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  ٢٤ فبراير  ٢٠١١ 

 كشف رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري  47 
جوزيف بالتر أن احتياطي االحتاد يبلغ مليار و٢٠٠ 
مليون دوالر أميركي بفضل عائدات كأس العالم ٢٠١٠ 
في جنوب أفريقيا. وذكر بالتر ان النتائج املالية في 
املونديال األخير كانت أفضل من مونديال ٢٠٠٦ في 
أملانيا، وان تفاصيل اضافيــــة عن جناح املونديال 
األفريقي ستنشر االســــبوع املقبل في تقرير فيفا 

السنوي. واستهل فيفا سنة كأس العالم وهو ميلك 
احتياطيا يبلغ ١٫٠٦ مليار دوالر أميركي، وذكر ان 
االحتياطي ميكن أن يغذيه ملدة ١٨ شهرا في حال إلغاء 
كأس العالم. وافتتح بالتر جمعية االحتاد االفريقي 
لكرة القدم في الســــودان بالقول ان القارة يجب ان 
تكون فخورة بتنظيم نهائيــــات كأس العالم التي 

ساهمت بجلب املزيد من الفخر والثقة ألفريقيا. 

 ذكر العب كـــرة القدم العاجي الدولي يايا توريه أن 
فريقه احلالي مانشستر سيتي اإلجنليزي قد يصبح في 
غضون عامني فقط أفضل من فريقه الســـابق برشلونة 
االسباني رغم عدم وجود أي نقاط للمقارنة بني الفريقني 
حاليا، ويثق العب خط الوسط توريه (٢٧ عاما) في أن 
مانشستر سيتي الذي يتسم بالثراء لن يستغرق وقتا 

طويال ليصبح على نفس مستوى برشلونة. 

 توريه : سيتي قد يصبح أفضل من برشلونة بالتر: احتياطي «فيفا» يبلغ ١٫٢ مليار دوالر 

 ليون «أسد» على ريال مدريد 
 تشلسي يقترب من التأهل بعد فوزه على كوبنهاغن في ذهاب دور الـ ١٦ لدوري أبطال أوروبا 

(رويترز)   مهاجم ريال مدريد كرمي بنزمية مير من مدافعني في طريقه لتسجيل هدف التعادل  

 خطا كل من ريال 
االســـباني  مدريـــد 
وتشلسي االجنليزي 
خطوة نحو بلوغ الدور 
ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا 
اثر عودة االول بتعادل ايجابي مع 
ليون الفرنسي ١-١، في حني تغلب 
الدمناركي  الثاني على كوبنهاغن 
٢-٠ في عقر دار االخير ضمن ذهاب 
الدور الثاني مساء اول من امس.

  على ملعب جيرالن، فشل ريال 
مدريد حامل الرقم القياسي في عدد 
األلقاب (١٠ مرات) مرة جديدة في 
حتقيق فوزه االول على ليون في 
سبع مواجهات جمعت بينهما في 
املواسم االخيرة في هذه املسابقة 
لكنه سجل هدفا خارج ملعبه قد 
يكــــون كافيا له على ملعبه حيث 
يكفيه الفوز بهدف او حتى التعادل 
السلبي لكي يبلغ الدور ربع النهائي 
الذي فشــــل في التأهــــل اليه منذ 
املقابل  موســــم ٢٠٠٣-٢٠٠٤ في 
غاب عن ليون مهاجمه االرجنتيني 
ليساندرو لوبيز املصاب بتمزق 
عضلي. وكان ليون الطرف االفضل 
في ربع الساعة االول، وكاد قائده 
املدافــــع البرازيلي كريس يفتتح 
التسجيل عندما استدار على نفسه 
داخل املنطقة وسدد كرة مقصية 
مــــرت الى جانب قائــــم احلارس 
االسباني ايكر كاسياس (١١)، ثم 
انقذ تشابي الونسو املوقف عندما 
اللحظة االخيرة كرة  شــــتت في 
قبل ان تصل امام يوان غوركوف 
املتربص امام املرمى (٢٤). وكانت 
اول محاولة خطرة لريال مدريد 
عندما اطلق االرجنتيني انخل دي 
ماريا كرة قوية من خارج املنطقة 
ارمتى عليها هوغو لوريس بسهولة 
(٢٩). ثم تصدى احلارس الفرنسي 

مشوارها داخل الشباك رغم تدخل 
كريس (٦٥).

