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االربعاء 8 يونيو 2011

بيريز: مورينيو أعظم مدرب في العالمالرياضية
شدد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد االسباني لكرة القدم على أن البرتغالي جوزيه مورينيو هو أفضل 
مدرب في العالم، وأعرب عن ثقته في ان نادي العاصمة سيحقق إجنازات كبيرة في املوسم املقبل. وقال بيريز 
لصحيفة »آس« االثنني املاضي »اننا نعتمد على فريق استثنائي يافع، وميتلك أفضل مدرب في العالم«، وتابع »في 
هذا العام وضعنا أسس املستقبل، فزنا بلقب كأس ملك أسبانيا ونثق في ان هذه هي بداية املسيرة الرائعة«. من 
جانب آخر، أعلن القسم اإلعالمي ألكادميية التفوق الرياضي اسباير عن زيارة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
للعاصمة القطرية الدوحة، وأن املدرب الشهير قام باكتشاف معالم األكادميية ومنشآتها الرياضية املتعددة أمس.

عصفت به في اآلونة االخيرة 
ولع���ل ابرزها اته���ام رئيس 
االحتاد اآلسيوي القطري محمد 

بن همام بالرشوة.
وسمح االتهام الذي وجه الى 
بن همام بفتح الباب امام بالتر 
ليكون املرشح الوحيد لرئاسة 
فيفا بعد انسحاب رئيس االحتاد 
اآلسيوي الذي اوقف الى جانب 
الكون���كاكاف  رئيس احت���اد 
التنفيذية في  اللجنة  وعضو 
الفيفا جاك وورنر بسبب التهمة 
التي وجهت لهما بدفع االموال 
من اجل ش���راء االصوات التي 
تخول القطري في منافسة بالتر 

على زعامة فيفا.
واشار بالتر الى ان االولوية 
بالنسبة له حاليا هي »اعادة 
بناء صورة فيفا«، وهو الوعد 

بالتر يستعني بسياسي وفنان 
وأسطورة كروية لتنظيف »فيفا«

الذي اطلقه السويس���ري بعد 
انتخاب���ه، مؤكدا انه س���يبدأ 
مرحلة جديدة من الشفافية بعد 
الرشوة والتحقيقات  فضائح 
الداخلي���ة التي ه���زت البيت 
العاملي خصوصا في  الكروي 
ما يخص التصويت ملونديالي 
2018 و2022، مضيف���ا »فيفا 
سيراقب اجلميع. سيكون كل 
ش���يء واضحا حتت ش���عار: 
التس���امح مع املفسدين  عدم 

واملرتشني«.

أعلن رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( السويسري 
جوزيف بالتر انه حسم مسألة 
مجلس احلكماء الذي سيساعده 
على تخطي االزمة التي متر بها 
السلطة الكروية العليا، حيث 
سيتكون من وزير اخلارجية 
االميركي���ة االس���بق هن���ري 
كيسينجر ومغني االوبرا الشهير 
التينور االس���باني بالسيدو 
دومينغ���و واس���طورة الكرة 

الهولندية يوهان كرويف.
وكش���ف بالتر � الذي اعيد 
انتخابه قبل ايام معدودة لوالية 
رابع���ة واخيرة ف���ي تصريح 
لشبكة »سي.ان.ان« االميركية 
� انه كون جلنة حلول من اجل 
التعامل مع اللغط الذي ترافق 
مع عملي���ة انتخابه واختيار 
البلدين اللذين س���يحتضنان 

مونديالي 2018 و2022.
واض���اف بالت���ر »هؤالء 
السادة )كيسينجر ودومينغو 
وكروي���ف( س���يلعبون دورا 
استشاريا نوعا ما. انهم ليسوا 
خبراء بل مستشارين وما يجب 
ان يقوم���وا به ايضا هو لعب 
دور مجلس احلكماء. هذا االمر 
لن يعج���ب اللجنة التنفيذية 
لفيفا ألنها تعتقد انها مجلس 

