
 رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جوزيف بالتر يحتفل مع البرازيليين بالفوز باستضافة مونديال ٢٠١٤ وفي االطار يعلن فوز البرازيل بتنظيم المونديال 

 بالتر لمجلة «فوكاس»: 
ندرس إلغاء نتيجة 

التعادل في كأس العالم
الدولي   يدرس رئيس االحتاد 
(فيفــــا) جوزيــــف بالتــــر إلغاء 
التعادالت من قاموس املونديال، 
بحيــــث يتم اللجــــوء إلى ركالت 
انتهاء أي  اجلزاء مباشــــرة حال 
مبــــاراة بالتعادل حتــــى ولو في 
الــــدور األول دون حتى االحتكام 
لوقت إضافــــي، في مبادرة تهدف 
إلعادة اللعب الهجومي والبعد عن 
األداء التكتيكي في دور املجموعات 

كما حدث فــــي كأس العالم ٢٠١٠ 
أفريقيــــا. وصرح بالتر  بجنوب 
ملجلة «فوكاس» األملانية األسبوعية 
«ندرس إلغاء التعادالت في مباريات 
اجلولة األولى من املونديال وأيضا 
الوقت اإلضافي». وقال املسؤول «لو 
انتهت الـ ٩٠ دقيقة دون فائز، سيتم 
الترجيح..  إلى ضربات  االحتكام 
ومن املمكن العودة الستخدام قاعدة 
الهدف الذهبــــي امللغاة في ٢٠٠٢، 

وبهذا يحدد أول هدف الفائز مما 
سيجبر الفريقني على الهجوم».

  وأشار رئيس االحتاد الدولي إلى 
أن الشكل احلالي للمباريات يجعل 
اجلولة األولى في املونديال دائما 
«مملة». وحول اجلدل الدائر حول 
استخدام التكنولوجيا في العملية 
التحكيمية، وباألخص في عبور 
الكرة خلط املرمى قال «مبجرد توافر 
نظام غير معقد وســــريع سنقوم 

بتطبيقه». واستبعد بالتر استخدام 
التكنولوجيا في حاالت التســــلل 
أو األخطاء ألنها «ستوقف تتابع 
اللعب وستجبر احلكم على التوقف 
ملشاهدة التصوير وستتطلب قدرا 

كبيرا من الكاميرات».

  مونديال البرازيل ٢٠١٤

  ومن جهـــة اخرى، أكد احد 
رجال االحتاد الدولي لكرة القدم 

«فيفا» الكبار ان البرازيل مهددة 
بفقدان شرف استضافة كأس 
العالم ٢٠١٤ بسبب عدم جاهزية 
بنيتهـــا التحتيـــة من مالعب 
ومطارات حتى الوقت احلالي. 
وحسب موقع «جول» فان كبار 
القدم في  أعضاء احتاد كـــرة 
«فيفا» اتفقوا معا على االجتماع 
ملناقشة توقيت وإستراتيجية 
خطة إنقاذ كأس العالم ٢٠١٤، 

ولالتفاق على الدولة التي سيتم 
منحها شرف استضافة املونديال 
بدال من البرازيل وباتت اجنلترا 
هي وجهة «فيفا» في حال فشل 

البرازيل.
  ويأتي هذا االجتماع بعد فترة 
قصيرة من إعالن أعضاء اللجنة 
التنفيذية للـ «فيفا» عن خروج 
إجنلترا من ســـباق احلصول 
على شـــرف تنظيم مونديال 

٢٠١٨ ومنحه لروسيا، واملثير 
أن رئيس االحتاد جوزيف بالتر 
قال في تصريحات صحافية أن 
إجنلترا هي أسوأ خاسر، لكن 
بعد ذلـــك مت إبالغه بأن حركة 
تطوير املنشـــآت في البرازيل 
بطيئة جدا. وحســـب مصادر 
فإن االحتاد اإلجنليزي سيجري 
محادثات مع الـ «فيفا» في هذا 
الصدد لتحديد خطة احتياطية 

للحصـــول على اســـتضافة 
املونديال بدال من البرازيل التي 
تعاني في عمل التجهيزات قبل 
الوقت احملدد، واضاف املصدر 
أن األمر ليس بيـــد الـ «فيفا» 
بنسبة ١٠٠٪ ألنهم ينتظرون 
ردود واقعية ومدروســـة من 
البرازيلية  الهيئات اإلداريـــة 
والتي ستفعل املستحيل إلنقاذ 

احللم البرازيلي. 

