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برشلونة يستضيف روبن كازان.. وإنتر في مهمة صعبة أمام بريمن في ختام الجولة األخيرة من الدور األول في دوري أبطال أوروبا

معركة كروية  بين مان يونايتد وڤالنسيا في رحلة البحث عن الصدارة 

ابوظبي من 8 الى 18 اجلاري: »انه 
امتحاننا األهم. عرفنا ان هذه املباراة 
ستكون صعبة ألن تفكيرنا منصب 

نحو كأس العالم«.
ف����ي املجموع����ة الرابعة التي 
ضمن صدارتها برش����لونة بطل 
2006 و2009 بتحقيق����ه 11 نقطة 

من 5 مباري����ات، ميلك كوبنهاغن 
الدمناركي الثاني )7 نقاط( أفضلية 
على روبن كازان الروسي الثالث 
)6 نقاط( عندما يس����تقبل االول 
باناثينايك����وس اليوناني متذيل 
الترتيب )نقطتان( والذي فقد االمل 
حتى باحللول ثالثا، ويحل الثاني 

في الدوري أمام التسيو روما 1 � 
3 وبات يحتل املركز السادس في 
ترتيب »سيري أ« بفارق 10 نقاط 
عن جاره مي����ان املتصدر. وأقر 
مدرب انتر االسباني رافايل بنيتيز 
بأن فريقه يصب تركيزه راهنا على 
كأس العالم لألندية التي تستضيفها 

نقاط( على فيردر برمين االملاني 
االخير )نقطتان(. وميلك توتنهام 
أفضلي����ة على انتر في املواجهات 
املباشرة، بعد خسارته امامه 4 � 3 
في ميانو وفوزه الكبير عليه 3 � 
1 في لندن. ويعاني انتر محليا، اذ 
تلقى خسارته الرابعة هذا املوسم 

املركز األول سيكون بالغ األهمية 
لتكملة املشوار الحقا، كون املتصدر 
يواجه أحد الفرق التي حتتل مركز 
الوصافة في الدور الثاني. ويحل 
توتنهام املتصدر )10 نقاط( على 
تونتي الهولندي الذي ضمن املركز 
الثالث )5 نقاط( وانتر الوصيف )10 

سيكون كبيرا على املركز الثالث 
ف���ي بعض املجموع���ات املؤهل 
ملتابعة املشوار في الدور 32 من 
البطولة الرديفة »يوروبا ليغ«.

ورغم حسم بطاقتي املجموعة 
االولى النتر مي����ان حامل اللقب 
وتوتنهام االجنليزي، إال ان احتال 

ينحصر الصراع في 
السادسة  اجلولة 
الدور  االخيرة من 
االول ف����ي دوري 
أبطال أوروبا لكرة 
القدم املقررة اليوم وغدا األربعاء 
على 4 بطاقات للتأهل الى الدور 

الثاني.
أندي���ة توتنه���ام  وكان���ت 
االجنليزي وانتر ميان االيطالي 
حامل اللقب )املجموعة االولى(، 
شالكه االملاني وليون الفرنسي 
)املجموعة الثانية(، مان يونايتد 
االجنليزي وڤالنسيا االسباني 
)املجموعة الثالثة(، برش���لونة 
االس���باني )املجموعة الرابعة(، 
بايرن ميونيخ االملاني )املجموعة 
اخلامسة(، تشلسي االجنليزي 
الفرنسي )املجموعة  ومرسيليا 
السادسة(، ريال مدريد االسباني 
ومي���ان االيطال���ي )املجموعة 
الس���ابعة( قد ضمن���ت تأهلها 
س���ابقا. لذلك قد تشرك األندية 
التي ضمنت احتال الصدارة على 
غرار مان يونايتد، برش���لونة، 
بايرن ميونيخ، تشلسي وريال 
مدريد تش���كيات رديفة تفاديا 
لإلصاب���ات واإليقافات. واليزال 
التنافس مفتوح���ا على خطف 
الثانية من املجموعتني  البطاقة 
الرابعة واخلامسة وعلى بطاقتي 
املجموعة الثامنة. وباإلضافة الى 
صراع البطاقات املتبقية املؤهلة 
التنافس  الثاني، فإن  الدور  الى 