احلكماء«.
ويحتاج االحتاد الدولي الكبر 
قدر من احلكمة من اجل التخلص 
رئيس »فيفا« جوزيف بالتر يسعى للنجاح في قيادة االحتاد الدولي    )أ.ف.پ(من ذيول فضائح الفساد التي 

النادي ه����و الفوز، هذا ما يهم 
وحسب«، وواصل فيرغسون 
»علينا مواصلة املشوار، ال يوجد 
هناك اي شيء آخر لفعله.لدينا 
مسؤولية ويجب ان نرتقي الى 
مستوى اآلمال املوضوعة علينا 
وهذا االمر مس����تمر للموسم 
املقب����ل. كما قل����ت دائما، على 
مان يونايتد ان يقبل التحدي. 
نحن جيدون في هذه الناحية 
وسنتعامل املوسم املقبل مع كل 
شيء يأتي في طريقنا«. واعترف 
فيرغسون الذي تسلم االشراف 
على مان يونايتد عام 1986 وتوج 
معه منذ حينها بلقب الدوري 
احمللي في 12 مناسبة، كما احرز 
الكأس احمللية تسع مرات اضافة 
الى لقب مسابقة دوري ابطال 
اوروبا مرتني وكأس الكؤوس 
االوروبية مرة واحدة، ان اللقب 
التاسع عشر له مكانته اخلاصة 
ألنه كرس موقع مان يونايتد 
كأفضل فريق في اجنلترا وجاء 
كرد مثالي على االنتقادات التي 
الفريق خالل املوسم،  واجهت 
مضيفا »من الرائع الفوز بهذا 

فيرغسون لن يفقد شهيته لأللقاب ويعد باملزيد
الدوري. كانت حقبة ليڤربول 
في الثمانينيات واصحبت اآلن 
حقبتنا. كان هذا )اللقب( مميزا 
جدا ألنه يعني اننا فزنا باللقب 
اكثر من اي فريق آخر في البالد. 
انه التاريخ وانه رائع لتقاليد 

هذا النادي«.

املدرب االس����كوتلندي  أكد 
الفذ اليكس فيرغسون انه لن 
يفقد بتاتا شهيته لاللقاب وذلك 
رغم جناحه ف����ي حمل فريقه 
مان يونايتد الى لقبه التاسع 
عش����ر في الدوري االجنليزي 
املمت����از. ومتكن فيرغس����ون 
من قيادة »الش����ياطني احلمر« 
لالنفراد بالرقم القياس����ي من 
حيث عدد االلقاب في الدوري 
املمتاز والذي كان يتشاركه مع 
الغرمي التقليدي ليڤربول، لكن 
ذلك ال يعن����ي ان هناك مجاال 
للتراخي املوس����م املقبل الذي 
يعد بان يك����ون ناريا في ظل 
منافسة خماسية محتملة بني 
رجال فيرغسون واجلار اللدود 
مانشس����تر س����يتي وارسنال 

وتشلسي وليڤربول.
وق����ال فيرغس����ون »هناك 
مسؤولية ان تكون مدربا ملان 
يونايتد وال تتالش����ى. لن اخذ 
االم����ور بروية بس����بب فوزنا 
بالدوري. امل ان نكون افضل 
الوحيد  املقبل. االمر  املوس����م 
أليكس فيرغسونال����ذي بامكانك فعل����ه في هذا 

جامايكا تكتسح غرينادا في »الكأس الذهبية«
حققت جامايكا فوزا كاس���حا على غرينادا 
4 - 0 في اجلولة االولى من منافسات املجموعة 
الثانية لبطولة الكأس الذهبية في كرة القدم 
ملنتخبات منطقة الكونكاكاف )اميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي( التي تستضيفها الواليات 
املتحدة حتى 25 اجلاري. وسجل االهداف لوت 

شيلتون )21( وراين جونسون )39( ودميار 
فيليبس )79( وعمر دالي )84(.