 «فيفا»: إنجلترا بديلة للبرازيل في حالة عدم 
  الجاهزية الستضافة «مونديال ٢٠١٤»

 فابريغاس: سنحطم أسطورة 
«برشلونة الذي ال يقهر»

 أبدى اإلسباني سيسك فابريغاس قائد أرسنال اإلجنليزي ثقته 
في إمكانية أن يتخطى فريقه عقبة برشلونة اإلسباني، عندما 
يلتقي الطرفــــان في دور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا 
في فبراير املقبل. ويعيش الـ «بارسا» فترة توهج 
حقيقية على املستويني احمللي واألوروبي بقيادة 
أفضل العب في العالم ليونيل ميسي، لكن سيسك 
يؤمن بأن برشلونة «ليس فريقا محصنا من 
اخلسارة، وميكن الفوز عليه». وقال الالعب 
الفائز مع املنتخب اإلسباني بكأس العالم  في 
حوار لصحيفة «ليكيب» الفرنسية ٢٠١٠: 
«إنها ليست مهمة مستحيلة. بإمكاننا الفوز 
على برشلونة. إنه ليس فريقا غير قابل 
للهزمية، ولو كان كذلك لفاز بدوري أبطال 
أوروبا كل عام». وتابع فابريغاس: «مان 
يونايتد وتشلســــي وليڤربول أطاحوا 
ببرشلونة في املواسم املاضية. رمبا حان 

الوقت لكي نفعل ما فعلوا. ولم ال؟».
  يذكر أن برشلونة ودع دوري أبطال 
أوروبا املوسم املاضي من الدور نصف 
النهائي على يد إنتر ميالن اإليطالي حامل 
اللقب، بعد أن حقق الكأس املوســــم قبل 
املاضي على حساب مان يونايتد. وختم 
العب «املدفعجيــــة»: «إذا أردنا أن نكون 
أبطال أوروبا فيجب أن منتلك القدرة على 
هزمية أي منافس. مبن فيهم برشلونة». من 
جانب آخر يدرك فابريغاس أهمية اجلماهير 
فــــي عمل أي فريق مهما كان، فبدون مؤازرة 
لن يحصل الفريق علــــى أي بطولة وهذا ما 
أصــــر عليه أثناء حديثه مع قناة أرســــنال. 
وأصــــر فابريغاس على أن املنافســــة التزال 
قائمة بني أرســــنال ومان يونايتد على لقب 
الدوري اإلجنليزي وأوصى جماهير النادي 
بالتكاتف في مباريات اإلياب أمام «ليڤربول، 
تشلسي، مانشستر ســــيتي ومان يونايتد» 
بعد أن أنهى املدفعجية أصعب ثالث زيارات لهم 
والتي انتهت واحدة منهم أمام ليڤربول بالتعادل 
اإليجابي ١ ـ ١ فــــي الدقيقة األخيرة بفضل خطأ 
فادح من احلارس اإلسباني خوسيبه رينا، لكن 
املدفعجية خسروا في مباراتي تشلسي ومان 

يونايتد ٠ ـ ٢ و٠ ـ ١.
  وقال فابريغاس: اآلن ميكننا االستفادة 
من عامــــل األرض واجلمهور في مبارياتنا 
ضد الكبار، علينا االستفادة من اإليجابيات، 
فقد لعبنا مع أكبر أربعة أندية خارج ديارنا، 
ليڤربول ثم مانشستر ســــيتي وتشلسي 
وأخيرا مان يونايتد، وجميعها ستأتي إلى 
ملعب «اإلمارات» فــــي النصف الثاني من 
املوســــم، ونحن نعلم أننا ميكننا التغلب 
على أي فريق أمام جماهيرنا لكن يجب أن 
نحظى باملؤازرة ألن هذا ســــيعطينا الروح 
املعنوية والثقة. وختم: أمامنا فترة راحة 
جيدة قبل مواجهة تشلسي ولكن اللعب 
أمام الفرق املتوسطة مينحك أحيانا كثيرة 

الفوز باأللقاب. 

