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  ١٠  ديسمبر ٢٠١٠ 

 اعترف االيطالي كارلو أنشيلوتي املدير الفني  42 
لتشلســــي اإلجنليــــزي لكرة القدم بأن تشلســــي 
ســــيخوض املباراة املقررة أمــــام توتنهام بعد غد 
في الدوري اإلجنليزي «مســــتضعفا» بعدما مني 
بهزمية أخرى أمام مضيفه مرسيليا الفرنسي ٠-١ 
في اجلولة السادسة األخيرة من مباريات املجموعة 
السادســــة بدوري أبطال أوروبا.  وقال أنشيلوتي 

كانت مباراة مرسيليا فرصة جيدة للتغلب على هذه 
الفترة العصيبة. وقد أهدرنا هذه الفرصة ألننا لم 
نحقق الفوز ولم نلعب جيدا.واضاف في تصريحات 
نشرتها صحيفة «دايلي ميل» امس يجب أن منضي 
قدما ونتطلع إلى األمام. لدينا فرصة جيدة أخرى 
أمام توتنهــــام، فهي مباراة صعبة أمام فريق بارز 

واآلن اجلميع يعتقدون أننا سنخسر. 

 أنشيلوتي يعترف بسوء وضع تشلسي
  أعلن البرازيلي الدولي كاكا عبر صفحته 
على شبكة «تويتر» للتواصل االجتماعي 
على االنترنت أنــــه ينتظر قدوم مولوده 
الثاني في عام ٢٠١١.وأكد كاكا جنم هجوم 
ريال مدريد االسباني، الذي أجنب مولوده 
األول في يونيو ٢٠٠٨ أن زوجته كارولني 

حتمل اآلن مولودا جديدا وأنه أنثى. 

 كاكا ينتظر مولوده الثاني

  االتحاد اآلسيوي يدعو لتنظيمه في الشتاء 

  بالتر يقترح إقامة بعض مباريات مونديال قطر في الدول المجاورة 

 الدوحة تترشح الستضافة مونديال «اليد» ٢٠١٥ «فيفا» يراقب غانا
 أكد االحتـــاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
انه يراقب تطورات االوضاع في غانا عقب 
مداهمة الشرطة ملقر احتاد الكرة احمللي في 
اكرا ومصادرته أجهزة كمبيوتر وملفات.

  وقال فيفا انه ال يتسامح مع اي تدخل 
حكومي في شـــؤون كرة القـــدم واوقف 
نيجيريا لفترة قصيرة في اكتوبر املاضي 
عقب اتخاذ اجراء قضائي ضد مسؤولني في 
االحتاد النيجيري. واضاف عقب مداهمة 
الشرطة ملقر االحتاد الغاني «نراقب الوضع 

في غانا».

 اعلنت قطر رسميا ترشحها الستضافة كأس العالم للرجال 
ــرف  لكرة اليد عام ٢٠١٥، وذلك بعد ايام معدودة على نيلها ش

استضافة كأس العالم.
  وتقدم االتحاد القطري لكرة اليد بطلبه الى االتحاد الدولي 
ــبوع الماضي، ويحظى هذا الطلب بالدعم الكامل من قبل  االس
الحكومة في إطار «رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠»، وهي خطة تولي 

فيها الحكومة أهمية خاصة للرياضة.
ــتضافة مونديال اليد ٢٠١٥ اليوم    وسيقوم فريق ملف اس
بتقديم العرض األول للملف أمام االتحاد الدولي لكرة اليد في 
مدينة بازل السويسرية، على ان يكون العرض النهائي للملف 

في يناير المقبل في مدينة مالمو السويدية التي ستشهد أيضا 
اختيار الدولة المضيفة للبطولة.