على برش����لونة القوي واخلارج 
من انتصارات مدوية في الدوري 
االسباني أبرزها على ريال مدريد 
5 � 0 االثنني املاضي. وبحال تعادل 
روبن، الذي تغلب على برشلونة 
2 � 1 املوس����م املاضي في »كامب 
نو«، وخسارة كوبنهاغن، سيتأهل 
الفريق الروس����ي بفارق األهداف، 
بعد انته����اء مواجهتي الفريقني 1 

� 0 و0 � 1.
وفي املجموعة الثانية، يتقدم 
شالكه )10 نقاط( على ليون بنقطة 
واحدة، وكي يتمكن االخير من القفز 
الى الصدارة، عليه حتقيق الفوز 
على ضيفه هبوعيل تل أبيب االخير 
)4 نقاط( وخسارة أو تعادل شالكه 
على أرض بنفيكا البرتغالي الثالث 
)6 نقاط(. وبحال تعادل ش����الكه 
وليون بالنقاط ستكون األفضلية 
للفريق األملان����ي بعد فوزه 3 � 0 
إياب����ا وخس����ارته 1 � 0 في ليون. 
ويبحث ڤالنس����يا االسباني عن 
حتقيق املفاجأة واقتناص الصدارة 
من ارض مان يونايتد االجنليزي 
عندما يحل عليه على ملعب »أولد 
ترافورد«. وميلك »الشياطني احلمر« 
13 نقطة مقابل 10 لڤالنسيا، علما 
ان مب����اراة الذه����اب انتهت بفوز 
يونايتد 1 � 0 في اس����بانيا، لذلك 
سيكون الفريق االسباني بحاجة 
للفوز على خصمه كي يحتل املركز 
االول، وهو ميلك فارق أهداف كبيرا 
بعدما سحق بورصة سبور التركي 

4 � 0 و6 � 1. 

صراع على الكرة بني العب ڤالنسيا روبن باراخا ومدافع مان يونايتد انطونيو ڤالنسيا في مباراة الذهاب

عالميةمتفرقات
 ذكرت صحيفة »اس« ان���ه لن يتقدم اي فريق بالتماس 
لدى االحتاد االسباني من اجل اعتبار برشلونة حامل اللقب 
خاس���را في املباراة التي تغلب خالها على أوساسونا 3 � 0 

في املرحلة ال� 14 من الدوري احمللي.
 كش��ف اس��تطالع للرأي أجرته صحيفة »ماركا« اإلسبانية 
الرياضية في موقعها على اإلنترنت، أن مشجعي نادي ريال مدريد 
اإلسباني لكرة القدم يرغبون في التعاقد مع األرجنتيني املخضرم 
دييغو ميليتو مهاجم إنتر ميالن اإليطالي. وأظهر االستطالع أن 
57% م��ن القراء يؤيدون التعاقد مع ميليتو، ولكن لم يتضح بعد 

ما إذا كان إنتر ميالن مستعدا لالستغناء عن خدماته.
 ف���از فلومينينزي على جواراني 1 � 0 في مدينة ريو دي 
جاني���رو، ليحصد لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة 
الثاني���ة في تاريخه. وجاء هدف الفوز واملباراة الوحيد في 
الدقيقة 62 عن طريق الاعب إميرس���ون. ولم يسبق لنادي 
مدينة ريو دي جانيرو أن أحرز لقب الدوري البرازيلي سوى 

مرة واحدة العام 1984.
 صعد سبورتينغ لشبونة الى املركز الثالث بفوزه على مضيفه 
بورتيمونن��زي 3 � 1 في املرحلة ال� 13 م��ن الدوري البرتغالي. 
ورفع س��بورتينغ لشبونة رصيده الى 22 نقطة بفارق األهداف 

أمام ڤيتوريا غيمارايش.
 واصل استوديانتيس املتصدر وفيليز سارسفيلد صاحب 
املركز الثاني انتصاراتهما بعد فوز االول على ارجنتينوس 
جونيورز 2 � 1 وفوز الثاني على مضيفه غودوي كروز بنتيجة 

ساحقة 4 � 0 ضمن املرحلة ال� 17 من بطولة األرجنتني.
 حقق بوس��طن سلتيكس فوزه الس��ابع على التوالي بتغلبه 
على مضيفه نيوجيرزي نتس 100 � 75 ضمن دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
 س���يفتقد املنتخب الياباني خدمات قلب دفاعه ماركوس 
توليو تاناكا خال كأس آس���يا التي حتتضنها قطر الشهر 
املقبل، بس���بب اإلصابة التي يعاني منها. وغاب اسم تاناكا 
عن التشكيلة األولية التي أعلنها املدرب اإليطالي للمنتخب 
الياباني البرتو زاكيرون���ي، والتي ضمت 50 العبا على ان 

يتقلص العدد الى 23 قبل 28 اجلاري.

