
 الخميس الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٩  ديسمبر ٢٠١٠ 

 أكد العب التنس األميركي الشــــهير السابق بيت  44 
سامبراس أنه تعرض لسرقة غير مبررة أفقدته جوائز 
وكؤوس حقبة كاملة من مسيرته الرياضية، وذلك لدى 
تغيير منزله الشهر املاضي في غرب لوس اجنيليس. 
وأوضح أسطورة التنس األميركي (٣٩ عاما) أن هذه 
الكؤوس واجلوائز سرقت من وحدتي حفظ كانتا مغلقتني 

بإحكام، وذلك خالل االنتقال من منزل آلخر.

  وقال سامبراس، الذي اعتزل اللعب عام ٢٠٠٢، ان 
«فقدان هذه األشــــياء ميثل ضياع تاريخ مسيرتي مع 
التنس». ورغم ذلك، مازال لدى ســــامبراس ١٣ كأسا 
للبطوالت الكبيرة التي فاز بألقاب ١٤ منها، حيث لم 
تكــــن الكؤوس بداخل وحدتي احلفــــظ. كانت الكأس 
الرابعة عشرة التي سرقت هي كأس بطولة أستراليا 

املفتوحة لعام ١٩٩٤. 

 يأمل املدرب البرتغالــــي جوزيه مورينيو أن يصبح 
البرازيلي كاكا هو «الصفقة اجلديدة» التي يحتاجها ريال 

مدريد عقب تعافيه من اإلصابة في بداية العام املقبل.
  وذكرت صحيفة «ماركا» ان موينيو أكد لرئيس النادي 
امللكي فلورنتينو بيريز أن «كاكا ميكنه أن يكون أفضل 
صفقات الشــــتاء لريال مدريد، ألنه ال يوجد العب مماثل 

له في السوق، كاكا هو احلل األمثل لنا».

 مورينيو: كاكا أفضل صفقات الشتاء سامبراس يشعر بالصدمة بعد سرقة العديد من كؤوسه وجوائزه

 «فيفا» يدافع عن اختياره للدولتين المنظمتين لمونديال ٢٠١٨ و٢٠٢٢

 تعادل مثير بين مان يونايتد وڤالنسيا.. وكوبنهاغن يلحق بركب المتأهلين في دوري أبطال أوروبا

 فالكه: اختيار روسيا وقطر تم بشفافية تامة

 أكـــد االمين العـــام لالتحاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» جيروم 
فالكه أن عملية اختيار الدولتين 
اللتين ستحتضنان نهائيات كأس 
العالم لعامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ تمت 
بكل شفافية من جانب أعضاء 

اللجنة التنفيذية.
  وقال فالكه في مؤتمر صحافي 
عقده فـــي ابوظبي على هامش 
بطولة العالـــم لالندية: «نظام 
الفيفا  الذي وضعه  التصويت 

جرى تحت إشراف وتدقيق من 
جانب احدى الشركات العالمية 
في هذا المجال ودون اإلفصاح 
عن االصـــوات التي ذهبت لكل 
دولة للحفاظ على سرية عملية 

التصويت».
  «التصويت تم بشكل ممتاز 
وبشفافية مطلقة وذهب التنظيم 
لمن يستحقه بحسب رأي اعضاء 
اللجنـــة، والفيفا كان يســـعى 
لتطويـــر كرة القدم في مناطق 

جديدة من العالم».
   ورد فالكـــه على االتهامات 
التي طالت الفيفا بوجود فساد 
اروقته، مؤكدا ان «قرار  داخل 
اختيار الدولة المستضيفة لكأس 
العالم امر يتعلق باعضاء اللجنة 
التنفيذية ورد الفعل حول اختيار 
روسيا وقطر لتنظيم نسختي 
٢٠١٨ و٢٠٢٢ كان ممتازا، ودائما 
هناك مـــن يتحدث عن قصص 
التسعينيات حول  قديمة منذ 

الرشـــوة ووجـــود قضايا في 
المحاكم اال ان هذا االمر ال يعنينا 
االن، وال نعلم خالل السنوات 
الثمانـــي المقبلـــة إذا ما كانت 
التصويت على اختيار  عملية 

البلد المنظم ستتغير ام ال».
   ونفى فالكه مـــا تردد عن 
انفصـــال االتحـــاد اإلنجليزي 
لكرة القدم عن الفيفا واالسرة 
الدولية، مؤكدا «ان  الرياضية 
المعلومـــات عارية عن  هـــذه 

