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  ١٥ ديسمبر ٢٠١٠ 

 قال النجم األرجنتيني الدولي ليونيل ميســـي العب  47 
فريق برشلونة االسباني إن املباراة التي فاز بها الفريق 
على ريال سوسيداد بخماسية بدت سهلة، «لكنها ليست 
كذلك، خاصة في الشـــوط األول». ووجه ميسي الشكر 
لزمالئه على األداء القوي وحتقيق الفوز تلو اآلخر، وقال 
«أشعر بسعادة غامرة ألن االنتصارات تسير إلى جانبنا، 

نحن نلعب مبستوى رائع حقا». 

 ميسي: ما نفعله يبدو سهًال ولكنه ليس كذلك
 قال رئيس الوزراء القطري الشــــيخ حمد بن جاسم آل ثاني امس ان قطر ال 
تعتزم اصدار سندات لتمويل اســــتضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 

.٢٠٢٢
  وستستضيف قطر التي لم تتأهل مطلقا لنهائيات كأس العالم البطولة في 
٢٠٢٢ وستكون املرة االولى التي تقام فيها النهائيات في الشرق االوسط او في 
دولة عربية. وقطر التي ستكون اصغر دولة على االطالق تستضيف النهائيات 

هي اكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي املسال. 

 حمد بن جاسم: قطر لن تصدر سندات لتمويل المونديال

 «فيفا» لن يتسامح مع أي شكل من التمييز.. ويجب على المثليين أن يتوقفوا عن نشاطهم خالل البطولة

 بالتر يؤكد أن المال لم يكن وراء فوز قطر وروسيا بتنظيم كأس العالم
الدولي   أكد رئيس االحتـــاد 
لكرة القدم «فيفا» جوزيف سيب 
بالتر أن املال لم يكن له أي دور 
في قرار منح روسيا وقطر حق 
استضافة كأس العالم عامي ٢٠١٨ 
و٢٠٢٢ على الترتيب، وقال بالتر 
في مؤمتر صحافي أقيم بجنوب 
افريقيا إن الهدف من منح قطر 
وروسيا استضافة كأس العالم هو 
نشر اللعبة حول العالم وليس 
ألسباب مادية، وأضاف «يجب 
أن نذهب إلـــى أماكن جديدة، ال 
تتحدثوا عن املـــال هذا األمر ال 

يتعلق باملال».
  وســـبق لبالتـــر أن رفـــض 
ادعاءات بوجود فساد في الفيفا 
انتقادات من وسائل إعالم  بعد 
أميركية وبريطانية ووصف فريق 
اجنلترا املسؤول عن امللف بأنه 
«خاسر ال يتمتع بروح رياضية»، 
وستكون كأس العالم ٢٠١٨ أول 
بطولة تقام في اوروبا الشرقية 
بعد إقامة النهائيات عشر مرات 
في النصـــف الغربي من القارة 
بينما ستكون قطر أول دولة في 
الشرق األوسط والعالم العربي 
تستضيف البطولة كما ستكون 
أصغر دولة من حيث احلجم تنال 

هذا الشرف.
   وردا على سؤال بشأن قلق 

املثليني من حضور كأس العالم 
في قطر بسبب موقفها املناهض 
للمثلية اجلنسية قال بالتر «يجب 
أن يتوقفوا عن ممارسة أي أنشطة 
جنسية هناك»، لكن بالتر أكد أن 
«فيفا» لن يتسامح مع أي شكل 
من التمييز وانه متأكد ان بوسع 
اجلميع احلضور واالســـتمتاع 

بإقامة كأس العالم في قطر.
  ومن جانب آخر أعلن بالتر أن 

٦٨٥ مليون راند جنوب أفريقي 
(١٠٠ مليون دوالر) من عائدات 
كأس العالـــم ٢٠١٠ ستســـتثمر 
في تطويـــر الرياضة والصحة 
والتعليم في جنوب أفريقيا. وقال 
بالتر في ستاد «سوكر سيتي» في 
سويتو والذي استضاف املباراة 
النهائية لكأس العالم ٢٠١٠ التي 
انتهت بفوز اسبانيا على هولندا 
في ١١ يوليو املاضي «فيفا» ليست 