منع القبالت والخمور باألماكن العامة في أبوظبي

الوحدة سفير الكرة العربية في كأس العالم لألندية

إسماعيل مطر الورقة الرابحة في هجوم الوحدة اإلماراتي

ثالثي برشلونة انييستا وميسي وتشاڤي يتصارعون على جائزة أفضل العب في العالم »الكرة الذهبية«

باملمنوع���ات خ���ال البطولة أبرزها 
عدم تناول اخلمور او تبادل القبات 
في الشوارع حسب ما أفادت صحيفة 

»االمارات اليوم« احمللية.
وأوضح���ت الصحيف���ة ان »اللجنة 
العالم لألندية  املنظمة لبطول���ة كأس 
أصدرت قائمة مطولة باملمنوعات سيتم 
تسليمها الى اجلماهير القادمة من خارج 
الدولة، أبرزها عدم تناول اخلمور او تبادل 
القبات في الشوارع، خال فترة وجودهم 
في االمارات ملتابعة املباريات وتشجيع 

فرقهم املشاركة في املونديال«.

وبشير سعيد وحمدان الكمالي وحيد 
الو علي ومحمود خميس وعمر علي 
عمر وطال عبداهلل وعيسى سانتو 
وخالد جال خل���ط الدفاع ويعقوب 
احلوسني وعبد الرحيم جمعة وعامر 
عم���ر ومحمد الش���حي والبرازيليني 
مارس���يو ماغراو وهوغ���و هنريكي 
خلط الوسط، والعاجي مامادو ديارا 
والبرازيلي فرناندو بيانو واسماعيل 
مطر وسعيد الكثيري وسالم صالح 

خلط الهجوم.
ومن جانب آخر، ص���درت قائمة 

الى  الوحدة بطل اإلمارات  يتطلع 
أن يكون خير س���فير للكرة العربية 
ف���ي كأس العالم لألندية في أبوظبي 
من 8 وحت���ى 18 اجل���اري، ويفتتح 
الوحدة مبارياته في الدور االول من 
البطولة امام هي���كاري يونايتد من 
بابوا غينيا اجلديدة، على ان يتأهل 
الفائز منهما ملاقاة سيونغنام ايلهو 
الكوري اجلنوبي بطل آسيا في ربع 
النهائي. وسيكون الوحدة، ممثل العرب 
الوحيد ف���ي البطولة، أمام حتد آخر 
وهو الظهور بشكل أفضل من مواطنه 
األهلي الذي شارك في النسخة املاضية 
التي أقيمت في ابوظبي ايضا وخرج 
فيها من الدور االول بخس���ارته امام 
النيوزيلن���دي 0-2. ولعب  اوكاند 
االحتاد االماراتي لكرة القدم دورا مهما 
في تهيئة افضل الظروف للوحدة من 
اجل االعداد اجليد للبطولة بعدما سمح 
له باالحتفاظ باعبيه الدوليني بعدم 
مشاركتهم مع املنتخب في »خليجي 20« 
في اليمن. ويعول الوحدة كثيرا على 
جنمه اسماعيل مطر ومعه محمد الشحي 
وحمدان الكمالي وبشير سعيد وحيدر 
الو علي واحلارس عادل احلوس���ني 
والبرازيليني مارسيو ماغراو وهوغو 
هنريكي وهداف الفريق فرناندو بيانو. 
وكان النمساوي جوزيف هيكرسبرغر 
مدرب الوحدة اعلن التشكيلة النهائية 
املش���اركة في البطول���ة وتألفت من 
معتز عبداهلل وعادل احلوسني وعلي 
احلوسني حلراسة املرمى، وفهد مسعود 

