
صراع بني أودينيزي 
والتسيو على البطاقة 

األوروبية

برشلونة يقترب من التعاقد مع روسي
اقترب نادي برشلونة بطل اسبانيا لكرة القدم من 
التعاقد مع االيطالي جوزيبي روسي مهاجم ڤياريال 
االسباني، بحسبما ذكرت اذاعة »كادينا سير« االسبانية، 
وأضافت االذاعة ان روسي سيتعاقد مع الفريق الكاتالوني ملدة 4 
اعوام، ويبقى االتفاق على قيمة االنتقال النهائية، التي تردد انها 
ستناهز 30 مليون يورو زائد املهاجم بويان كركيتش، أو 40 مليون 
يورو بحال رفض كركيتش ترك برشلونة.
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الرياضية

جناحنا«. وأشار اربيب إلى أن 
إعادة تقدمي امللف األسترالي لن 
يضاف إلى الـ 45.6 مليون دوالر 
أسترالي )48.7 مليون دوالر( 
التي خصصتها احلكومة لالحتاد 
األســــترالي لكرة القدم، وأملح 
»ال ينبغي أن نتكلف أي أموال 
إضافية، جميع األعمال متت فيما 
يتعلق مبسألة فحص املالعب، 
جميع املواصفات، األعمال الفنية 
مت االنتهاء منها«، وأكد االحتاد 
األسترالي لكرة القدم في بيان 
له »إذن، وعندما يتخذ فيفا قرارا 
بشأن إعادة النظر، فإن االحتاد 
القدم سيتخذ  األسترالي لكرة 
قرارا حول ما هو أفضل للكرة 
األســــترالية«. وحتدث رئيس 
االحتاد األســــترالي لكرة القدم 
فران لوي الشــــهر املاضي عن 
أن بــــالده والواليــــات املتحدة 
الفوز  الســــباق علــــى  تقدمتا 
بشرف تنظيم املونديال، لكن 
قطر ظهرت فجأة لتحسم الصراع 
لصاحلهــــا في النهايــــة، وقال 
»اعتقدنا أن الصراع ســــيكون 

»فيفا« من باريس إلى زيوريخ. 
وأوضح املوقع الرسمي لفيفا، أنه 
مع تواصل النمو والتطور، مت 
االنتقال مرة أخرى إلى مقر جديد 
في عام 2006، في مدينة زيوريخ 
أيضا. وشهد العام املاضي زخما 
في عالم فيفا مع النجاح الباهر 
الـــذي حققـــه مونديال جنوب 
أفريقيا، بجانب جناح روسيا 
وقطر في الفوز بشرف استضافة 
نهائيات كأس العالم عامي 2018 
و2022 على الترتيب، ويشـــهد 
عام 2011 العديد من البطوالت 
املدرجة على أجندة الـ »فيفا« مثل 
كأس العالم للناشئني حتت 17 
عاما وكأس العالم للشباب حتت 
20 عاما وكأس العالم للسيدات 
العالـــم لألندية وكأس  وكأس 

العالم لكرة القدم الشاطئية.

في حال قرر »فيفا« استبعاد قطر من تنظيم البطولة

حلم استضافة مونديال 2022 يداعب األستراليني

»فيفا« يحتفل مبرور 107 أعوام على تأسيسه

أنشيلوتي مسترٍخ رغم احتمال إقالته
اعترف املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي بأنه 
ال يشعر بالقلق رغم احتمال خوضه اليوم مباراته 
االخيرة مع تشلسي االجنليزي.ويواجه املدرب 
االيطالي احتمــــال اقالته من منصبه بعد مباراة 
اليوم امام ايڤرتون، وذلك بعد ان خرج الفريق 
اللندني من املوسم احلالي خالي الوفاض متاما.
وكشــــف مدرب ميالن السابق الذي قاد تشلسي 
الى ثنائية الدوري والكأس في موسمه االول مع 
الفريق، انه سيجتمع مع اداريي النادي ملراجعة 
ما حصل خالل املوسم، مشيرا الى انه سيتقبل 
مصيره اذا قرر تشلسي البحث عن مدرب جديد 
قد يكون، وبحســــب التقارير، البرتغالي اندري 
فياس ـ بواس الــــذي اصبح اصغر مدرب يتوج 
بلقب اوروبي عن عمر 33 عاما و213 يوما عندما 
قاد بورتو الى لقبه الثاني في مســــابقة الدوري 
االوروبي بتغلبه عل مواطنه وجاره براغا 1 - 0 