ــاد القطري لكرة  ــعبي رئيس االتح   وقال أحمد محمد الش
اليد ورئيس ملف قطر ٢٠١٥ «نحن نشعر بالكثير من اإلثارة، 
ــعيد بتقديم تصور  ــزون الحتضان بطولة ٢٠١٥. أنا س وجاه
ــوف  بهذا القدر من االبتكار والتجديد، يعكس الكيفية التي س
ترتفع قطر ٢٠١٥ برياضة كرة اليد وباالتحاد الدولي للعبة إلى 
مستويات جديدة. وبعد الخبــر الـرائع في األسبوع الماضي 
ــرف تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم  عن فوز قطر بش

 .«٢٠٢٢

 اقترح رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) السويسري 
جوزيف بالتر الى امكانية اقامة 
بعض مباريات مونديال ٢٠٢٢ 
«في بعض الـــدول املجاورة» 

لقطر.
  وقـــال بالتـــر فـــي حديث 
الفرنسية  لصحيفة «ليكيب» 
نشرته امس «اعتقد بان بعض 
املباريـــات قد تقـــام في دول 

مجاورة» لقطر.
  وتابع رئيس االحتاد الدولي 
«مع قطر، نفتح بابا جديدا أمام 
كرة القدم. يحق للعالم العربي 
الـــذي حاول عدة مـــرات عبر 
املغرب أو مصر مثال استضافة 
كأس العالم، تنظيم هذا احلدث. 

ثم ان هناك مليار مســـلم في 
العالم».

  واضـــاف بالتـــر ان قطـــر 
«تتطور» ولديها «١٢ عاما كي 

تكون جاهزة لالستضافة».
  وردا علـــى رغبـــة االحتاد 
الدولي بتحقيق استفادة مادية 
من خالل منح شـــرف تنظيم 
املونديال الحدى الدول الغنية 
في الشرق االوسط، قال بالتر: 
املال الجتهنا  أردنا كسب  «لو 
الى الواليـــات املتحدة وليس 
الى قطر.. قـــد يبدو هذا األمر 
مفاجئا (منح قطر شرف تنظيم 
املونديال)، لكن يجب اال ننسى 
انهم يقومـــون بجهود كبيرة، 
وانهم نظموا حتى اآلن مسابقات 

حتت مظلة االحتاد الدولي».
  من جهتـــه، دعـــا االحتاد 
اآلســـيوي لكرة القـــدم امس 
االحتاد الدولـــي للعبة (فيفا) 
إلقامـــة كأس العالم ٢٠٢٢، في 

فصل الشتاء االوروبي.
  وقال بيتر فيالبن السكرتير 
العـــام لالحتاد اآلســـيوي إن 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ يجب 
أن تقام في فصل الشتاء نظرا 
الرتفاع درجات احلرارة في قطر 

خالل الصيف.
  وكان أسطورة الكرة األملاني 
فرانتس بكنباور امللقب باسم 
«القيصـــر»، عضـــو املجلس 
التنفيذي بالفيفا، قد نادى في 
وقت سابق بإقامة كأس العالم 

٢٠٢٢ في فصل الشتاء.
  وقال فيالبن إن إنشاء نظم 
الهواء في الســـتادات  تكييف 
ومالعب التدريب، ال يعد حال.

  وحذر فيالبن من أن بعض 
الفرق األوروبية ميكن أن تقاطع 
البطولة بسبب درجات احلرارة 
التي ميكن أن تصل إلى ٤٠ درجة 
مئوية فـــي هذه املنطقة خالل 

فصل الصيف.
  من جهته، قال املاليزي حسن 
الصباح نائب األمني العام في 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم إن 
األنظار باتت مسلطة على القارة 
اآلسيوية عقب فوز قطر بشرف 

استضافة املونديال.
  جاء ذلك خالل الكلمة التي 

ألقاها امس فـــي افتتاح دورة 
العام واملنسق  املنسق احمللي 
اإلعالمي، لألندية املشاركة في 
دوري أبطال آسيا ٢٠١١ ضمن 
النخبـــة للتطوير  مهرجـــان 

والتدريب.
  وقال «اســـتضافت آســـيا 
العالم مـــرة واحدة من  كأس 
قبل إلـــى جانب بطولة العالم 
لألندية ألكثـــر من مرة، واآلن 
سنســـتضيف نهائيات كأس 
العالم من جديد عام ٢٠٢٢ ولهذا 
فإن الناس يتطلعون إلينا من 
جديد بتوقعات كبيرة.. يجب 
أن نعمل ونظهر وصولنا إلى 
مستوى مميز، وال مجال بعد 

اآلن للظهور كهواة».