الصحة ولم تتم مناقشـــة هذا 
االمر من قريـــب او بعيد على 
الرغم من ردود الفعل اإلنجليزية 
الغاضبة للفشل في الحصول 
على حق استضافة كأس العالم 
٢٠١٨، وتابع «ال صحة لما قيل 
بان عمليـــة التصويت تأثرت 
بما تناولـــه االعالم االنجليزي 
من قضايا فســـاد طال اعضاء 
الفيفا، فاذا اخطأ احد االشخاص 
في مكان مـــا فذلك ال يعني أن 

البلد بأكمله وقع في الخطأ، واذا 
عدنا للقرارات االخيرة باختيار 
روسيا وقطر لتنظيم المونديال 
يجب على الدول األخرى التعلم 
كيف تفـــوز في مـــرات مقبلة 
ولماذا خسرت، والجميع يعلم 
انـــه في النهاية البـــد من فائز 
واحد بملف التنظيم»، وتختار 
اللجنة التنفيذية للفيفا في عام 
٢٠١٨ الدولة المضيفة لمونديال 

.٢٠٢٦

 بريمن ُيذل إنتر بثالثية.. وبرشلونة يثأر من كازان
 لحق كوبنهاغن 
الدنماركي بركب 
المتأهلة  الفرق 
الى الدور الثاني 
من دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه 
باناثينايكوس اليوناني ٣ - ١، فيما 
زاد ڤيردر بريمن االلماني من محن 
انتر ميالن االيطالي حامل اللقب 
بفوز عليــــه ٣ - ٠ اول من امس 
في الجولة السادسة واالخيرة من 

الدور االول.
  ولحق كوبنهاغن ببرشلونة 
الرابعة  المجموعة  االسباني عن 
التي تصدرها االخير بفوز رابع 
وجاء على حســــاب ضيفه روبن 
كازان الروسي ٢ - ٠، وتوتنهام 
االنجليزي وانتر ميالن (المجموعة 
االولى)، وشالكه االلماني وليون 
الفرنســــي (المجموعة الثانية)، 
االنجليــــزي  ومــــان يونايتــــد 
وڤالنســــيا االسباني (المجموعة 
الثالثة)، وبايرن ميونيخ االلماني 
(المجموعة الخامسة)، وتشلسي 
االنجليزي ومرســــيليا الفرنسي 
السادســــة)، وريال  (المجموعة 
مدريد االسباني وميالن االيطالي 
(المجموعة السابعة)، وهي الفرق 
التي كانت ضمنت تأهلها قبل هذه 

الجولة.
  ففي المجموعة الرابعة، لم يجد 
كوبنهاغن صعوبة في تخطي عقبة 
ضيفــــه باناثينايكوس وتحقيق 
فوزه الثالــــث، ضامنا تأهله في 
المركز الثانــــي بغض النظر عن 
نتيجة روبن كازان مع برشلونة 
والتــــي صبت ايضــــا لمصلحته 
بخسارة الفريق الروسي ٠ - ٢.

  وعلــــى ملعب «كامــــب نو»، 
الموسم  ثأر برشلونة لخسارته 
الماضي على ارضــــه امام روبن 
كازان في دور المجموعات ايضا 
وتغلــــب عليه ٢ - ٠ بتشــــكيلة 
المدافع فونتاس  شــــابة. ونجح 
التســــجيل للنادي  افتتــــاح  في 
الدقيقة ٥١ عندما  الكاتالوني في 
وصلته الكرة من تياغو الكانتارا 
فسددها نحو المرمى لتتحول من 
فيتالي كاليشين وتخدع الحارس 
ريجيكوف، ثم اضاف البديل ڤالديز 

الثانــــي لصاحب االرض  الهدف 
في الدقيقــــة ٨٢ بعد تمريرة من 
النادي  ادريانو.ورفع  البرازيلي 
الكاتالوني رصيده الى ١٤ نقطة 
في الصدارة بفــــارق ٤ نقاط عن 
كوبنهاغن و٨ نقاط عن روبن كازان 
الذي انتقل للمشاركة في يوروبا 
ليغ، فيما خــــرج باناثينايكوس 

خالي الوفاض.
  وفي المجموعة االولى، يبدو ان 
ايام المدرب االسباني رافايل بنيتيز 
مع انتر ميالن حامل اللقب اصبحت 