في املباراة النهائية. واضاف انشيلوتي املرشح 
لالنتقال الى روما، »على النادي ان يحكم علي، 
ان يكــــون موضوعيا، اذا قرر التغيير فال توجد 
هناك اي مشكلة. لن تروني ابكي او شيئا من هذا 
القبيل. سأتقبل قرار النادي وسأجد حال آخر«، 
واعترف انشــــيلوتي بأنه لم يكــــن يتوقع على 
االطالق الوصول الى هذا املوقع قبل 12 شــــهرا 
عندمــــا صفق له اجلميع علــــى بدايته الناجحة 
في إجنلترا، مضيفا »هذه هي كرة القدم. لســــت 
متفاجئا. لو قيل لي عندما بدأت جتربتي هنا في 
إجنلترا بأني سأفوز بلقب الكأس والدوري خالل 
فترة عامني، لكنت سعيدا جدا«، وواصل »يجب ان 
اكون سعيدا خالل هذين العامني، الن الفريق كان 
مذهال العام املاضي، لم يكن الوضع باجليد جدا 
هــــذا العام لكن بامكاننا التعلم من هذه التجربة 

وحتقيق نتيجة افضل املوسم املقبل«.

بني أستراليا والواليات املتحدة، 
املنافسة  أن  هم أيضا اعتقدوا 
ســــتكون بني الواليات املتحدة 
وأستراليا«، وأكد »ولكن قطر 
ظهرت فجأة، لم يكن الكثيرون 
يعتقدون انها ميكن ان تنجح، 
لكن وقع ما هــــو غير متوقع، 
كانت عملية معيبة«، وأوضح 
ان »فيفا« وقع في اخلطأ عندما 
طرح ملفي نســــختني لتنظيم 
كأس العالم في آن واحد، وقال 
»طرح ملفات نســــختني لكأس 
العالم في السوق في آن واحد 
منــــح الفرصة للناس للحديث 
مع بعضهم البعض ولم يقتصر 
األمر فقط على مالعب كرة القدم، 
ابعدت بعض احلكومات األمر عن 
القدم واستغلت مواردها  كرة 

للوصول إلى الهدف«.

أملح مسؤولون أستراليون 
إلى أن أســــتراليا ستدخل إلى 
حلبة الصراع على استضافة 
نهائيات كأس العالم عام 2022 
الدولي  في حال قرر االحتــــاد 
لكــــرة القدم )فيفا( اســــتبعاد 
قطر من تنظيم البطولة وطالب 
بتقدم مرشحني جدد الستضافة 
املونديال، ووصف وزير الرياضة 
األسترالي مارك اربيب حتقيقات 
الفيفا في ادعاءات الرشاوى بأنها 
»خطوة إيجابية«، موضحا »ال 
نبالغ في متنياتنــــا أن يكون 
هناك قرار حول وجود اقتراع 
جديــــد«. وحصلت أســــتراليا 
على صوت واحد وخرجت من 
اجلولة األولى القتراع الترشح 
العالم قبل  الســــتضافة كأس 
ستة أشهر، فيما حصلت قطر 
علــــى 14 صوتــــا لتتفوق على 
الواليات املتحدة األميركية التي 
حصلت علــــى ثمانية أصوات، 
لكن التصويت الذي أجري في 
الثاني من ديسمبر 2010، واجه 
ادعاءات تفيد بحصول أعضاء في 
»فيفا« على رشاوى مقابل اإلدالء 
بأصواتهم. وجرى إيقاف اثنني 
من أعضــــاء اللجنة التنفيذية 
لفيفا عن العمل قبل أسبوعني 
ادعاءات  التصويت بسبب  من 
تتهمهما بعرض صوتيهما للبيع. 
وأوضح اربيب »أستراليا كانت 
ستقدم أفضل كأس عالم على 
االطالق، ال يوجد شك في ذلك، 
التحتية، لدينا  البنيــــة  لدينا 
العامــــل البشــــري، وبالتأكيد 
كانت هناك خيبــــة أمل كبيرة 
في جميع أنحــــاء البالد لعدم 