ســـيركا حيث ننصب خيمتنا 
ثم نزيلهـــا بعد انتهاء احلدث»، 
وأضاف بالتر «الفيفا ســـتترك 
إرثا دائما لشباب جنوب أفريقيا 
بفضل هـــذه البطولة الناجحة 
لـــكأس العالم». وأغـــدق بالتر 
املديح باستضافة جنوب أفريقيا 
للبطولة التي شـــاركت فيها ٣٢ 
دولة، ونالت إشادة عاملية وحققت 

جناحا وصف باالستثنائي. 

 فرحة العب مان يونايتد بارك جي سونغ بهدف الفوز في مرمى أرسنال  (رويترز) 

 مان يونايتد يضرب «مدفعجية» أرسنال وينتزع الصدارة أالرديس يشعر بالصدمة إلقالته  من بالكبيرن 
 حســـم مان يونايتد لقاء القمة مع 
غرميه التقليدي ارسنال ١ - ٠ اول من 
امس في ختام املرحلة السابعة عشرة من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم وانتزعه 
من منافســـه صـــدارة الترتيب بفارق 
نقطتني. ورفـــع مان يونايتد ـ وصيف 
بطل املوسم املاضي الذي ميلك مباراة 
مؤجلة مع بالكبـــول ـ رصيده الى ٣٤ 
نقطة وابتعد بفارق نقطتني عن ارسنال 
ومانشستر سيتي، و٣ نقاط عن تشلسي 
حامل اللقب، علما انه يلتقي االخير في 

لقاء قمة اخرى االحد املقبل.
  فعلى ملعب اولدترافود، وامام ٧٥٢١١ 
متفرجا تقدمهم عمال مناجم تشـــيلي 
الذيـــن بقوا محتجزين في منجم حتت 
األرض طوال أكثر من شهرين وأنقذوا في 
منتصف اكتوبر املاضي بدعوة من النادي 
الشمالي العريق، وجه مان يونايتد رسالة 
قوية الى جميع منافسيه انه مصمم على 
اســـتعادة اللقب الذي خسره ملصلحة 
تشلسي املوسم املاضي، ويريد االنفراد 
بالرقم القياســـي في عدد االلقاب الذي 
يتقاسمه مع ليڤربول حاليا (١٨ لقبا لكل 
منهما) بفوز معنوي على ارسنال. وجاء 
هدف املباراة الوحيد بواسطة الكوري 
اجلنوبي بارك جي سونغ بعد ان تخطى 
البرتغالي ناني الفرنسي غايل كليشي 
وارسل كرة متقنة قابلها الكوري برأسه 

واودعها بطريقة رائعة الشباك (٤١).
  وشكل مان يونايتد بعض اخلطورة 
من الهجمات املرتدة وسنحت له فرصة 

ذهبية حلسم املباراة في مصلحته نهائيا 
عندما احتسب له احلكم ركلة جزاء اثر 
ملسة يد لكليشـــي داخل املنطقة، لكن 
روني ســـددها عاليا في الدقيقة (٧٣). 
وقال فيرغسون اثر املباراة «لعب فريقي 
بطريقة جيدة خصوصـــا رباعي خط 
الدفاع، اداء الفريق في تصاعد مستمر في 
اآلونة االخيرة». اما ڤينغر فقال «نشعر 
بخيبة االمل، لكن ال يجب القراءة كثيرا 