  وجنح ليون في ادراك التعادل 
عندما انبرى البوســــني ميراليم 
بيانيتش لركلة حرة مباشرة ورفعها 
داخل املنطقــــة تطاول لها كريس 
برأسه باجتاه غوميس املرتبص 
امام املرمى فتابعها بسهولة داخل 
الشــــباك (٨٣). وضغط ليون في 
الدقائق االخيرة في محاولة حلسم 
االمور في مصلحته لكن ريال عرف 

كيف يحافظ على التعادل.
   وعلى ملعب باركن شتاديوم 
فــــي كوبنهاغن، قطع تشلســــي 
اجلريــــح اكثر من نصف الطريق 
نحو ربــــع النهائي بفوزه الثمني 
على كوبنهاغن ٢-٠ بفضل ثنائية 
انيلكا.  الفرنسي نيكوال  ملهاجمه 
ومن شأن الفوز تخفيف الضغط 
املدرب االيطالي كارلو  عن كاهل 
انشيلوتي بعد خروج فريقه من 
ايفرتون  الكأس على يد  مسابقة 
بخسارته امامه بركالت الترجيح 
السبت املاضي، كما تضاءلت اماله 
في االحتفاط باللقب احمللي لتخلفه 
بفارق ١٢ نقطة عن مان يونايتد 
املتصدر. ولم يخســــر كوبنهاغن 
الذي بات اول فريق دمناركي يبلغ 
هذا الدور من املسابقة املرموقة، 
علــــى ارضه فــــي مبارياته الـ ١٦ 
االخيرة علــــى الصعيد االوروبي 
علما بانه انتزع التعادل ١-١ من 
برشــــلونة فــــي دور املجموعات 
هذا املوسم. واستبعد انشيلوتي 
املهاجم العاجــــي ديدييه دروغبا 
التشــــكيلة االساسية ولعب  من 
بالثنائي االسباني فرناندو توريس 
والفرنسي نيكوال انيلكا يعاونهما 
على اجلبهة اليســــرى الفرنسي 

االخر فلوران مالودا. 

الهدف االول من دون ان ينجح الى 
ان اشــــرك مورينيو بنزمية مكان 
اديبايور. وبعد ثوان من نزوله وفي 
اول ملسة له تخطى مدافعني داخل 
املنطقة وسدد بني ساقي لوريس 
الذي خــــرج ملالقاته لتتابع كرته 

عندما انبرى لركلة حرة من اجلهة 
اليمنى صدها القائم االيسر (٤٨)، 
وبعد حلظات سدد سيرجيو راموس 
كرة رأسية نابت فيها العارضة عن 
احلارس لوريس في ابعادها (٥٠). 
وحاول ريال مرارا وتكرارا تسجيل 

التقاطها  احلارس كاســــياس في 
فتهيأت امــــام باتيفمبي غوميس 
واملرمى مشرع امامه لكنه سددها 
عاليا (٣٤). وحقــــق ريال مدريد 
انطالقة قوية في الشــــوط الثاني 
وكاد رونالدو يفتتح التســــجيل 

مجددا لركلة حرة مباشرة اطلقها 
كريستيانو رونالدو (٣١). وسنحت 
اثر هجمة  لليــــون  اخطر فرصة 
مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة 
الى البرازيلي ميشــــال باستوس 
فحولها عرضية داخل املنطقة فشل 