احتفل االحتاد الدولي لكرة 
القدم امس في مدينة زيوريخ 
السويسرية بذكرى مرور 107 
أعـــوام على تأســـيس »فيفا«. 
التي تنظم  الهيئة  وتأسســـت 
شـــؤون كرة القدم فـــي العالم 
كله يـــوم 21 مايو 1904، عندما 
قام ممثلون لفرنســـا وبلجيكا 
والدمنارك وهولندا واســـبانيا 
والسويد وسويسرا بالتوقيع 
على وثيقة التأســـيس في مقر 
االحتـــاد الفرنســـي لأللعـــاب 
فـــي باريس، وبعد  الرياضية 
يومني فقط بدأ العمل على قدم 
وســـاق ومت انتخاب الفرنسي 
روبيـــر جيرين كأول رئيس لـ 
»فيفا«. وجاءت حلظة التحول 
التاريخية في تاريخ الفيفا عام 
1932، مع انتقال املقر الرئيسي لـ 

متفرقات عاملية
٭ تعاقد نادي بنفيكا البرتغالي مع البرازيلي 
أرتور مورايس حــــارس روما االيطالي املعار 
الى ســــبورتينغ براغا، بحسبما أعلن وصيف 
الدوري البرتغالي. وجاء في بيان لبنفيكا »انهى 
الرياضي البرازيلــــي عقده مع روما االيطالي، 
وبعد موســــم في خدمة نادي براغا، وقع ملدة 

4 اعوام مقبلة«.
٭ عزز نادي هرتا برلني العائد الى الدوري 

االملاني صفوفه بتعاقده مع العب وسط بايرن 
ميونيخ أندرياس أوتل. وتعاقد أوتل )26 عاما( 

الذي وصل الى نهاية عقده مع بايرن، ملدة 3 
اعوام مع فريق العاصمة االملانية.

٭ أعلن نادي غالطة سراي التركي لكرة القدم 
عبر موقعه الرسمي عن تعيني فاحت تيرمي في 
منصب املدير الفني للفريق، في عقد ميتد لثالثة 
مواسم.وســــيخوض املدرب السابق للمنتخب 
التركــــي )57 عاما( ثالث واليــــة له مع غالطة 

سراي.
٭ رغم ان إطارات بيريلي التي تستخدم للمرة 

األولى في سباق جائزة اسبانيا الكبرى، خامس 
سباقات املوسم احلالي من بطولة العالم لسباقات 

سيارات فورموال ـ 1، اال انها ال تنال إعجاب 
جميع املتسابقني.

٭ تستعد العبة التنس البلجيكية كيم كليسترز 
للمشاركة في بطولة فرنسا املفتوحة )روالن 
غاروس( للمرة األولى منذ عام 2006، بعد أن 
تعافت بأعجوبة من إصابة في الكاحل تعرضت 
لها في أبريــــل املاضي خالل الرقص في إحدى 

حفالت الزفاف.
٭ تأهلت الفرنسية ماريون بارتولي املصنفة 

اولى الى املباراة النهائية من دورة ستراسبورغ 
الفرنسية الدولية للتنس البالغة جوائزها 220 

الف دوالر، بفوزها على االسبانية انابل ميدينا 
غاريغس السابعة 6 - 1 و6 - 2. وتواجه بارتولي 

في النهائي االملانية اندريا بتكوڤيتش.
٭ بلغت الدمناركية كارولني فوزنياكي املصنفة 
اولى املباراة النهائية لدورة بروكسل البلجيكية 

الدولية للتنس.

