد الدولي.
  وكانت جلنة األخالق التابعة لـ «فيفا» قد قررت في 
٦ أكتوبر املاضي إيقاف ٦ أكتوبر املاضي إيقاف ٦ اعضاء في االحتاد الدولي  ٢٠
مؤقتا وهم النيجيري اموس ادامو والتاهيتي رينالد 
تيماري والتونسي سليم علولو واملالي امادو دياكيتي 
واهونغالو فوسيمالوهي من تونغا والبوتسواني 
اسماعيل بامجي بسبب التورط في بيع أصوات اعضاء 
من اللجنة التنفيذية في التصويت الستضافة مونديال 

 أصدرت جلنة األخــــالق التابعة لالحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) عقوبــــات تتراوح بني عام واحد 
 أعضاء في «فيفا» بينهم التونسي 
سليم علولو على خلفية التورط في فضيحة الرشوة 
املرتبطة باختيار البلدين املضيفني لنهائيات كأس 
. وأوضحت اللجنة التي 
ترأسها السويســــري كالوديو سولسر وضمت في 
عضويتها الناميبي بتروس داماسيب واالوروغوياني 
خوان بدرو دامياني والفرنســــي دومينيك روشتو 
واالندونيسي دالي طاهر وروبرت توريس من غوام، 
 اعضاء من ممارسة 
اي نشــــاط مرتبط بكرة القدم (إداري او رياضي او 

نشاط آخر) لفترات تتراوح بني عام واحد و
بعدمــــا اقتنعوا بخرقهم لبنــــود مختلفة من قانون 

  وكانت جلنة األخالق التابعة لـ «فيفا» قد قررت في 
 اعضاء في االحتاد الدولي 
مؤقتا وهم النيجيري اموس ادامو والتاهيتي رينالد 
تيماري والتونسي سليم علولو واملالي امادو دياكيتي 
واهونغالو فوسيمالوهي من تونغا والبوتسواني 
اسماعيل بامجي بسبب التورط في بيع أصوات اعضاء 
من اللجنة التنفيذية في التصويت الستضافة مونديال 
، ووقتها وصف رئيس «فيفا» السويسري جوزيف   رئيس جلنة األخالق التابعة لالحتاد الدولي لكرة القدم السويسري كالوديو سولسر يكشف 

عن عقوبات اللجنة لألعضاء املرتشني      (أ.ف.پ) 

 ..وينفي تواطؤ إسبانيا والبرتغال وقطر
ــرة القدم انه «ال وجود   أعلن االحتاد الدولي لك
ألدلة كافية» تثبت اتفاقا محتمال بني امللفني القطري 
ــادل األصوات  ــول تب ــي ح ــباني ـ البرتغال واالس
ــى اختيار البلدين املضيفني لنهائيات  للتصويت عل
ــي  ــاد الدول ــم ٢٠١٨ و٢٠٢٢. وكان االحت كأس العال
فتح حتقيقا حول اتفاق محتمل بني امللف املشترك 
السبانيا والبرتغال املرشحتني الستضافة مونديال 
ــتضافة مونديال  ــحة الس ٢٠١٨، وملف قطر املرش

ــس اجنلترا  ــادل األصوات. وتتناف ــول تب ٢٠٢٢ ح
وروسيا واسبانياـ  البرتغال (ملف مشترك) وهولندا 
ــترك) على استضافة مونديال  ـ بلجيكا (ملف مش
ــتراليا والواليات  ٢٠١٨، في حني تتنافس قطر واس
ــتضافة  ــا اجلنوبية الس ــان وكوري ــدة والياب املتح
مونديال ٢٠٢٢. ومن املقرر ان يعلن االحتاد الدولي 
هوية مضيفي مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ في الثاني من 

ديسمبر املقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.