نيوكاسل يقيل مدربه هيوتن

بالتر يزور اإلمارات 
والبحرين وقطر

ذكر نادي نيوكاسل االجنليزي لكرة القدم في بيان على موقعه 
في ش���بكة االنترنت انه أقال مدربه كريس هيوتن. وتأتي إقالة 
هيوتن غداة اخلس���ارة امام وس���ت بروميتش البيون 1 � 3 في 
املرحلة السادسة عشرة من الدوري احمللي، وهي األولى منذ 26 
عاما. وأوضح البيان »يفك نادي نيوكاس���ل لكرة القدم الشراكة 
مع املدرب كريس هيوتن. يترك مدرب حراس املرمى بول بارون 
النادي اليوم أيضا«، مش���ي����را الى ان »مجلس اإلدارة يش���كر 
كريس على اجلهود التي بذله���ا من اجل إعادة النادي من الدرجة 
األولى الى الدوري املمتاز«. وأكد البي�����ان ان »رحلة البحث عن 
مدرب جديد بدأت من اآلن، وسيتم الحقا اإلعان عمن سيت���ولى 
اإلش���راف على الفريق بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع خليفة 

لهيوتن«.

يزور رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم السويسري جوزيف 
باتر االمارات والبحرين وقطر 
عل���ى التوال���ي. واوضح���ت 
صحيفة »االحتاد« االماراتية 
ان رئيس »فيفا« يصل اليوم 
التي حتتضن  ابوظب���ي  الى 
بطول���ة العالم لألندية، حيث 
من املق���رر ان يكون حاضرا 
في مؤمتر صحافي مع رئيس 
االحت���اد االمارات���ي واللجنة 
املنظمة للبطولة محمد خلفان 
الرميثي. كما يصل الى ابوظبي 
رئيس جلنة »فيفا« املسؤولة 
عن تنظيم البطولة شاك بايزر 
وامني عام االحتاد الدولي جيروم 
فالكه. من جه���ة أخرى، ذكر 
موقع االحتاد البحريني لكرة 
القدم على شبكة االنترنت ايضا 
ان باتر سينتقل الى البحرين 
يوم اجلمع���ة املقبل الفتتاح 
مشروع الهدف، ثم يتوجه الى 
قطر لتهنئتها على الفوز بشرف 
استضافة نهائيات كأس العالم 
عام 2022. واوضح املوقع ان 
باتر سيفتتح مشروع الهدف 
الرابع وهو عبارة عن ملعبني 
اضافيني للتدريبات مزروعني 
بالنجيل الصناعي، كما يقوم 
بوضع حجر االساس ملشروع 
الهدف اخلام���س وهو عبارة 
ع���ن مكاتب وقاع���ات ادارية 

لاحتاد.

يوڤنتوس يتخطى كاتانيا.. 
وڤياريال يحسم مواجهته مع إشبيلية صراع بين أنييستا وتشاڤي وميسي على »الكرة الذهبية«

السعادة تجتاح برشلونة بعد ضمان الفوز بجائزة أفضل العب في العالم

عاد يوڤنتوس م����ن ملعب مضيفه كاتانيا 
بفوز مستحق متاما 3-1، فيما عمق سمبدوريا 
جراح ضيفه باري متذي����ل الترتيب واقترب 
مجددا من فرق الطليع����ة بعد ان تغلب عليه 
3-0 اول من امس في املرحلة اخلامسة عشرة 
من الدوري االيطالي لكرة القدم. وعلى ملعب 
»ارتيميو فرانكي«، تغلب فيورنتينا على ضيفه 
كالياري بهدف للروماني ادريان موتو )52(، 
رافع����ا رصيده الى 19 نقطة فيما جتمد رصيد 
منافسه عند 17 نقطة. واستعاد جنوى توازنه 
بعد خس����ارة وتعادل في املرحلتني السابقتني 
وذلك بفوزه على مضيفه اجلريح ليتشي بثاثة 
اهداف مقابل ه����دف. وعاد بولونيا من ملعب 

مضيفه تشيزينا بفوز ثمني 0-2.