طالب بتعويض قدره 150 مليون يورو وباعتذار في الصفحة األولى

أنيلكا يقاضي »ليكيب« بسبب حتريفها ألفاظه النابية بحق دومينيك
رفع مهاجم تشلسي االجنليزي 
واملنتخب الفرنسي السابق لكرة 
القدم نيكوال انيلكا دعوى قضائية 
بحق صحيفة »ليكيب« العتباره 
انها حرفت االلفاظ النابية التي 
وجهها للمدرب رميون دومينيك 
والتي طرد بسببها من مونديال 
الصيف املاضي في جنوب افريقيا، 
ويطالب انيلكا بتعويض قدره 
150 مليون يورو من الصحيفة 
الرياضية الواســــعة االنتشار، 
الى اعتذار تنشره على  اضافة 
صفحتها االولى وذلك ألنها حرفت 
ما قالــــه لدومينيك فــــي نهاية 
الشوط االول من مباراة املنتخب 
الفرنسي مع نظيره املكسيكي )0 
- 2( في الدور االول من مونديال 
جنوب افريقيا 2010. ولم ينف 
انيلكا يوما انــــه توجه بالفاظ 
نابية بحق دومينيك بعد ان طلب 
منه االخير ان يتموضع بشكل 
افضل على ارض امللعب بحسبما 
اشــــارت »ليكيب« التي عنونت 
حينها »اذهب الى اجلحيم يا بن 
العاهرة«، لكن مهاجم تشلسي 
الكلمات ذاتها  أنها ليست  يرى 
التي تلفظ بها حينها، وبحسب 

وقال ايسكاليت للقاضي ان ما 
نشرته »ليكيب« هو ما قاله انيلكا 
تقريبا لدومينيك حينها، مضيفا 
»كنت شخصيا مقتنعا بان هذه 
الكلمات النابية قد اســــتخدمت 
والدليل على ذلك هو ايڤرا الذي 
اصر طيلة املؤمتــــر الصحافي 
على انه كان هنــــاك خائن. اذا 
كان هناك خائن فذلك ألنه كان 
هناك شــــيء يخونه«. واشــــار 
ايسكاليت الى ان ثقته مبا قيل 
قد تعززت من خــــالل التعليق 
ادلى به ريبيري، مضيفا  الذي 
»كان ريبيري الذي اعلن نفسه 
نائب قائد املنتخب، غاضبا الن 
ليكيب نشرت الكلمات بأكملها، 
وبحسبه كان عليها حذف الكلمات 
النابية«. في املقابل، قدم محامو 
انيلكا شهادة خطية لثالثة العبني 
هم تييري هنري واريك ابيدال 
وايڤرا قالوا فيها ان زميلهم لم 
يقل الكلمات ذاتها التي نشرتها 
الصحيفة: »اذهب الى اجلحيم يا 
بن العاهرة«. وذكرت »ليكيب« 
ان الصحافيني التابعني لها حصال 
الكلمــــات بالذات من  على هذه 

اربعة مصادر مختلفة.

الصحيفة، فإن املدرب طلب من 
انيلكا اواخر الشــــوط االول اال 
يخرج بعيدا من منطقة اجلزاء 
وان يبقــــى على مشــــارفها او 
داخلهــــا، لكن يبــــدو ان انيلكا 
اعترض على تعليمات مدربه، 
فهدد املدرب باستبداله، فما كان 
من الالعب، وبحسب الصحيفة، 
اال ان توجه اليه وقال له »اذهب 
الى اجلحيم، يا ابن العاهرة«، ورد 
املدرب »اذن ستخرج«، وبالفعل 
اندري  املهاجم  اشرك دومينيك 
بيار جينياك في مطلع الشوط 
الثاني بدال من انيلكا، ثم تفاعلت 
بعدها هذه القضية برفض العبي 
املنتخب اجراء التدريبات احتجاجا 
علــــى طرد زميلهــــم وما تبعها 
من عقوبــــات طالت القائد ايڤرا 
وفرانك ريبيري ويوان غوركوف، 
اضافة الى رحيل دومينيك بعد 
خروج »الديوك« من الدور االول 
بطريقة مخيبة جدا واســــتقالة 
رئيس االحتاد الفرنســــي جان 
بيار ايسكاليت الذي كان حاضرا 
في قاعة احملكمة من اجل االدالء 
بشهادته في الدعوى القضائية 
التي رفعها انيلكا على »ليكيب«. 