 أكد أن أرسنال سيستغل ملعبه وجماهيره للفوز على «رباعي القمة»
 «أس»: الدوري اإلسباني أشبه باإلسكوتلندي وبرشلونة وريال مدريد على طريقة رينجرز وسيلتيك 

 هيمنة مطلقة على الفوز باأللقاب بين فريقين فقط 
 ٣ شـــهور فقط من املوسم كانت كافية كي تؤكد 
بطولة الدوري االســـباني لكرة القدم على احلقيقة 
الدامغة: أنها تزداد شـــبها بنظيرتها االسكوتلندية 
كلما مر الوقت. فإذا كان هناك رينجرز وســـيلتيك 
يحتكران لقب الدوري في اسكوتلندا منذ ربع قرن، 
فإن الدوري االسباني يبدو في نفس الطريق في ظل 

هيمنة مطلقة لريال مدريد وبرشلونة.
  وبعد تعثر كل املالحقني مثل ڤياريال وڤالنسيا 
أصبح برشـــلونة يتصدر اآلن بفارق نقطتني أمام 

ريال مدريد.
  وقالت صحيفة «أس» البد من التســـاؤل عما إذا 
كان هذا األمر جيدا أو سيئا. صحيح أنه من املعتاد 
أن يكون ريال مدريد وبرشـــلونة في املقدمة، لكن 
ليـــس وحدهما، مع إمكانية ذهـــاب اللقب من حني 
آلخر ألندية أخرى. ما حدث العام املاضي رمبا كان 
أمرا يبعث على السخرية، ورمبا كان جديدا. لكن في 
األعوام التالية هل سيبقى األمر كذلك في كرتنا؟ إنها 
ديكتاتورية املال. فبرشلونة وريال مدريد ميلكان في 
الوقت احلالي ٤٤٪ من حقوق البث التلفزيوني، رغم 
التفاوض في هذه األيام على عقد جديد. وتسعى أكثر 
األندية املطالبة بتعديل التعاقد (إشبيلية وڤياريال) 
إلى تقليل تلك النسبة، ومن احملتمل أن يحدث ذلك 
لكن بقدر ضئيل. ولن يغير ذلك من حقيقة أن ريال 
مدريد وبرشـــلونة اليزاالن يتمتعان بأموال طائلة 
إلنفاقها، بينما ليس أمام الفرق األخرى ســـوى أمل 

البقاء واالستمرار دون ديون في أحسن احلاالت.
  واحلقيقة أن ريال مدريد وبرشلونة يقويان كل 
موسم من فريقني من الصعب عليهما اكتساب مزيد 
من القوة بغير تعزيزات خارجية.وأنهى برشلونة 
املوســـم املاضي برصيد ٩٩ نقطة مقابل ٩٦ نقطة 
لريـــال مدريد، في أرقام لم يســـبق أن حتققت في 
أحد مواسم الدوري االسباني. ومشوار الفريقني هذا 

املوسم يشير إلى أمر مشابه.
  ومثلما تنحصر املنافســـة بني فريقني فقط في 
الدوري االسباني واالسكوتلندي نرصد ٦ دوريات 
عربية ســـيطر على لقبها فريقان فقط في آخر ١٥ 

عاما:
  ١ـ  الدوري املصري: املنافسة محصورة دائما بني 
األهلي والزمالك، حيث فـــاز األول في ١١ دوري في 
آخر ١٥ عاما وفاز الثاني في ثالث واإلسماعيلي في 

دوري وحيد.
  ٢ـ  الدوري األردني: املنافسة محصورة بني الوحدات 
والفيصلي، حيث فاز األول في ٨ دوريات والثاني في 
٦ وشباب األردن في دوري وحيد في آخر ١٥ عاما.

  ٣ـ  الدوري السعودي: املنافسة انحصرت في آخر 
١٥ عاما بني الهالل واالحتاد، حيث فاز األول بـ ٦ ألقاب 

والثاني بـ ٧ والشباب في مناسبتني فقط.
  ٤ ـ الدوري الســـوداني: املنافسة محصورة بني 
الهـــالل واملريخ، حيث فاز األول في ١٠ مناســـبات 

والثاني في ٥.
  ٥ـ  الدوري البحريني: انحصرت املنافسة في آخر 
١٥ عاما بني احملرق والرفـــاع، فاز األول بـ ٨ ألقاب 

والثاني بـ ٥ ألقاب واألهلي بلقبني فقط.
  ٦ ـ الـــدوري اللبناني: املنافســـة انحصرت بني 
األنصـــار والنجمة، حيث فاز األنصـــار بـ ٧ ألقاب 

والنجمة بـ ٦ والعهد بلقبني فقط.

 السبت
  ٢٥  ديسمبر  ٢٠١٠ 
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 سيطرة مطلقة بين برشلونة وريال مدريد 
على الفوز بالدوري االسباني، وهنا مهاجم 

برشلونة داڤيد ڤيا يسجل في مرمى حارس 
ريال مدريد ايكر كاسياس 

 االسباني سيسك فابريغاس 
نجم وسط ارسنال االنجليزي 