 الصحف اإلسبانية تشيد بأداء بنزيمة بنزيمة يعتز بهدفه في ناديه السابق 

 بويل سعيد بأداء ليون راموس: كانت لدينا عدة فرص لحسم المباراة 

 ريال وبرشلونة يتصدران قائمة أكثر 
أندية كرة القدم األوروبية رواجًا

 اإلصابة تحرم برشلونة من جهود 
تشافي أمام مايوركا وڤالنسيا

 بالكبول يلحق هزيمة قاسية بتوتنهام 

ــي كرمي بنزمية، العب نادي ريال مدريد أنه   أكد املهاجم الفرنس
لم يحتفل بهدفه في مرمى ليون كنوع من االحترام لناديه السابق. 
غير أنه اعترف بأنه كان يتمنى لو لعب وقتا أطول في املباراة حتى 
يتمكن من إظهار قدراته لو كانت الفرصة سنحت له. وصرح بنزمية 
على املوقع االلكتروني الرسمي لريال مدريد الرسمي بالقول. كان 
هدفي مهما وقد أسعدني كثيرا.. كنت سعيدا للغاية في ليون عندما 

أحرزت الهدف ولكنني لم أمتكن من االحتفال به».
ــي بعدها ألن الهدف  ــي قاموا مبعانقت ــاف: «جميع زمالئ   وأض
جعلنا في املوقف األقوى خالل مواجهة ليون.. أسعى للعب املزيد 
من الوقت في املباريات، لقد أعطاني املدرب ٢٧ دقيقة ورددت عليه 

في امللعب». 

 أشادت الصحف االسبانية الصادرة أمس االربعاء بأداء مهاجم ريال مدريد 
ــباك بعد ثوان قليلة من مشاركته  ــي كرمي بنزمية الدراكه الش الدولي الفرنس

في امام ليون.
ــة الذهبي»،  ــة اليومية»: «هدف بنزمي ــة «أس» الرياضي   وعنونت صحيف
وأضافت: «هدف مدريد االول في ليون، هدف أعاد تأهيل بنزمية...». واعتبرت 

الصحيفة ان املهاجم الفرنسي يستحق ان ينال «االعتذار».
ــق. بنزمية يتخلص  ــع النهائي في األف ــة «ماركا» فكتبت: «رب   أما صحيف
ــة في دوري األبطال حيث  ــف لعنته بنزمية هو أكثر املهاجمني فاعلي من نص
ــابقة. لقد سجل كل ٦٠ دقيقة، وهو معدل أفضل حتى من  يثبت انه جنم املس
ــي) صامويل إيتو أو (االرجنتيني) ليو  ــي) نيكوال أنيلكا... (الكاميرون (الفرنس
ــي». وكتبت صحيفة «أل بايس»: «بنزمية أفضل، أفضل، أفضل... أعطى  ميس

هدفه فرصة للفريق ايابا على ملعب سانتياغو برنابيو». 

ــادي ريال مدريد عقب  ــيرجيو راموس مدافع ن  أكد الدولي س
ــجيل التي كان من  املباراة أن فريقه أضاع العديد من فرص التس
شأنها حسم املباراة ملصلحته. وتلقى القائم تسديدتني من العبي 
ــاراة إلى جانب إهدار  ــالل الدقائق األولى من املب ــال مدريد خ ري
فرصة محققة للتسجيل، ولكن الفريق سيكتفي االن بأخذ هدفه 
ــتقام على  ــه إلى مباراة العودة التي س ــجل خارج أرضه مع املس
ملعبه سنتياغو بيرنابيو. وصرح راموس على املوقع االلكتروني 
الرسمي لريال مدريد الرسمي بقوله «إنها نتيجة إيجابية بالنسبة 
ــنلعب مباراة  ــعنا إنهاء املباراة ملصلحتنا.. س لنا ولكننا كان بوس
ــب علينا التأهل  ــام جمهورنا. لذلك يج ــودة على أرضنا وأم الع

للدور التالي». 

ــل راضيا من مباراة  ــي كلود بوي ــرج مدرب نادي ليون الفرنس  خ
فريقه أمام ضيفه االسباني ريال مدريد. وجاء هذا التعادل ليجبر ليون 
ــتاديو  ــتقام «س على حتقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة التي س
ــول لدور الثمانية من  ــهر املقبل إذا ما كان يريد الوص بيرنابيو» الش
ــية عقب  ــائل اإلعالم الفرنس ــة األوروبية. وصرح بويل لوس البطول
ــذا الفريق (ريال مدريد).  ــة ه املباراة قائال: «أثبتا قدرتنا على منافس
ــكل أكبر  ــد من الفرص وأن نكون مبادرين بش ــنحتاج لصنع املزي س
في ملعب بيرنابيو». وأضاف: «إن فريق ريال مدريد يضم العديد من 
الالعبني السراع ولكننا الليلة حرمناهم من املساحات التي يحتاجونها. 
ــاراة العودة ألن كل  ــة الكافية خلوض مب ــا نتحلى بالثق ــذا يجعلن وه
ــي مرمانا الليلة هو  ــاالت واردة، حتى وإن كان دخول هدف ف االحتم

أمر مضر لنا».