غالف صحيفة »ليكيب« التي أثار الفضيحة بني أنيلكا ومدربه دومينيك

مانشستر سيتي يواجه بولتون لالحتفاظ باملركز الثالث.. وأرسنال ضيفًا على فوالم

مان يونايتد يحتفل باإلجناز »القياسي« أمام بالكبول
يحتفل مان يونايتد رســــميا 
بإحرازه لقبه التاسع عشر القياسي 
على ملعبه وبــــني جمهوره ضد 
بالكبول في املرحلة الثامنة والثالثني 
االخيرة للدوري االجنليزي لكرة 
القدم. وكان مــــان يونايتد انفرد 
بالرقم القياســــي في عدد االلقاب 
احمللية بعد ان كان يتساوى مع 
غرميه اللدود وجاره ليڤربول بعد 
ان حصل علــــى نقطة واحدة من 
مباراته ضد بالكبيرن االســــبوع 
املاضي، واغلــــب الظن ان مدربه 
السير اليكس فيرغسون سيشرك 
تشــــكيلة جلها من االحتياطيني 
مدخرا جهود االساسيني لنهائي 
دوري ابطال اوروبا في 28 اجلاري 
ضد برشلونة االسباني على ملعب 

»وميبلي«.
وسيحاول مانشستر سيتي 
الفائز بكأس اجنلترا ان يحتفظ 
باملركز الثالث املؤهل مباشرة الى 
دوري ابطال اوروبا وذلك عندما 
يحل ضيفا على بولتون، في حني 
يحل ارسنال الذي تراجع الى املركز 
الرابع املؤهل الى دوري االبطال 
عبر دور متهيدي ضيفا على جاره 
فوالم، وتشـــمل معركة الهبوط 
اثنان  خمسة فرق سيهبط منها 
الى مصاف الدرجة االولى، بعد ان 
سقط وست هام االسبوع املاضي، 
انديـــة بالكبيرن  ويبدو مصير 
وولڤرهامبتـــون وبرمنغهام في 
ايديها في حـــال حققت الفوز او 
نتيجة مماثلة عن بالكبول وويغان 
صاحبي املركزين الثامن عشـــر 
والتاسع عشر، وتخوض جميع 
املهددة بالهبوط مباريات  الفرق 
صعبة، فبالكبول يحل ضيفا على 
الى  الساعي  البطل  مان يونايتد 
احملافظة على سجله اخلالي من 
الهزائم على ملعب »اولدترافورد«، 
علما انه فاز فـــي 17 وتعادل في 

ضد ليتشي املتواضع، وقد حسمت 
هوية الفرق الهابطة الى الدرجة 
الثانيـــة وهي باري وبريشـــيا 
وسمبدوريا ويبقى معرفة هوية 
الفريق الذي سيرافق باليرمو الى 
الدوري االوروبي )يوروبا ليغ( 
والذي ضمن املشاركة فيها كونه 
سيخوض نهائي كأس ايطاليا ضد 
انترميالن، ألن االخير سيشارك 
فـــي دوري االبطال. ويبدو روما 
مرشحا النتزاع املركز الثاني ألنه 
يستضيف سمبدوريا وذلك ألنه 
يتقدم على يوڤنتوس بثالث نقاط. 
اما في حال خســـارة روما وفوز 
يوڤنتوس على نابولي سيتأهل 
فريق السيدة العجوز الى يوروبا 
ليغ. وفي املباريات االخرى، يلتقي 
جنوى مع تشيزينا، بريشيا مع 
فيورنتينا، كاليـــاري مع بارما، 
باليرمو مـــع كييڤو، انتر ميالن 

مع كاتانيا وبولونيا مع باري.

انطونيـــو دي ناتالي برصيد 28 
هدفا ميالن بطل الدوري، واعتبر 
مدرب اودينيزي فرانشيســـكو 
غيدولني انه ال يجب اعتبار ميالن 
لقمة سائغة كونه حسم الدوري 
في مصلحته وانه ســـيلعب من 
اجـــل املتعة فقط وقـــال في هذا 
الصدد »سنواجه فريقا قويا هو 
االفضل في الدوري، وانا واثق من 
انه سيبذل اقصى جهوده لتعقيد 
مهمتنا وخير دليل على ذلك انه 
خاض مباراته االسبوع املاضي 
اللقب  ضد كالياري وهو ضامن 
وعلى الرغم من ذلك فقد سحقه 
4 - 1. ويحتـــاج اودينيزي الى 
التعادل مع ميالن لضمان مقعده 
في املسابقة االوروبية املرموقة ألن 
منافسه املباشر التسيو يتخلف 
عنه بفارق نقطتني وبفارق شاسع 
من االهداف. ويخوض التســـيو 
مباراة سهلة نسبيا على ملعبه 