 رئيس «فيفا» جوزيف بالتر مع محمد بن همام في افتتاح بطولة العالم لألندية في أبوظبي  (أ.ف.پ)

 عالمية  متفرقات 

  أصبح الفرنســــي جيرار هولييه مهددا بالرحيل عن 
منصب املدير الفني ألستون ڤيال اإلجنليزي بعد ٣ أشهر 

فقط من تعيينه.
ــوارزر عقده مع  ــتراليا مارك ش مدد حارس منتخب اس   
فوالم االجنليزي لينهي تكهنات باحتمال انتقاله إلى ارسنال 

غرميه في الدوري االجنليزي املمتاز. 
أفلت جنم كرة القدم اإلجنليزي السابق بول غاسكوين    
امس من عقوبة احلبس، حيث صدر ضده حكم باحلبس 
مع إيقاف التنفيذ بتهمة قيادة ســــيارة وهو حتت تأثير 

الكحول.
تعهد املهاجم البرتغالي هوغو امليدا مبواصلة مشواره مع    
ــن في الدوري األملاني هذا  ــردر برمين الذي يعاني األمري ڤي
املوسم، واضعا حدا لألخبار التي تتحدث عن امكانية رحيله 
ــرة االنتقاالت  ــاف خالل فت ــدرب توماس ش ــن فريق امل ع

الشتوية.
أكد أنطونيو محمد املدير الفني إلندبندنتي األرجنتيني    
لكرة القدم أن فريقه توج «عن جدارة» بلقب بطولة كأس 
أندية أميركا اجلنوبية «كوبا ســــود أميركانا» اثر تغلبه 
بركالت الترجيح على جوياس البرازيلي في مباراة اإلياب 

بالنهائي.
ــلوڤيني سينيسا  تعاقد باليرمو اإليطالي مع املدافع الس   
أنديلكوڤيتش، من فريق ماريبور السلوڤيني لعقد ميتد حتى 

عام ٢٠١٥.
عني نيوكاسل اإلجنليزي أالن باردو في منصب املدير    

الفني للفريق األول.
رددت وسائل اإلعالم الصربية أن نادي ريد ستار الصربي    
ــابق روبرت  ــدم بصدد تعيني الكرواتي الدولي الس لكرة الق

بروزينيكي مديرا فنيا للفريق.
عبر مدرب مرســــيليا بطل الدوري الفرنسي ديدييه    
ديشان عن أمله في التعاقد «بسرعة» مع ظهير أمين نادي 

رين الدولي رود فاني.
وافق املهاجم البوسني اخلطير ادين دزيكو على سداد ٥    
آالف يورو (٦٦٠٠ دوالر) لصالح األعمال اخليرية بعد رفضه 
مصافحة املدرب ستيف ماكالرين املدير الفني لڤولفسبورغ 
ــتبداله امام ڤيردر برمين في الدوري األملاني لكرة  عقب اس

القدم.
يتجه العبو الدوري اإليطالي لكرة القدم نحو التراجع    
عن اإلضراب الذي هددوا بالقيام به في مطلع األســــبوع 

املقبل.
ــش متارينه  عاود املدافع الدولي األملاني ارنه فريدريتس   
ــبورغ بعد غيابه عن املالعب ملدة ٣ اشهر بسبب  مع ڤولفس

إصابة في ظهره.
أعلن برشلونة اإلسباني أن العبه جيفرين سيغيب    
حوالي أســــبوع بســــبب إصابة تعرض لها في العضلة 

الضامة بالفخذ اليسرى.
أشاد استيبان غرانيرو العب ريال مدريد االسباني باألداء    
امام اوكسير الفرنسي (٤-٠) في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا 
ثقته في قدرة ريال مدريد على حتقيق نتائج أفضل من التي 

حققها في العام املاضي.
ألغى املالكم األوكراني فالدميير كليتشكو امس املباراة    
التــــي كانت مقررة بينه وبني متحديه البريطاني ديريك 
تشيسورا غدا بسبب إصابة بتمزق في عضالت البطن.