وفي مباراة ثاني���ة ضمن املجموعة ذاتها، 
تعادلت هندوراس مع غواتيماال سلبا وذلك رغم 
لعب االخيرة بتسعة العبني بعد طرد املدافعني 
كابريرا غوستافو )61( وهنري ميدينا )78(. 

»نيوزويك« تتساءل: هل برشلونة أفضل فريق في التاريخ؟
علقوا على املباراة او ش����اهدوها 
وعلى رأسهم مدرب مان يونايتد 
بالذات السير اليكس فيرغسون، 
عميد املدربني، الذي اعترف بانه لم 
يواجه فريقا افضل من برشلونة 
خالل اعوامه ال����� 25 على مقاعد 
احتياط م����ان يونايتد. وطرحت 
املجلة س����ؤاال حول اذا كان فريق 
غوارديوال افضل من الفريق الذي 
قاد مان يونايتد عام 1999. واعتبرت 
املجلة ان اداء برشلونة امام مان 
يونايت����د كان رائعا، لكن املان لم 
ميلك الدواء املضاد لدقة وسرعة 
� تش����اڤي  العبقريني الصغيرين 
هرناندي����ز واندريس انييس����تا � 
كما لم ينج����ح البريطانيون في 
الوقوف بوجه مراوغات االرجنتيني 
»الصغير« ليونيل ميس����ي الذي 
صنفه الكثير م����ن جنوم اللعبة 

كافضل العب في التاريخ.

النادي الكاتالوني املشابه لرقصة 
فنية لم تن����س العبي غوارديوال 
اسس كرة القدم املتمثلة بالهجوم 
والتسجيل والفوز. ويشدد مقال 
املجلة التي حتتل املركز الثاني من 
حيث املبيعات في الواليات املتحدة 
بعد »تامي«، على الدور االساسي 
لغواردي����وال في ه����ذه املجموعة 
ألنه فرض نفس����ه كم����روج لهذا 
االسلوب من اللعب الذي قاد النادي 
النجاحات  الى حصد  الكاتالوني 
الفريق  الثالثة مع  املواسم  خالل 
واالرقام تتحدث عن نفسها: ثالثة 
القاب في الدوري احمللي خالل ثالثة 
مواسم كمدرب للفريق، ولقبان في 
دوري ابط����ال اوروبا اضافة الى 
القاب الكأس احمللية وكأس العالم 
لالندية والكأس السوبر االوروبية 
وكأس السوبر احمللية )مرتني(. 
وتطرقت املجلة الى رد برشلونة 

على احلمل����ة التي قام بها املدرب 
البرتغالي لري����ال مدريد جوزيه 
مورينيو عل����ى رجال غوارديوال 
بعد فشله في قيادة النادي امللكي 
الى لقب الدوري احمللي وخروجه 
على يد برشلونة بالذات من دوري 
ابطال اوروبا، معتبرا ان احلكام 
يتحيزون ملصلحة برشلونة كما 
ان العبي����ه ميثلون ف����ي ارضية 
امللعب كثيرا م����ن اجل احلصول 
على االخطاء وركالت اجلزاء. ورأت 
ارتياب مورينيو  ان  »نيوزويك« 
قد دفن بعد مباراة »وميبلي« ألن 
انتصار برشلونة على مان يونايتد 
لم يتضمن اي متثيل ولم يضطر 
احلكم الى اس����تخدام صافرته اال 
نادرا، بل ان املشاهدين من حول 
العالم اس����تمتعوا الى اقصى حد 
بدرس رائع ف����ي االداء الرياضي 
الراقي الذي اعترف به جميع الذين 