واحدة فقط هذا املوسم.في املقابل، 
يلتقي ويغان خـــارج ملعبه مع 
العنيـــد علـــى ارضه،  ســـتوك 
وولڤرهامبتون مـــع بالكبيرن، 
ويحـــل برمنغهام فـــي ضيافة 
توتنهام. وفي املباريات االخرى، 
يلتقي استون ڤيال مع ليڤربول، 
ايڤرتون مع تشلسي، نيوكاسل مع 
وست بروميتش البيون ووست 

هام مع سندرالند.

إيطاليا

يتنافس كل مـــن اودينيزي 
والتســـيو على البطاقة االخيرة 
املؤهلة الى دوري ابطال اوروبا في 
املرحلة الثامنة والثالثني االخيرة 
ايطاليا، ويستضيف  من بطولة 
الدوري  اودينيزي بقيادة هداف 

مدرب مان يونايتد أليكس فيرغسون واملدافع نيمانيا ڤيديتش يحمالن جائزة أفضل مدرب والعب في املوسم

فيرغسون أفضل مدرب وڤيديتش أفضل العب
حصد نادي مان يونايتد جائزتي أفضل مدرب وأفضل العب في 

بطولة اجنلترا لكرة القدم ملوسم 2010 ـ 2011، من خالل مدربه 
السير االسكتلندي أليكس فيرغسون ومدافعه الصربي الدولي 
نيمانيا ڤيديتش، وقاد فيرغسون )69 عاما( »الشياطني احلمر« 

الحراز اللقب الـ 19 في تاريخهم لينفردوا بالرقم القياسي، والثاني 
عشر له شخصيا بعد قدومه الى الفريق عام 1986، باالضافة لتأهله 

الى نهائي دوري ابطال أوروبا حيث سيواجه برشلونة االسباني 
السبت املقبل على ملعب »وميبلي« في لندن، ليحرز اجلائزة للمرة 
التاسعة في مسيرته، بحسب الشركات الراعية للدوري االجنليزي 

املمتاز »برميير ليغ«. من جهته، قدم القائد ڤيديتش )29 عاما( 
مستوى كبيرا هذا املوسم، حيث ضبط ايقاع دفاع يونايتد، وخاض 

45 مباراة في جميع املسابقات سجل خاللها 5 أهداف، ليحرز 
اجلائزة للمرة الثانية، بتصويت شارك فيه ممثلون عن كرة القدم 

االجنليزية، واعالميون ومشجعون.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة الثامنة والثالثون واألخيرة(

أبوظبي الرياضية 6HD4أستون ڤيال ـ ليڤربول
أبوظبي الرياضية 6HD6بولتون ـ مانشستر سيتي

أبوظبي الرياضية 6HD7إيڤرتون ـ تشلسي
أبوظبي الرياضية 6HD8فوالم ـ أرسنال

أبوظبي الرياضية 6HD3مان يونايتد ـ بالكبول
6نيوكاسل ـ وست بروميتش

6ستوك سيتي ـ ويغان
6توتنهام ـ برمنغهام

6وست هام ـ سندرالند
6ولڤرهامبتون ـ بالكبيرن

إيطاليا )املرحلة الثامنة والثالثون واألخيرة(
9:45جنوى ـ تشيزينا

اجلزيرة الرياضية +9:455يوڤنتوس ـ نابولي
9:45بريشيا ـ فيورنتينا

9:45كالياري ـ بارما
9:45باليرمو ـ كييڤو

اجلزيرة الرياضية +9:454إنتر ميالن ـ كاتانيا
9:45ليتشي ـ التسيو
اجلزيرة الرياضية +9:456روما ـ سمبدوريا
اجلزيرة الرياضية +9:451أودينيزي ـ ميالن
9:45بولونيا ـ باري