معدودة بعد ان نجح ڤيردر بريمن 
الذي فقد االمل حتى في االنتقال 
الى يوروبا ليغ، في دك شــــباك 
«نيراتزوري» بثالثية نظيفة في 
مباراة قدم خاللها الفريق االلماني 
مباراة كبيرة استحق على اثرها ان 

يودع المسابقة مرفوع الرأس.
  وسيدخل انتر ميالن الى بطولة 
العالم لالندية التي انطلقت امس، 
بمعنويات مهزوزة تماما بعد ان 
خسر الجمعة الماضي امام التسيو 
(١ - ٣) فــــي الدوري المحلي، ثم 

تلقى اليــــوم هزيمته الثانية في 
المســــابقة االوروبية بعد االولى 
امام توتنهام (١ - ٣) الذي ضمن 
صدارتــــه للمجموعة بعد تعادله 
المثير مع مضيفه تونتي انشكيده 

الهولندي ٣ - ٣.
  على ملعب «فيشرشتاديون»، 
وجد انتر نفسه متخلفا في الدقيقة 
٣٨ بهدف سيباستيان برودل. ثم 
تعقدت مهمة الـ «نيراتزوري» في 
بداية الشوط الثاني عندما اهتزت 
شباكه للمرة الثانية في الدقيقة 

ارناوتوڤيتش،  ٤٩ عبر ماركــــو 
واضاف الهــــدف الثالث كالوديو 

بيتزارو (٨٨).
  وعلى ملعب «اركه شتاديون»، 
قدم توتنهــــام وتونتــــي مباراة 
مثيرة تقدم خاللها االول في ثالث 
مناســــبات لكن مضيفه نجح في 
العــــودة وادراك التعادل ليخرج 
الفريق اللندنــــي بنقطة رفع من 
خاللها رصيــــده الى ١٣ نقطة في 
الصدارة بفــــارق ثالث نقاط عن 
انتر ميالن، فيما انتقل بطل هولندا 
للمشــــاركة في يوروبا ليغ.وفي 
المجموعــــة الثالثــــة، حافظ مان 
يونايتد على صدارته بعد تعادله 
مع ضيفه ڤالنسيا االسباني ١ - ١ 
في مباراة قدم خاللها اداء مميزا 
لكن الحظ عانده. وفي المجموعة 
الثانية، حسم شالكه الصدارة بعد 
فوزه على مضيفه بنفيكا البرتغالي 
٢ - ١ على ملعب «ال لوش». ورفع 
شــــالكه رصيده الى ١٣ نقطة في 
الصدارة بفــــارق ثالث نقاط عن 
ليون الذي سقط في فخ التعادل 

مع ضيفه هبوعيل ٢ - ٢.

(أ.ف.پ)   مهاجم ڤيردر برمين ماركو أرناوتوڤيتش تألق أمام إنتر ميالن وسجل الهدف الثاني وفي اإلطار احلسرة على وجه بنيتيز  

 بنيتيز يواجه ضغوط اإلقالة بعد الهزيمة
 طلب رئيس انتر ميالن االيطالي ماسيمو موراتي 
ــارة ثقيلة مرة أخرى في  ــن فريقه جتنب خس م
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن الهزمية أمام 
فيردر برمين األملاني وضعت املزيد من الضغوط 
على املدرب االسباني رفائيل بنيتيز. وقال بنيتيز 
للصحافيني بعد هزمية انتر للمرة السابعة في كل 

ــابقات التي يشارك فيها الفريق هذا املوسم  املس
«بطولة كأس العالم لألندية هي الهدف واآلن كل 
ــيتغير»، وظهر انتر  شيء سيتغير والتفكير س
بصورة مغايرة متاما ملا كان عليه املوسم املاضي 
ــي جوزيه مورينيو الذي قاد  مع املدرب البرتغال

الفريق لثالثية غير مسبوقة من األلقاب. 

 وارنر يحّمل التحقيقات اإلعالمية 
مسؤولية فشل ملف «إنجلترا ٢٠١٨»