سيشغل برش����لونة االسباني 
غالف مجلة »نيوزويك« االميركية 
الشهيرة في عددها الصادر االسبوع 
املقبل حتت سؤال »هل هو افضل 
فريق في التاري����خ؟«، وذلك بعد 
تتويج الن����ادي الكاتالوني بلقب 
دوري ابطال اوروبا للمرة الرابعة 
في تاريخه بفوزه في النهائي على 
مان يونايتد االجنليزي. وتسلط 
الش����هيرة الص����ادرة من  املجلة 
نيويورك الضوء في عددها الذي 
سيصدر في 13 الشهر اجلاري في 
اميركا الالتينية واوروبا واس����يا 
على االس����باب الت����ي تقف خلف 
جناحات فريق املدرب جوس����يب 
غوارديوال الذي يتصدر الغالف في 
صورة من احتفاالت ما بعد الفوز 
بالكأس االوروبي����ة الغالية وهو 
طائر في الهواء على ايدي العبيه. 
وركزت املجلة على اسلوب لعب 

جنم برشلونة ليونيل ميسي تفوق على مهاجم مان يونايتد واين روني في نهائي االبطال العبو برشلونة يحملون مدربهم جوسيب غوارديوال عقب الفوز بدوري ابطال اوروبا

قاد العب وسط سوشو مارڤني 
الفرنسي للفوز  مارتان املنتخب 
على مضيفه االوكراني 4 - 1 أول من 
أمس على ملعب »دونباس ارينا« 
في دانييتسك امام اقل من 10 آالف 
متفرج توزعوا على مدرجات تتسع 
ل� 51504 متفرجا في مباراة دولية 
ودية ف����ي كرة القدم تدخل ضمن 
استعدادات الثاني لتصفيات كأس 
اوروبا 2012 التي يستضيفها االول 
مشاركة مع پولندا. ودخل مارتان 
في ربع الساعة االخير عندما كان 
التعادل سيد املوقف بعدما افتتح 
التسجيل  اناتولي تيموتش����وك 
الصح����اب االرض في الدقيقة 53 
بتسديدة من حوالي 35 مترا، قبل 
ان يدرك كيڤن غاميرو التعادل في 
الدقيقة 57 بكرة سددها »طائرة« 
من حدود املنطقة. وجنح مارتان 
في قلب االمور رأسا على عقب في 
الدقائق الثالث االخيرة حيث وضع 
الضيوف في املقدمة في الدقيقة 87 
بكرة صاروخية اطلقها من 30 مترا، 
ثم نفذ ركلة ركنية في الدقيقة 89 
ارتقى لها يونس قابول الذي كان 
يخوض مبارات����ه الدولية االولى 
ووضعها برأسه داخل الشباك، قبل 
ان يسجل العب وسط سوشو هدفه 
الشخصي الثاني وهدفه منتخبه 
الرابع في الدقيقة االولى من الوقت 
بدل الضائع بعد متريرة من البديل 
اآلخر كرمي بنزمية. وشهدت تشكيلة 
فرنسا االساسية 10 تغييرات عن 
التي تعادلت مع بيالروسيا  تلك 
1 - 1 اجلمعة املاضي في منافسات 
التصفيات  الرابعة من  املجموعة 
املؤهلة الى البطولة القارية، وكان 
املدافع مامادو ساكو الوحيد الذي 
لعب منذ بداية مب����اراة اجلمعة.
وارتدى حارس مرسيليا ستيف 
مانداندا شارة القائد في اول مباراة 
له كأساس����ي منذ 26 مايو 2010، 
وهذه املرة االولى التي يحصل فيها 
على شرف ان يكون قائد منتخب 
»الديوك« بعدما فضله املدرب لوران 