إسبانيا

حس����م ڤياريال مواجهته القوية مع ضيفه 
اشبيلية بالفوز عليه 1-0، فيما واصل اسبانيول 
تألقه على ملعبه وحقق فوزه السابع من اصل 7 
مباريات بني جماهيره بتغلبه على ضيفه اجلريح 
س����بورتينغ خيخون 1-0 في املرحلة الرابعة 
عش����رة من الدوري االسباني. وأحلق خيتافي 
هزمية قاسية بضيفه مايوركا السادس بعدما 
تغلب عليه 3-0. وفك ريال سوسييداد عقدته 
امام ضيفه اتلتيك بلباو وحقق فوزه االول 0-2 
عليه منذ 2004، ليرفع رصيده الى 21 نقطة في 
املركز السادس، فيما جتمد رصيد منافسه الباسكي 

عند 19 نقطة في املركز احلادي عشر. . 

إنجلترا

حقق وست بروميتش البيون فوزه االول في 
الدوري على ضيفه نيوكاسل منذ 26 عاما بعدما 
تغلب عليه 3-1 على ملعب »ذي هاوثورنز« في 
املرحلة السادسة عشرة من الدوري االجنليزي. 

ورفع وس����ت بروميتش رصيده الى 22 نقطة 
وصعد من املركز الثالث عشر الى الثامن، فيما 
جتمد رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في املركز 
احلادي عشر بعدما مني بهزميته السابعة هذا 
املوسم. وأعاد سندالرند ضيفه وست هام الى 

واقعه املرير بالفوز عليه بهدف وحيد.

ألمانيا

واصل بوروسيا دورمتوند املتصدر حتليقه 
في سمائه اخلاصة وحقق فوزه السادس على 
التوالي والثالث عشر هذا املوسم بعدما تغلب 
على مضيفه نورمبرغ 2-0، فيما استعاد باير 
ليفركوزن نغمة الفوز واملركز الثالث بتغلبه 
على ضيفه كولن 3-2 في املرحلة اخلامس����ة 

عشرة من الدوري األملاني.

فرنسا

ث����أر ليل بأفضل طريقة من ضيفه لوريان 
وتصدر بالفوز عليه 6-3، مستفيدا من سقوط 
مرسيليا حامل اللقب امام مضيفه نيس 0-1 في 
املرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي. 
ورفع ليل رصي����ده الى 28 نقطة في الصدارة 
بفارق نقطة عن كل من باريس س����ان جرمان 
الذي اصبح ثانيا بعدما حس����م مواجهته مع 
بريس����ت ب� 3 اهداف مقابل هدف، ورين الذي 
تغلب على موناكو 1-0. اما بالنسبة ملرسيليا 
فتنازل عن الصدارة واصبح ثالثا برصيد 26 
نقطة بعد ان مني بهزميته الرابعة هذا املوسم 
وجاءت على يد مضيفه نيس بهدف قاتل سجل 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر 
العاجي امييرس فاي. وانقذ البرازيلي فرناندو 
مينيغازو فريقه بوردو من الهزمية عندما ادرك 
له التعادل 2-2 امام مضيفه سانت اتيان قبل 

دقيقة على صافرة النهاية.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية +10:455تونتي انشكيده � توتنهام 

اجلزيرة الرياضية +10:4510ڤيردر برمين � انتر ميان

المجموعة الثانية

اجلزيرة الرياضية +10:456بنفيكا � شالكه

المجموعة الثالثة

اجلزيرة الرياضية +10:453مان يونايتد � ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية +10:452بورصة سبور � رينجرز 

المجموعة الرابعة

اجلزيرة الرياضية +10:459برشلونة � روبن كازان

اجلزيرة الرياضية +10:451كوبنهاغن � باناثينايكوس

قائلة »إنها أنباء س���ارة بالفعل 
وتظهر مدى أهمية برش���لونة 
على س���احة كرة القدم العاملية 

في الوقت احلالي«.
وم���ن جه���ة اخ���رى يعقد 
ميسي لقاء مع عدد من األطفال 
األرجنتيني���ني واالس���بان يوم 
اخلميس املقبل في ستاد »كامب 
ن���و« معق���ل فريقه، كس���فير 
للنوايا احلس���نة مبنظمة األمم 
املتحدة للطفولة »اليونيسيف« 
الت���ي يتع���اون معه���ا النادي 

الكاتالوني.