في اخلسارة».
  وفي ختام املرحلة اخلامسة عشرة 
من الدوري االسباني تعادل ڤالنسيا مع 
ضيفه اوساســـونا ٣ - ٣ فعلى ملعب 
«ميســـتايا»، فرط ڤالنســـيا بفوز كان 
قريبا منه بعد سيطرة شبه مطلقة على 
مجريات الشوط االول فتقدم ٣ - ١، فيما 
انتقل التفوق الى الضيوف وســـجلوا 
هدفني مدركني التعادل. تقدم ڤالنســـيا 
عبر روبرتو ســـولدادو (٢٤)، واضاف 
الليتواني ماريوس ستانكيڤيسيوس 
الهدف الثاني (٣٢)، وقلص اوساسونا 
الفـــارق عبر فرانشيســـكو خوانفران 
(٤٠)، وســـجل هدف ڤالنســـيا الثالث 
اريتز ادوريز (٤٢). وفي الشوط الثاني، 
ارتفعت االثارة مع تسجيل الهدف الثاني 
الوساســـونا عبر ميغل فالنيو (٦٠)، 
واضاف كارلوس اراندا هدف التعادل. 
ورفع ڤالنسيا رصيده الى ٢٥ نقطة وبقي 
خامسا بفارق ٣ نقاط خلف اسبانيول 
الرابع، فيما ارتفع رصيد اوساســـونا 

الى ١٦ نقطة. 

 .. وفيرغسون يصف إقالة زميله بالقرار «الغبي»

 إنجلترا تواجه الدنمارك وديًا في فبراير

 أبدى االجنليزي سام أالرديس صدمته وخيبة أمله بعدما قرر نادي 
بالكبيرن اإلجنليزي لكرة القدم إقالته من منصب املدير الفني للفريق 
األول.واستغنى النادي عن خدمات أالرديس ومساعده نيل ماكدونالد 
بقرار من مجموعة فينكيز الهندية التي اشــــترت النادي مؤخرا.وقال 
أالرديــــس في بيــــان أصدرته رابطة مدربي الدوري «أشــــعر بصدمة 
كبيرة وخيبة أمل للرحيل عن بالكبيرن. وأضاف «إنني فخور للغاية 
بتدريب هــــذا النادي وكنت أمتتع بعالقة رائعة مع الالعبني واجلهاز 
الفني واملشجعني خالل الفترة التي قضيتها في املنصب.واآلن أمتنى 

لهم وللنادي كل النجاح في املستقبل. 

 انتقد السير اليكس فيرغسون مدرب مان يونايتد االجنليزي قرار 
ادارة نادي بالكبيرن روفرز باقالة املدرب سام أالردايس، ووصفه بالقرار 
«الغبي» و«املنافي للمنطق الســــليم» وكانت ادارة بالكبيرن أعلنت 
اقالة االردايس غداة اخلسارة امام بولتون ١-٢. وقال فيرغسون بعد 
تصدر فريقه الدوري: «اتصل بي أالردايس قائال «أميكننا تناول كوب 
من الشاي؟».وتابع فيرغسون (٦٨ عاما) لشبكة «سكاي سبورتس»: 
«ثم رن الهاتف الســــاعة الرابعة والنصــــف وقال لي «لقد طردت من 
منصبي».وأضاف املدرب االسكوتلندي: «لم أسمع بقرار غبي مماثل 

في حياتي، انه أمر سخيف للغاية». 

 أعلن االحتاد االجنليزي لكرة القدم ان منتخبه ســــيواجه نظيره 
الدمناركي وديا في ٩ فبراير فــــي كوبنهاغن. ويهدف مدرب منتخب 
إجنلترا، االيطالي فابيو كابيللو، من وراء هذا اللقاء ان يلعب رجاله 
خــــارج عرينهم في وميبلي قبل مواجهة ويلــــز في ٢٦ مارس ضمن 
تصفيات كأس أوروبا ٢٠١٢، وقد وقع على االختيار على كوبنهاغن، 

كون ملعبها يشبه الى حد بعيد ستاد امليلينيوم في كارديف.  