 الحكومة البريطانية ستحقق 
  في ديون األندية

 عزا الترينيدادي جاك وارنـــر نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم أســـباب عدم منح اللجنة التنفيذية لفيفا حق استضافة كأس 
العالم ٢٠١٨ الجنلترا الى التحقيقات الفضائحية التي نشرتها الصحف 
االجنليزيـــة قبل فترة التصويـــت، وكان التاهيتي رينالد تيماريي 
رئيس االحتاد االوقياني وأحد نـــواب رئيس الفيفا اوقف ملدة عام 
العتبار انه خرق قانون اخالق الهيئة الدولية بتورطه في فضيحة 
الرشـــوة الختيار البلدين املضيفني ملونديالـــي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ والتي 
كشـــفتها صحيفة «صنداي تاميز» البريطانية، الى جانب العضو 
اآلخر في اللجنة التنفيذية وهو النيجيري اموس ادامو الذي اوقف 
ملدة ثالث سنوات للسبب ذاته، وقبل ثالثة أيام على التصويت الذي 
أقيم اخلميس املاضي في مدينة زيوريخ السويسرية، كشف شريط 
لهيئة االذاعة البريطانية (بي بي ســـي) تلقي ٣ اعضاء من اللجنة 
التنفيذية لالحتاد الدولي امواال في اطار فضائح الرشوة، كما اتهم 

البرنامج وارنر بالضلوع في حاالت مالية ملتبسة.
   وقال وارنر في مؤمتر صحافي: «يكفي القول ان اللجنة التنفيذية 
لـــم يكن مبقدورها التصويت الجنلترا بعد ان تعرضت لالهانة من 
قبل وسائل اعالمها باسوأ الطرق املمكنة، وان القيام بذلك (التصويت 

الجنلترا) كان اهانة أساسية لـ «فيفا».
   يذكـــر ان وارنر رئيـــس احتاد الكونكاكاف (اميركا الشـــمالية 
والوســـطى والكاريبي)، أكد عام ٢٠٠٧ انه سيعمل كل ما في وسعه 
كـــي ال حتصل اجنلترا على تنظيم مونديال ٢٠١٨، ورد عليه رئيس 
االحتاد االجنليزي جف طومسون انذاك انه «صدم واصيب بخيبة 

كبيرة».
  وقال وارنر: ساقوم بكل ما في وسعي من اجل اال حتصل اجنلترا 
على تنظيم املونديال عام ٢٠١٨، ال احد في اوروبا يحب اجنلترا وهي 
ليس لها اي تأثير وال حتظى بحب، واوضح ان هناك مفاوضات من 
اجل منح تنظيم مونديال ٢٠١٨ الى اجنلترا، علينا ان نحارب هذا االمر، 

ال ميكننا االنتظار حتى يسرق املونديال من منطقة الكونكاكاف. 

 ستحقق احلكومة البريطانية في مشاكل الديون املستحقة على 
أندية كرة القدم احملترفة وســـتدرس «تدخال استراتيجيا» في إطار 
حتقيق واســـع النطاق في طريقة إدارة اللعبة، ويسود قلق بشأن 
الديون املستحقة على أندية كبرى مثل مان يونايتد وليڤربول كما 
سلط مثول أندية عديدة أمام احملاكم في الفترة األخيرة في محاولة 
للتصدي لوضعها حتت احلراسة القضائية الضوء على مشاكل تتعلق 
بالهيكلة، وأعلنت وزارة الثقافة واإلعالم والرياضة تفاصيل حتقيق 
قائلة إنها تســـتجيب من خالله ليس فقط للتغطية املكثفة لناديي 
ليڤربول ومان يونايتد بل للقلق املتنامي من ان مشجعي األندية في 
البالد ال يســـتفيدون من الضوابط احلالية، وتتضمن اخلطة العمل 
على إصالح اللوائح من أجل دعم ملكية املشجعني ألندية كرة القدم 
كما سيدرس التحقيق امكانية قيام احلكومة بتدخل استراتيجي في 
ادارة االندية، وقال البيان «ســـنبحث سبل دعم مشاركة املشجعني 
في عمليات اتخاذ القرار وسندرس ما إذا كانت الضوابط املوضوعة 

احلالية مناسبة». 

 األمني العام لالحتاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكه يوجه حتية للشيخة موزة املسند  (أ.ف.پ)

 أكد أن العبي فرنسا المتمردين كان يجب إيقافهم مدى الحياة 

 بالتيني: مورينيو لم يكن ليحقق أفضل
   مما حققه دومينيك مع «الديوك»

 ڤينغر ينوي توقيع عقد طويل األجل مع نصري
 

 يرى األســـطورة الفرنســـي 
ميشال بالتيني رئيس االحتاد 
األوروبي لكـــرة القدم (يويفا) 
البرتغالي جوزيه مورينيو  أن 
املدير الفني لريال مدريد لم يكن 
بوسعه أن يحقق أفضل مما حققه 
املـــدرب راميـــون دومينيك مع 
الفرنسي في مونديال  املنتخب 
جنوب أفريقيا، وخرجت الديوك 
الفرنســـية من املونديال بشكل 
موجع وسط العديد من املشاكل 
بني املـــدرب والالعبـــني، ولكن 
بالتيني يعتقد بأن مورينيو لم 
يكن بإمكانـــه التغلب على هذه 