لكأس اوروبا 2011 اقيمت امام فرنسا 
بال����ذات )1 - 1(، فكانت تخوض 
الثاني����ة بقيادة مدربها  مباراتها 
اجلديد � القدمي اوليغ بلوخني الذي 
عاد الى منصبه في ابريل املاضي 
بدال من يوري كاليتفينتسيف الذي 
كان يتولى هذه املهمة بشكل مؤقت، 
بع����د ان دربه ب����ني 2003 و2007 
وقاده الى نهائي����ات كأس العالم 
للمرة االولى حيث بلغ الدور ربع 
النهائي في املاني����ا 2006 قبل ان 
يخرج على ي����د ايطاليا )0 - 3( 
التي توجت الحقا باللقب.واستقال 
بلوخني الذي كان من افضل هدافي 
دوري االحتاد السوفييتي سابقا 
واملنتخب السوفييتي ايضا، من 
منصبه في اواخر 2007 ألنه اعتبر 
نفسه املسؤول عن فشل اوكرانيا 
في التأهل الى نهائيات كأس اوروبا 
2008 في النمسا وسويسرا حيث 
احتلت اوكرانيا املركز الرابع في 
املجموعة الثاني����ة خلف ايطاليا 
وفرنسا واسكوتلندا. وكانت املباراة 
االولى لبلوخني مع املنتخب االربعاء 
املاضي امام اوزبكستان )2 - 0(. 
وقد تك����ون اوكرانيا خارج دائرة 
الترش����يحات للفوز بلقب »يورو 
2012« التي تستضيفها بعد حوالي 
عام مشاركة مع پولندا، لكن بلوخني 
وض����ع نصب عينه ه����دف قيادة 
صاحب الضيافة الى املجد بعد ان 
عاد لالشراف عليه مجددا، وقال 
بلوخني ان امامه مهمتني »االولى 
تتمثل بالدفاع عن كبرياء املنتخب 
ب����كأس اوروبا«،  الفوز  والثانية 
مشيرا الى ان املرحلة االولى ستكون 
»تخطي الدور االول«. وتابع بلوخني 
»سيكون للفوز باللقب على ارضنا 
اهمية كبرى. سنقدم كل ما لدينا 
دون ادنى ش����ك من اجل حتقيق 
هذا املبتغى«. وواصل »لكن هناك 
على االقل ثمانية منتخبات تتمتع 
باخلبرة وبامكانها الفوز باللقب، 
بينها اسبانيا، بطلة اوروبا وبطلة 

العالم، واملانيا واجنلترا«.

التصفيات  املجموعة ذاتها خالل 
املؤهل����ة ال����ى كأس اوروبا 2008 
عندما فاز الفرنسيون على ارضهم 
2 - 0 وتعادلوا في اوكرانيا 2 - 
2. وتتحضر فرنس����ا التي تلتقي 
مع پولن����دا غدا اخلميس في لقاء 
ودي آخر، ملباراتيها املقبلتني في 
البانيا ورومانيا  امام  التصفيات 
في الثاني والسادس من سبتمبر 
املقبل، قبل ان تواجه البانيا مجددا 
ثم البوس����نة ف����ي 7 و11 اكتوبر 
املقب����ل. ويتصدر رج����ال لوران 
بالن مجموعته����م بفارق 4 نقاط 

عن بيالروسيا.
بالنس����بة الوكرانيا التي غاب 
عنه����ا قائدها اندري شڤتش����نكو 
لالصابة وعدد من الالعبني الشبان 
النشغالهم مبباراة ودية حتضيرية 

بالن على القائد السابق باتريس 
ايڤرا الذي كان قائد املنتخب خالل 
مونديال جنوب افريقيا 2010 والذي 
عوقب بايقافه خم����س مباريات 
بسبب دوره في امتناع الالعبني عن 
خوض التمارين اعتراضا على طرد 
زميلهم نيكوال انيلكا. ولعب ظهير 
مان يونايتد االجنليزي اساسيا 
في خط الدفاع الى جانب انتوني 
ريفيير وساكو وقابول، فيما تولى 
غاميرو ولوك رميي وجيرمي مينيز 
املهام الهجومية على حساب غيوم 
هوارو وبنزمية وفرانك ريبيري، 
ودخل االخيران في الدقائق ال� 25 
االخيرة مع فلوران مالودا بدال من 