 تصدر ناديا ريال مدريد وبرشلونة االسبانيان قائمة أكثر األندية 
األوروبية لكرة القدم من ناحية الرواج التجاري حيث بلغت عائداتهما 
١٫٢ مليار يورو (١٫٦ مليــــار دوالر) من مبيعات منتجاتهما. وحققت 
األندية العشــــرة األولى في القائمة أكثر من نصف إجمالي العائدات 
التي حققتها األندية املشاركة في عشر من بطوالت الدوري األوروبية 
فيما يتعلق مببيعات قمصان اللعب واألعالم واألوشــــحة ومنتجات 
أخرى حتمل شعارات هذه األندية حيث بلغت هذه العائدات ٢٫١ مليار 
يــــورو. وذكر التقريــــر أن ريال مدريد وبرشــــلونة يحققان ٨٠٪ من 
إجمالي عائدات أندية الدوري االسباني والذي يبلغ ١٩٠٫١ مليون يورو 
ليتقدم الدوري االسباني بذلك في هذه القائمة على نظيره اإلجنليزي 
١٦٧٫٥ مليون يورو. وفي املقابل، تبلغ عائدات أندية الدوري األملاني 
(بوندسليغا) ١٢٩٫٧ مليون يورو مقابل ٧٦٫٩ مليون يورو في الدوري 

اإليطالي و٦٦٫٦ مليون يورو في الدوري الفرنسي. 

 تأكد غياب صانع األلعاب االسباني الدولي تشافي هيرنانديز عن 
صفوف برشلونة االسباني ملدة أسبوع بسبب إصابته بشد في ربلة 
الساق. وأوضحت التقارير أن تشافي (٣١ عاما) سيغيب عن صفوف 
الفريق في مباراتيه أمام ريال مايوركا وڤالنســــيا. ويفتقد برشلونة 
في مباراته أمام مايوركا الســــبت املقبــــل أيضا جهود قائده ومدافعه 
كارلــــوس بويول الذي مازال يعاني من اإلصابة في غضروف الركبة 
اليســــرى. كما يغيب عن هذه املبــــاراة الظهير األمين البرازيلي داني 

ألفيش لإليقاف مباراة واحدة. 

 أحلق بالكبول خسارة قاســـية بتوتنهام الرابع بثالثة أهداف 
مقابل هدف في مباراة مؤجلة بينهما. وكان توتنهام ميني النفس 
بتعزيز رصيده من النقاط في املركز الرابع املؤهل الى دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل، لكنه فشل في االبتعاد عن تشلسي صاحب 
املركز اخلامس بفارق خمس نقاط. وافتتح قائد بالكبول وجنمه 
تشارلي ادام التســـجيل لفريقه من ركلة جزاء (١٨)، وأضاف دي 
جاي كامبل وبريت اوميرود الهدفني الثاني والثالث في الدقيقتني ٤٤ 
و٨٠. وسجل هدف الشرف لتوتنهام الروسي رومان بافليوتشنكو 

في الدقيقة األخيرة. 