املشاكل لو كان في مكان دومينيك، 
وقال بالتيني «مورينيو لم يكن 
ليحقق أفضل مما حققه دومينيك، 
لم يكن هناك فريق جيد وال يوجد 
جيل جيد من الالعبني»، وتابع 
«الشيء الوحيد الذي يالم عليه 
دومينيك هو نقـــص االحتكاك 

بالالعبني».
  وقال بالتيني إن العبي منتخب 
فرنسا الذين شاركوا في املهزلة 
التي حدثت أثناء نهائيات كأس 
العالم هذا العـــام يجب أن يتم 
إيقافهم مدى احلياة، وكان بالتيني 
يجيب على سؤال حول إضراب 

الالعبني دعمـــا للمهاجم نيكوال 
انيلكا الذي طرد من الفريق في 
إهانته  أفريقيا بســـبب  جنوب 
للمدرب رميون دومينيك، وقال 
بالتيني ملجلة «سو فوت» «إنه 
أمر مثير للحزن، إنهم مهرجون»، 
وأضاف «كنت سأكون أكثر قسوة 
مع الالعبني الذين شـــاركوا في 
اإلضراب، كنت ســـأوقفهم مدى 
احلياة»، وأقيـــل دومينيك من 
منصبـــه ومت إيقـــاف انيلكا ١٨ 
مباراة، وعوقب باإليقاف أيضا 
فرانـــك ريبري والقائد باتريس 

ايفرا وجيرميي توالالن.

 يعتزم الفرنسي آرسني ڤينغر املدير الفني لفريق 
ارســــنال اإلجنليزي لكرة القدم جتديد عقد مواطنه 
الشــــاب سمير نصري ألجل طويل، ويعيش نصري 
أزهى فتراته مع ارسنال بعد أن سجل ١١ هدفا في املوسم 
احلالــــي، ليصبح الهداف األول للفريق، وقال فينغر 

«نسعى للوصول التفاق حول عقد جديد، أعتقد أن 
نسبة ٩٠٪ من الالعبني تعتمد مسيرتهم على النادي 
الذي ينتقلون اليه»، وتابع «يبدو لي أنه اتخذ القرار 
الصحيح حني قرر االنضمام الينا، وبالتالي سيكون 

قرارا صحيحا بالنسبة له أن يبقى معنا».

 متفرقات عالمية
  حكم على حارس فالمنغو البرازيلي السابق 
برونو دي سوزا بالسجن اربعة اعوام بسبب 
خطفه وتعذيبه صديقته احلامل والتي اختفت 

الحقا ثم اعتبرت متوفاة.
ــابق اوليفر     ذكر املهاجم الدولي االملاني الس
ــيرته الطويلة في  ــل انه قرر وضع حد ملس نوڤي
املالعب بعد القرار الذي اتخذه فريقه ارمينيا بيليفيلد 

(درجة ثانية) بفسخ عقده معه
   أعلن نادي نيوكاسل االجنليزي أنه سيكشف 
عن املدير الفنــــي اجلديد للفريق قبل مباراته 

املرتقبة أمام ليڤربول يوم السبت املقبل.
   يتنافس ناديا ليڤربول االجنليزي ومرسيليا 
الفرنسي للتعاقد مع ظهير رين الدولي الفرنسي 
رود فاني بحسب ما ذكرت الصحف االجنليزية. 

   يبحث فريق نيو اورليانز هورنتس 
املنافـــس بدوري كـــرة الســـلة األميركي 
للمحترفني عن مالك جديد، وقررت الرابطة 

الوطنية لكرة السلة شراء الفريق.
   واصل داالس مافريكس مسلسل نتائجه 
املميزة وحقق فوزه العاشر على التوالي ضمن 
دوري كرة السلة االميركي للمحترفني بتغلبه 

على غولدن ستايت ووريرز ١٠٥-١٠٠. 
   تعود البلجيكية جوستني هينان الغائبة 
عن املالعب منذ يونيو املاضي الى املالعب 
اليوم خلوض مباراة استعراضية ستقام 
في انفير امام مواطنتها كيم كاليســـترز 
بحســـب مـــا اعلـــن مدربهـــا كارلـــوس 

رودريغيز.  