ثالثي الهجوم الذي بدأ اللقاء.
وكانت املواجه����ة هي االولى 
بني املنتخبني من����ذ وقوعهما في 

)أ.ف.پ( جنم فرنسا مارڤني مارتان يحتفل مع زميله كرمي بنزمية بهدفه في مرمى أوكرانيا  

بلوخني يحلم بقيادة بالده إلى املجد في »يورو 2012«

ً »الديوك« الفرنسية تسحق أوكرانيا برباعية وديا

متفرقات عاملية
٭ ذكر نادي سيينا الصاعد حديثا لدوري 

الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم عن 
تعيني جيوسيبي سانينو في منصب املدير 

الفني للفريق ملدة عامني.
٭ أكد نادي نانسي الفرنسي عبر موقعه 

الرسمي تعاقده مع املدرب جني فرنانديز، دون 
أن يكشف عن املقابل املادي الذي سيحصل 

عليه املدرب. 
٭ يبدو ان البريطاني بيرني ايكليستون 

قد عدل عن رأيه املؤيد للتصويت الذي 
اعاد جائزة البحرين الكبرى الى روزنامة 
2011 من بطولة العالم لسباقات فورموال 

واحد ما دفعه الى مراسلة الفرق ال� 12 
طالبا منها التعبير عن امتعاضها من قرار 

املجلس العاملي لرياضة احملركات، وبالتالي 
مطالبة االخير باعادة التصويت الذي قام 
به اجلمعة املاضي من اجل اعادة جدولة 

السباق على اقله.
٭ اعلنت منظمة دورة ايستبورن االجنليزية 

للتنس التي تنطلق االسبوع املقبل ان 
االميركية سيرينا وليامس حصلت على بطاقة 
دعوة للمشاركة وستسجل بالتالي عودتها الى 
املالعب بعد غيابها حوالي عام بسبب االصابة 

واملرض.
٭ قال االسباني رافايل نادال املتوج ببطولة 

التنس املفتوحة بفرنسا )روالن غاروس(، أنه 
»بات واحدا من املجموعة التي تضم أفضل 
العبى التنس في التاريخ«. وأضاف نادال في 
تصريح لوسائل اإلعالم »ال أخطط ألن أكون 
الالعب األفضل في التاري���خ، لكن ال يوجد 
س���بب يجعلني أخدع نفسي، بعشرة ألقاب 
البد أن تكون واحدا من أفراد هذه املجموعة 

من صفوة الالعبني«.
٭ اكدت صحيفة »ماركا« االسبانية ان مدافع 

بنفيكا ومنتخب البرتغال لكرة القدم فابيو 
كوينتراو سينتقل قريبا الى صفوف ريال 

مدريد االسباني، مشيرة الى ان الناديني 
سيجتمعان هذا االسبوع المتام الصفقة.

٭ تعاقد نادي فوالم االجنليزي لكرة القدم 
مع املدرب الهولندي مارتن يول لالشراف 
عليه خلفا للويلزي مارك هيوز الذي ترك 

الفريق اللندني في ختام املوسم.
٭ ذكرت الصحف البلجيكية ان مهاجم 

موناكو الفرنسي ومنتخب الكونغو 
الدميوقراطية ديوميرسي مبوكاني سينتقل 

في االيام القليلة املقبلة الى صفوف اندرخلت 
البلجيكي.

٭ أعلن ديديه ديش���ان في بيان اصدره انه 
سيواصل مهامه التدريبية في مرسيليا، وصيف 

بطل الدوري الفرنسي، ملوسمني آخرين.

غوارديوال حقق 
10 بطوالت في 

3 مواسم وميسي 
أفضل الالعبني

مارتان
كلمة السر

في الفوز الكبير