  رفض كل من احتادي كرة القدم الدولي (فيفا) 
واألوروبي (يويفا) االعتراف بإيجور ستيماك رئيسا 
جديدا لالحتاد الكرواتي للعبة. وذكر اليويفا في بيان 
له أنه وفيفا سيواصالن التعامل مع فالتكو ماركوفيتش 

على أنه رئيس االحتاد الكرواتي للعبة.
   عادت عجلة دوري كرة السلة االميركي للمحترفني 
الى الدوران ومتكن ميامي هيت من حتقيق انطالقة جيدة 
ــاكرامنتو  ــم بفوزه على س ــي النصف الثاني من املوس ف

كينغز ١١٧-٩٧ على ملعبه «أميريكان ايرالينز أرينا».
   مدد املدافع الدولي مارسيل شميلتسر عقده مع 
فريقه بوروسيا دورمتوند متصدر الدوري االملاني لكرة 
القدم حتى عام ٢٠١٤. وكان شميلتسر (٢٣ عاما) انضم 
الى صفوف بوروســـيا دورمتوند عام ٢٠٠٥ قادما من 
ماغدبورغ وشارك في ٦٣ مباراة ضمن منافسات الدوري 

املمتاز منها ٢٣ مباراة منذ اغسطس املاضي. 

 عالمية  متفرقات 

 بعد الشائعات.. صورة بيكيه وشاكيرا تجوب اآلفاق 

 جيرارد بيكيه مع املطربة الكولومبية شاكيرا في سيارته 

فيها صور لشــــاكيرا وبيكيه. 
املرة األولــــى عن طريق  كانت 
الالعب نفســــه، الذي نشر قبل 
أسابيع على كل من «فيسبوك» 
و«تويتر» صورة له مع شاكيرا 
وهما يحتفالن بعيد ميالدهما مع 
عدد من األصدقاء في الثاني من 
فبراير املاضي. هو كان في الرابعة 
والعشــــرين وهي فــــي الرابعة 
والثالثني. وكتب الالعب حينها 
على الصورة «نقدم لكم صورة 

االحتفال بعيد امليالد».  

حيث يقال إن مجموعة من ١٥ من 
مصوري املشــــاهير «باباراتزي» 
راقبوا ألسابيع ليل نهار الثنائي 

األشهر في العالم حاليا.
  وعلى العكــــس، أرضت تلك 
الصور مســــتخدمي اإلنترنت، 
الذين تركوا مئات التعليقات على 
صفحتي شــــاكيرا وبيكيه على 
«فيسبوك». األمر الذي ميثل لغزا 
هو كيف وصلت تلك اللقطات إلى 
الشبكة. وأيا ما كانت الطريقة، 
فإنها املرة الثانية التي تنتشر 

املوقــــع املذكور ومــــن مطبوعات 
أخرى، من بينها املواقع اإللكترونية 

للعديد من وسائل اإلعالم
  بيــــد أن محاولة وقف شــــيء 
وصل إلى شبكة اإلنترنت، تبدو 
مثل محاولة بنــــاء نوافذ في أحد 
احلقــــول. فقد قــــام محبو بيكيه 
بوضع الصور على صفحة الالعب 
على شــــبكة «فيس بوك»، حيث 
بات أي شــــخص قادرا اآلن على 
رؤيتها ومثــــل ذلك ضربة أخرى 
التقطوها.  الذيــــن  للمصوريــــن 

 تأكد األمر، هناك شيء ما بني 
شاكيرا وجيرارد بيكيه. كان ذلك 
على األقل اول من امس هو املوضوع 
األشهر على اإلنترنت وفي برامج 
املشــــاهير مبجرد أن نشرت على 
الشــــبكة العنقودية خمس صور 
تظهر فيها املطربــــة الكولومبية 
الكــــرة االســــباني وهما  والعب 
يغادران معا أحد املطاعم الشهيرة 
في برشلونة، بعد ما يفترض أنه 
كان عشاء رومانسيا. في إحدى تلك 
الصور، األكثر متابعة، تظهر يدها 
في يده وهما متوجهان إلى سيارة 
بيكيه حتت ناظري تونينو شقيق 
شاكيرا ووكيل أعمالها. والتقطت 
الصور فجر االثنني، بعد ساعات 
من فوز برشلونة ٢ـ  ١ على أتلتيك 
بيلباو مبلعب «كامب نو»، عقب 
خروجهما من املطعم الذي حتبه 
شاكيرا (٤٢ عاما) كثيرا ألن مالكه 
مثلها من مدينة بارانكيا. ومع ذلك، 
تأتي تلك اللقطات وسط جدل، بعد 
أن نشرت دون تصريح من جانب 
أحد مواقع محبي شــــاكيرا، الذي 
حقق انفرادا يقدر ثمنه بأكثر من 
١٣٥ ألف دوالر. وكان املتضررون 
هم العديد من وكاالت الصور التي 
متلك حقوق تلك اللقطات، والتي 
عكفت على الفور على العمل مع 
محاميها من أجل حذفها من على 