وذلك بحسب التقارير الصحافية 
وابرزه����ا لصحيفة »غازيتا ديلو 
س����بورت« االيطالية التي اعلنت 
ان أنييستا سيحرز اجلائزة امام 

تشاڤي وميسي.
من جانب آخر اجتاحت أجواء 
السعادة نادي ومدينة برشلونة 
اإلسبانية بعد ضمان فوز احد 
العبي برشلونة ليونيل ميسي 
واندريس انييس���تا وتش���افي 
هرنانديز جائزة الكرة الذهبية 
التي متنح سنويا ألفضل العب في 
العالم. وهذه هي املرة الثالثة فقط 

في تاريخ جائزة الكرة الذهبية 
التي ينحصر فيها التنافس على 
لقب أفضل العب في العالم بني 
ثاثة العبني م���ن فريق واحد. 
الس���ابقتان في  املرتان  وكانت 
عامي 1988 و1989 حيث انحصرت 
اجلائزة ف���ي العامني بني جنوم 
فري���ق ميان اإليطال���ي بقيادة 
مديره الفني السابق أريغو ساكي. 
واستقبل إقليم كتالونيا، معقل 
فريق برشلونة، ترشيحات الفيفا 
بسعادة بالغة. وعلقت اإلذاعة في 
كتالونيا امس على الترشيحات 

كشف االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« ومجلة »فرانس فوتبول« 
الفرنس����ية املتخصصة امس عن 
الائحة النهائي����ة لاعبني الذين 
سيتنافس����ون على جائزة افضل 
العب في العالم لعام 2010 وانحصر 
اللقب بني ثاثي برشلونة االسباني 
اندريس أنييستا وتشاڤي هرنانديز 

واالرجنتيني ليونيل ميسي.
الفائز خال   وسيعلن اس����م 
احتفال في العاشر من الشهر املقبل 
في مقر الفيفا في زيوريخ، وسيكون 
أنييستا بحسب الترشيحات االفضل 
حظا خلافة ميسي في احلصول 
على هذه اجلائزة التي تغير اسمها 
وأصبح الكرة الذهبية »فيفا« بعد 
دمج جائزة الك����رة الذهبية التي 
كان����ت تقدمها املجلة الفرنس����ية 
وجائزة أفضل العب في العالم التي 
كان يقدمها االحتاد الدولي، وذلك 
بعد توقيع اتفاق بني الطرفني في 
5 يوليو املاضي في جوهانسبورغ.  
ولع����ب أنييس����تا دورا هاما في 
حص����ول منتخب باده على لقب 
بطل العالم للمرة االولى في تاريخه 
في تسجيله هدف الفوز على هولندا 
)1 � 0( في نهائي مونديال جنوب 
افريقيا 2010، كما ان تشاڤي كان 
من الركائز االساسية في العرس 
القارة  ال����ذي احتضنته  الكروي 
االفريقية للمرة االولى لكن يبدو 
ان حظوظه اقل من شريكه في خط 
وسط برشلونة و»ال فوريا روخا«، 

ريو دي جانيرو تضمن أمنًا تامًا
خالل مونديال 2014 وأولمبياد 2016

تتحرك عقارب الساعة بس���رعة كبيرة في البرازيل، وخاصة 
في مدينة ريو دي جانيرو، التي ستكون في غضون ستة أعوام 
مقرا ألهم حدثني رياضيني على مس���توى العال���م، لذا عليها أن 
تفي بتعهدها بضمان األمن. وفي ريو دي جانيرو، ستقام بعض 
مباريات بطولتي كأس القارات عام 2013 وكأس العالم عام 2014، 
فضا عن أنها تستضيف دورة األلعاب األوملبية عام 2016. وقال 
رئيس االحتاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسيرا »ميكنني 
التأكيد للمجتمع الدولي أن األجواء الطبيعية ستكون هي السائدة 
في ريو دي جانيرو خال بطولتي القارات عام 2013 وكأس العالم 
2014«. وبصورة مشابهة ومتفائلة مثل تلك التي لدى تيكسيرا، 
يرى األمور رئيس اللجنة األوملبية البرازيلية كارلوس نوزمان 
»لدينا ثقة كاملة في مشروع إحال السام في ريو دي جانيرو«. 
وقال رئيس اللجنة االوملبية جاك روغ في تصريح ملجلة »النس« 
البرازيلية »إنها املش���كلة الكبرى. أعتقد أن ريو هي األقدر على 

ضمان األمن في 2016«.