 صراع بين إشبيلية ودورتموند على بطاقة 
التأهل للدور الثاني في «يوروبا ليغ»

 دل بوسكي وتشاڤي يؤكدان براءة
  إنجازات الكرة اإلسبانية من المنشطات

 ڤان مارڤييك يفكر في  االستقالة
   من تدريب هولندا  بعد «يورو ٢٠١٢»

 دافع المدير الفني للمنتخب اإلسباني لكرة 
القدم فيسنتي دل بوسكي والعب وسطه تشاڤي 
هيرنانديز عن إنجازي الفريق بالفوز ببطولة 
األمم األوروبية وكأس العالم، واستبعدا أي شبهة 
تورط في المنشطات. وقال دل بوسكي «خالل 
٤٣ عامـــا قضيتها في عالم كرة القدم، لم أعرف 
شيئا أو أرى شيئا قد يثير الريبة». وجاءت تلك 
التصريحات بعد أن نشرت صحيفة «الموندو» 
معلومـــة تلمـــح فيها إلى عالقة بيـــن الطبيب 
إيوفيميانو فوينتس، المتورط في عدة قضايا 
منشطات، وعالم كرة القدم. ونسبت الصحيفة 
جملة إلى فوينتس قـــال فيها «لو تحدثت، لن 
يكون لدى إسبانيا لقبا أوروبيا أو موندياليا». 

وكان فوينتس هو العقل المفكر لشبكة منشطات 
تم الكشـــف عنها في عالم الدراجات عام ٢٠٠٦ 
من خالل عملية أطلق عليها «بويرتو»، قبل أن 
يعود للتورط في عملية «جالجو»، التي خرجت 
للنور يوم الخميس الماضي وأسفرت عن اعتقال 
١٤ شـــخصا، أغلبهم على صلة برياضة ألعاب 
القوى في اسبانيا. وشدد دل بوسكي على أنه 
لم يكتشـــف «قط» أي محاولة «للحصول على 

أفضلية في الرياضة عن طريق الغش».
  بدوره، نفى تشاڤي بشـــكل قاطع أن تكون 
هناك أي عالقة لالعبين الذين حصلوا في جنوب 
أفريقيا على أول كأس للعالم في تاريخ إسبانيا 

خالل يوليو الماضي بالمنشطات. 

 أشار مدرب منتخب هولندا وصيف كأس العالم 
األخيرة في جنوب أفريقيا، برت ڤان مارڤييك الى 
انه يفكر في التخلي عن منصبه بعد نهائيات كأس 
أوروبا عام ٢٠١٢ املقررة في أوكرانيا وپولندا. وأشار 
ڤان مارڤييك الى رغبته في العودة الى تدريب األندية 
وذلك في مقابلة أجرتها معه مجلة «ان يو سبورت» 
الهولندية. وقال ڤان مارڤييك «أعتقد بأنني سأترك 
منصبي بعد ٢٠١٢، في ذلك الوقت أكون قد وصلت 

الى نهاية عقدي مع االحتاد الهولندي، وســـيكون 
الوقت قد حان للنظر الى أمور أخرى».

  ويرغب ڤان مارڤييك (٥٨ عاما) في التوجه الى 
تدريب احد األندية «لكن ليس في هولندا». وقال 
في هذا الصدد «خياراتي تشـــمل الدوري األملاني 
واالجنليزي واالسباني، لقد اتصلت بي عدة أندية، 
لكن في الوقـــت احلالي، قلبي يبقى برتقاليا» في 

إشارة الى ألوان املنتخب الهولندي. 

 يبدو بوروسيا دورمتوند االملاني الذي يسطر 
اجنازات رائعة في الدوري احمللي «بوندسليغا»، في 
وضع حرج للغاية ضمن املجموعة العاشرة، عندما 
يحل على اشبيلية االسباني في مباراة قمة اليوم 
في اجلولة السادسة االخيرة لدور املجموعات. في 
حني يستقبل كارباتي لفيف االوكراني باريس سان 
جرمان الفرنســـي.وتأهل باريس سان جرمان (١١ 
نقطة) عن املجموعة، وستنحصر البطاقة الثانية 
بني اشبيلية الثاني (٩ نقاط) ودورمتوند الثالث 