 سسكا موسكو أفلت من كمين باوك في «يوروبا ليغ»

  ليڤربول ومانشستر سيتي يعتمدان 
على عامل األرض لضمان التأهل

  
  

  أفلت سسكا موسكو الروسي من كمني ضيفه باوك سالونيكي اليوناني 
ــاراة التي جرت بينهما اول من امس  ــزع تعادال ثمينا ١-١ منه في املب وانت
في افتتاح جولة اإلياب بدور الـ ٣٢ ملسابقة الدوري األوروبي لكرة القدم 
(يوروبا ليغ). وحجز سسكا موسكو مقعده في دور الـ ١٦ للبطولة بفوزه 
ــبق له الفوز ١-٠ على  ــي مجموع مباراتي الذهاب واإلياب، حيث س ٢-١ ف
باوك في عقر داره ذهابا. ويعّول ليڤربول ومانشستر سيتي االجنليزيان 
ــى عامل االرض بغية تأهلهما الى الدور الثالث، بعد تعادلهما ذهابا على  عل
أرض سبارتا براغ التشيكي وأريس سالونيكي اليوناني على التوالي في 
ــتضيف ليڤربول على ملعبه «أنفيلد رود»  اياب الدور الثاني اليوم. ويس

بطل التشيك بعد تعادلهما من دون أهداف في براغ االسبوع املاضي.
ــر ان تكون املباراة  ــر» الدمناركي دانيال أغ ــع قلب دفاع «احلم   وتوّق
هجومية أكثر من لقاء الذهاب، وان عامل االرض سيصب في مصلحة فريقه، 
ليقابل في الدور التالي الفائز من مواجهة سبورتينغ براغا البرتغالي وليخ 
بوزنان الپولندي. من جهته، يستقبل مانشستر سيتي أريس سالونيكي 
ــاحق على نوتس كوتني ٥-٠ في مسابقة  ــيا من فوزه الس اليوناني منتش
ــتردام الهولندي أفضلية  كأس اجنلترا األحد املاضي. وميلك أياكس أمس
ــتضيفه في العاصمة الهولندية  كبرى على أندرخلت البلجيكي عندما يس
ــبورتينغ لشبونة البرتغالي  مطمئنا لفوزه الكبير ذهابا ٣-٠. كما ميلك س
أفضلية على غالسغو رينجرز االسكوتلندي بعد معادلته ١-١ في غالسغو 
ــرة، وعلّق على ذلك قائد رينجرز املخضرم ديڤيد  في الدقيقة قبل األخي
وير «أن نتلقى هدف التعادل بعد تقدمنا كان مخيبا لآلمال بالنسبة لنا، أنا 
واثق انهم سيشعرون باألفضلية لكن أعتقد ان الفرصة متاحة لنا في هذه 
ــة». وفي هولندا، قام عمدة ايندهوفن باتخاذ تدابير «طارئة» لدى  املواجه
ــي ملواجهة ايندهوفن بعد أعمال العنف التي وقعت في  زيارة ليل الفرنس
فرنسا االسبوع املاضي بن اجلماهير والشرطة قبل تعادل الفريقني ٢-٢. 
وفي باقي املباريات، يلعب دينامو كييڤ األوكراني مع بشيكتاش التركي، 
وسبارتاك موسكو الروسي مع بال السويسري، وزينيت سان بطرسبرج 
ــري، وتونتي الهولندي مع روبني كازان  ــي مع يانغ بويز السويس الروس
ــي، وشتوتغارت األملاني مع بنفيكا البرتغالي وباريس سان جرمان  الروس
ــي وباير ليڤركوزن األملاني مع  ــي مع باتي بوريسوف البيالروس الفرنس

ميتاليست خاركيف األوكراني. 