أعلن تعيني محترف ســــباقات الدراجات الدمناركي    
مايكل راسموسن قائدا لفريق دراجات جديد. وذكر بيان 
أن كريســــتيان هيمبو مالكة شركة تصميم الساعات في 
الدمنارك هي املالكة للفريق الذي سيطلق عليه «كريستيان 

ووتشز».
ــعى العب الوسط البرازيلي زي روبرتو الذي ينتهي  يس   
ــم  ــده مع فريقه احلالي هامبورغ األملاني في ختام املوس عق
ــيرته االحترافية في بالده، بحسب ما  احلالي، الى انهاء مس

أعلن مدير اعماله جوان فيغر ملجلة «سبورت بلد» األملانية.
قال فريق شيكاغو وايت سوكس للبيسبول االميركي    
للمحترفني إن العبه بول كونركو ســــيبقى في صفوفه 
عقب موافقته على متديد عقده ملدة ٣ سنوات مقابل ٣٧٫٥ 

مليون دوالر. 

 ابن مارادونا يرغب
   في الطمأنينة 

  على والده
  اكتمال عقد الدور الثاني ألبطال أوروبا 

  بتأهل أرسنال وشاختار وروما
 اكتمل عقد الدور الثاني 
من مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا لكرة 
القدم بتأهل ارسنال 
االجنليزي وشاختار 
دانييتسك االوكراني 
ورومـــا االيطالي في 
ختام منافسات اجلولة السادسة األخيرة 

من الدور األول.
   وحلق ارسنال وشاختار دانييتسك 
(املجموعة الثامنة) وروما ببايرن ميونيخ 
االملاني (اخلامسة) وبرشلونة االسباني 
وكوبنهاغن الدمناركي (الرابعة)، وتوتنهام 
االجنليزي وانتـــر ميالن االيطالي حامل 
اللقب (االولى)، وشالكه االملاني وليون 
الفرنســـي (الثانيـــة)، ومـــان يونايتد 
االجنليزي وڤالنسيا االسباني (الثالثة)، 
وتشلسي االجنليزي ومرسيليا الفرنسي 
(السادسة)، وريال مدريد االسباني وميالن 

االيطالي (السابعة).
   في املجموعة الثامنة، كان ارسنال الذي 
تصدر الدوري احمللي في نهاية االسبوع 
املاضـــي، بحاجة الى الفـــوز على ضيفه 
بارتيزان بلغراد الصربي متذيل املجموعة 
في «ســـتاد االمارات» لكي يضمن تأهله 
بغض النظر عن نتيجة سبورتينغ براغا 
البرتغالي مع مضيفه شاختار دانييتسك 

متصدر املجموعة.
  وافتتح فريق «املدفعجية» التسجيل 
بعد نصف ساعة على انطالق اللقاء من 
ركلة جزاء نفذهـــا الهولندي روبن فان 
بيرسي الذي ارتدى شارة القائد في غياب 
االسباني سيسك فابريغاس، وذلك بعد 
خطأ ارتكب عليه داخل املنطقة من قبل 

ساشا ايليتش.
   لكن الضيف الصربي ادرك التعادل في 
الشوط الثاني عبر البرازيلي كليفرسون 
كوردوفا الذي تســـلم الكـــرة عند حدود 
املنطقة قبل ان يطلقها فتحولت من املدافع 
الفرنسي سيباستيان سكيالتشي وخدعت 
احلارس الپولندي لوكاس فابيانســـكي 

.(٥٢)
  وزج بعدها فينغر بثيو والكوت بدال من 
الروسي اندري ارشافني (٦٧)، فكان الدولي 
االجنليزي عند حسن ظن مدربه النه وضع 
فريقه في املقدمـــة في الدقيقة ٧٤ عندما 
وصلته الكرة على اجلهة اليمنى للمنطقة 
فسيطر عليها قبل ان يسددها بحنكة على 
ميني احلارس فالدميير ستويكوڤيتش، قبل 
ان يضيف الفرنسي سمير نصري هدف 
التأمني والتأكيد بعد لعبة جماعية مميزة 
وصلت على اثرها الكرة الى الكاميروني 
الكسندر سونغ الذي تالعب بالدفاع قبل 
ان يحضرها لالعب مرسيليا السابق الذي 
اودعها الشباك بعد حركة متويهية مميزة 