(٨ نقاط). 
  ويتعني على نابولي االيطالي (٤ نقاط) حتقيق 
الفوز على ضيفه ســـتيوا بوخارست الروماني (٦ 
نقـــاط) ضمن املجموعة احلادية عشـــرة، في حني 

يستقبل ليڤربول االجنليزي 
املتأهل ســـابقا  (٩ نقـــاط) 
اوتريخت الهولندي االخير (٤ 
نقاط).وفي املجموعة الرابعة، 
تبدو املنافسة مفتوحة على 
الصدارة، عندما يحل ڤياريال 
االســـباني املتصدر واملتأهل 
سابقا (٩ نقاط) على كلوب 
بـــروج البلجيكي االخير (٣ 
نقـــاط)، ويســـتقبل دينامو 
زغرب الكرواتـــي الثالث (٧ 
نقـــاط) بـــاوك اليوناني (٨ 

نقاط).
  وارتفع عدد االندية املتأهلة 
الى الدور الثاني الى ١٨، وهي 
مانشستر سيتي االجنليزي 

وليخ بوزنـــان الپولندي (املجموعة االولى) وباير 
ليفركوزن االملاني (الثانية) وسبورتينغ لشبونة 
البرتغالي (الثالثة) وڤياريال االســـباني (الرابعة) 
ودينامو كييڤ االوكراني وباتي بوريسوف البيالروسي 
(اخلامسة) وسسكا موسكو الروسي وسبارتا براغ 
التشـــيكي (السادسة) وزينيت سانت بطرسبورغ 
الروسي (السابعة) وشـــتوتغارت االملاني ويونغ 
الهولندي  بويز السويسري (الثامنة) وايندهوفن 
وميتاليست خاركيف البيالروسي (التاسعة) وباريس 
سان جرمان الفرنسي (العاشرة) وليڤربول االجنليزي 
(احلادية عشـــرة) وبورتو البرتغالي وبشيكتاش 
التركي (الثانية عشرة). ويتأهل الى الدور الثاني اول 
وثاني كل من املجموعات الـ ١٢، وتنضم اليها اندية 
تونتي وأياكس أمســـتردام 
الهولنديان، بنفيكا وسبورتينغ 
البرتغاليان، رينجرز  براغا 
االسكوتلندي، روبني كازان 
وسبارتاك موسكو الروسيان 
وبازل السويسري، التي احتلت 
املركز الثالث في مجموعاتها 
في دوري ابطال اوروبا بانتهاء 
الدور االول. وستصنف اندية 
براغا، ســـبارتاك موســـكو، 
أياكس وتونتي مع متصدري 
الباقية  املجموعات واالندية 
مع اصحاب املركز الثاني في 
التي ستســـحب في  القرعة 
١٧ اجلـــاري في مدينة نيون 

السويسرية.

 عالمية  متفرقات 

 رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جوزيف بالتر مع رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما وفي اإلطار األملاني فرانتس بكنباور

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 ٩  دينامو زغرب- باوك 
 ٩  كلوب بروج- ڤياريال 

 ٩  الكمار- باتي بوريسوف 
 ٩  دينامو كييڤ- شيريف 

 ٩  سبارتا براغ- سسكا موسكو 
 ٩  لوزان- باليرمو 

 ١١:٠٥  كارباتي - باريس سان جرمان 
 ١١:٠٥  اشبيلية- بوروسيا دورمتوند 
 ١١:٠٥  نابولي - ستيوا بوخارست 

 ١١:٠٥   ليڤربول - اوتريخت 
 ١١:٠٥  بشيكتاش - رابيد ڤيينا 
 ١١:٠٥  بورتو - سسكا صوفيا 

 بكنباور يأسف إلعالن «فيفا» عن نتائج تصويت المونديال 
 أعرب أسطورة كرة القدم األملانية وعضو 
اللجنة التنفيذيــــة لالحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) فرانتس بكنباور لصحيفة «بيلد» األملانية 
عن شعوره «بخيبة األمل» لنشر «فيفا» نتائج 
اقتراعي اختيار الدولتني املضيفتني لبطولتي 