.(٧٧)
   ورفع فريق املدرب الفرنســـي ارسني 
فينغر الذي كان خسرته مباراتيه السابقتني 
امام شاختار وبراغا، رصيده الى ١٢ نقطة في 
املركز الثاني بفارق ثالث نقاط عن الفريق 
االوكراني الـــذي اكد صدارته للمجموعة 
بتغلبـــه على ضيفـــه البرتغالي بهدفني 

للرومانـــي رازفان رات (٧٨) والبرازيلي 
لويز ادريانو (٨٣).

   وفي املجموعة اخلامسة، حلق روما 
ببايرن ميونيخ الى ثمن النهائي بتعادله 

مع مضيفه كلوج الروماني ١-١.

   عودة ريبيري للتسجيل 

  وعلـــى ملعب «اليانتـــس ارينا»، اكد 
بايرن ميونيخ احقيته في تصدر املجموعة 
بتحقيقه فوزه اخلامس وجاء على حساب 

بازل السويسري ٣-٠.
  ووضع الفرنسي فرانك ريبيري النادي 

الباڤاري باملقدمة في الدقيقة ٣٥ بعد متريرة 
من الظهير دييغو كونتينتو، مسجال هدفه 
االول منذ ابريـــل املاضي بعد ان ابعدته 
االصابة عن املالعب الشـــهر عديدة وهو 
لم يطأ ارضية امللعب هذا املوسم سوى 

مؤخرا.
  ثم اضاف االوكراني اناتولي تيموتشوك 
الهدف الثاني بعد دقيقتني فقط من مسافة 
قريبـــة بعدما وصلته الكـــرة من ماريو 
غوميز اثر ركلة ركنية، قبل ان يســـجل 
ريبيري هدفه الشـــخصي الثاني وهدف 
فريقه الثالث في الدقيقة ٤٩ بعد متريرة 

من توماس مولر.
  وفي املجموعة الســـابعة، حقق ريال 
مدريد فوزه اخلامـــس واكد جدارته في 
انهاء الدور االول في الصدارة بتغلبه على 
ضيفه اوكسير الفرنسي ٤-٠ بفضل ثالثية 
من الفرنسي كرمي بنزمية ورونالدو (٧١) 
ويغيب الپولندي ييري دوديك احلارس 
االحتياطي لريال مدريد االسباني ملدة ٦ 
أســـابيع عن املالعب بعد تعرضه لكسر 

في فكه.
  من جهته، أعرب العـــب ريال مدريد 
الفرنســـي كرمي بنزمية سعادته البالغة 
بتسجيل ثالثية (هاتريك) وقال «استمتعت 

كثيرا في املباراة ولعب الفريق جيدا.
  ورفع ريـــال رصيده الى ١٦ نقطة في 
الصدارة بفارق ٨ نقاط عن ميالن الثاني 
الذي ســـقط على ارضه وبني جماهيره 
امام اياكس امستردام ٠-٢، وكان الفريق 
الهولندي يخوض مباراته االولى بقيادة 
فرانك دي بـــور الذي حل بدال من مارتن 
يول بعد استقالة االخير من منصبه قبل 
يومني، وجنح النجم الدولي السابق في 
اختباره االول واسقط الفريق اللومباردي 

في معقله «سان سيرو».
   ووضع دميي دي زوي اياكس في املقدمة 
بكرة اطلقها من حدود املنطقة الى الزاوية 
اليســــرى االرضية ملرمى احلارس ماركو 
اميليا (٥٧)، قبل ان يضيف البلجيكي توبي 
الديوايرلد الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة 
عند حدود املنطقة إثر مجهود فردي مميز 
من االوروغوياني لويس سواريز على اجلهة 
اليســــرى، فاطلقها صاروخية في الزاوية 

اليمنى العليا ملرمى اميليا (٦٦).

  فالميني وسيلفا يغيبان عن ميالن

  هذا ويغيب العب الوســـط الفرنسي 
ماتيو فالميني عن ميالن متصدر الدوري 
االيطالي ملدة شـــهر بعد تعرضه الصابة 

في ركبته خالل املباراة.
  ولن يغيب فالميني عن ميالن سوى 
مباراتني الن الدوري االيطالي يدخل في 
عطلة االعياد بعد املرحلـــة الـ ١٧ في ١٨ 
و١٩ اجلاري، ومن املتوقع ان يســـتعيد 
الفريق «اللومباردي» خدماته في مباراته 
االولـــى بعد االعياد امـــام كالياري في ٦ 

يناير املقبل.
  كما تعرض املدافـــع البرازيلي تياغو 
ســـيلفا إلصابة في ركبته خالل املباراة، 
وســـافر الـــى ريـــو دي جانيـــرو لكي 
يخضع للعالج علـــى يد مدرب املنتخب 

البرازيلي.
   وفي املجموعة السادسة، حرم مرسيليا 
ضيفه تشلســــي من انهاء دور املجموعات 
بعالمة كاملة ومنعه من حتقيق فوزه السادس 

من ست مباريات بالفوز عليه ١-٠.
   ويدين فريق املدرب ديديه ديشـــان 
بفوزه الى البرازيلي برانداو الذي سجل 

هدف املباراة الوحيد في الدقيقة ٨١.
   وكان سبارتاك موسكو ضمن ايضا 
املركز الثالث واالنتقال الى «يوروبا ليغ» 
وهو ودع املسابقة االوروبية االم بفوز على 

مضيفه زيلينا السلوڤاكي ٢-١. 

 ميامي يتخطى يوتا
«NBA» في الـ   

 إيقاف مباراة 
سبارتاك وزيلينا

  أعرب دييغو مارادونا 
االبن عن رغبته في أن يصل 
القدم  والده أسطورة كرة 
األرجنتيني إلى «حالة من 
الطمأنينة النفسية» حسبما 
أوضح في مقابلة تنشرها 
صحيفـــة «دي تســـايت» 
األملانيـــة وقـــال مارادونا 
االبن، الذي يحمل اجلنسية 
اإليطالية ويلعب حاليا في 
إيطاليا: «أنا ووالدتي نرى 
أنه (مارادونا األب) لم يصل 

إلى هذه احلالة بعد».

 قاد ليبـــرون جاميس 
فريقـــه ميامـــي هيت الى 
حتقيق فوزه السادس على 
التوالي على حساب ضيفه 
يوتا جـــاز ١١١ ـ ٩٨ ضمن 
دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفـــني، وفـــي باقي 
املباريات، فاز شيكاغو بولز 
على كليفالند كافالييرز ٨٨ـ  
٨٣، ونيويورك نيكس على 
تورونتو رابتورز ١١٣ـ  ١١٠، 
ونيـــو اورليانز هورنتس 
على ديترويت بيســـتونز 
٩٣ ـ ٧٤، وميلووكي باكس 
على انديانا بيسرز ٩٧ـ  ٩٥، 
واوكالهوما ســـيتي ثاندر 
على مينيسوتا متبروولفز 
١١١ـ  ١٠٣، وممفيس غريزليز 
على فينيكس صنز ١٠٤ـ  ٩٨ 
بعد التمديد، وساكرامنتو 
كينغـــز علـــى واشـــنطن 

ويزاردز ١١٦ ـ ٩١. 

 توقفت مباراة سبارتاك 
موسكو الروسي أمام مضيفه 
الســـلوڤاكي في  زيلينـــا 
املجموعة السادسة لدوري 
أبطال اوروبـــا لكرة القدم 
ملدة ثالث دقائق عندما القى 
مشجعون االلعاب النارية 
على أرض امللعب.وخرج 
الفريقان من امللعب مع حكم 
املبـــاراة، والقيت االلعاب 
النارية من منطقة في الستاد 
يشغلها مشجعو سبارتاك. 
ولم حتدث اصابات نتيجة 
القاء االلعاب النارية، وعاد 
الفريقان في وقت الحق الى 
أرض امللعب واســـتؤنفت 

املباراة.
  
 

(ا.پ)  جنم بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك ريبيري يرنو بعينيه الى الكرة مع العب بازل بيرهام سافري 