كأس العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢.
  وأوضــــح بكنباور للصحيفــــة األملانية أن 
«فيفا» أخبره هو وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية 
لالحتاد بأن نتائج االقتراع ســــتبقى ســــرية، 
لكنه فوجئ بعدها بنشــــر هذه النتائج بشكل 
علني مما تســــبب في إحراج باقي الدول التي 
كانت تنافس الستضافة احلدثني العامليني، مثل 
إجنلترا (حصلت على صوتني فقط في اقتراع 

مونديال ٢٠١٨) وأستراليا (حصلت على صوت 
واحد فقط في اقتراع مونديال ٢٠٢٢).

  وقال بكنباور «أشــــعر بخيبة األمل بسبب 
طريقة تعامل «فيفا» مع هذه االقتراعات، فقد 
تســــببت في إحراج سبع دول خاسرة خاصة 
إجنلترا وأستراليا»، وأضاف القيصر األملاني 
«لقد أخبرونا بأنه سواء نحن أو اجلمهور لن 
نعرف أبدا عدد األصــــوات التي حصل عليها 
كل ملــــف، ظننا أننا ســــنعرف فقط عقب كل 
جولة من التصويت الدولة املستبعدة من تلك 
اجلولة. لكنني بعدها بســــاعات قليلة سمعت 
في احملطات اإلذاعية عدد األصوات التي حصل 

عليها كل ملف». 

  أعلن نادي شتوتغارت الفرنسي لكرة القدم انتهاء 
موسم مهاجمه الفرنســــي يوهان اوديل بعد تعرضه 
الصابة جديدة في الركبة اليمنى. واصيب اوديل (٢٧ 
عاما) خالل التدريب بقطع في االربطة الداخلية واخلارجية 

للركبة اليمنى.
   توقفت احملادثات بني املدرب اإليطالي مارشيللو ليبي 
واالحتاد األوكراني لكرة القدم حول إمكانية توليه منصب 
ــب الذي يطلبه  ــبب الرات املدير الفني للمنتخب األول بس

املدرب، حسبما ذكرته قناة «تي.اس.ان» التلفزيونية.
   أوضحت بيانات رســــمية صــــدرت أن بيع تذاكر 
املباريات في ســــتادات كرة القدم في أوروغواي شهد 
طفــــرة كبيرة خالل عام ٢٠١٠، وبلغ أكبر معدل له منذ 

عقد السبعينيات.
   أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم أنه سيحظى 
ــيماو وهوجو أمليدا ومانويل  بخدمات الثالثي البرتغالي س

فيرنانديس اعتبارا من يناير املقبل.
   واصل ميامي ميت فترة اســــتعادة هيبته وحقق 
فوزه التاســــع على التوالي على حساب نيو اورليانز 
هورنتــــس ٩٦-٨٤ ضمن دوري كرة الســــلة االميركي 
للمحترفني. واحلق ميلووكي باكس اخلسارة اخلامسة 
هذا املوسم مبضيفه داالس مافريكس وصيف املنطقة 

الغربية ١٠٣-٩٩.
   تشهد بطولة كأس هومبان لفرق التنس املختلطة تكرارا 
محتمال للمباراة املاراثونية ببطولة وميبلدون السابقة التي 
تغلب فيها األميركي جون إسنر على الفرنسي نيكوال ماوت 
عندما تلتقي الواليات املتحدة مع فرنسا في الثالث من يناير 
املقبل ضمن منافسات البطولة األسترالية التي تقام مبشاركة 

ثمانية فرق.
   فاز منتجع شــــالدينج بوالية ستيريا النمساوية 
بلقب أفضل منتجع جبلي للتزلج في أوروبا في استفتاء 
أجرته وكالة «ماونتني مانيجمنت». وفاز باملركز الثاني 

منتجع ليش تسورز النمساوي للتزلج. 


