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باالك.. »عطالي بطالي«الرياضية
طالب محامي قائد املنتخب األملاني السابق مايكل باالك بتخفيض العقوبة التي ينتظر توقيعها عليه بعد 
سحب ترخيص قيادته في إسبانيا للسير بسرعة جنونية.  حضر احملامي بالنيابة عن باالك أمام إحدى 
محاكم مدينة كاسيريس غربي إسبانيا، وطلب تخفيض الغرامة التي طلبتها وزارة الداخلية من القضاء 
والبالغة عشرة آالف يورو، فضال عن سحب رخصة القيادة ملدة عامني ونصف العام، معلال طلباته تلك الى 
ان باالك عاطل عن العمل اآلن منذ اعتزاله اللعبة. وكان باالك قد أوقف التهامه بتهديد األمن على الطرق، 
بعدما مت رصده وهو يقود سيارته بسرعة 211 كلم في الساعة، على طريق سرعته القصوى 120 كلم/ساعة.

ثأر تشلسي خلسارته امام مان 
يونايتد 2-3 في الدوري االسبوع 
املاض���ي وتغلب علي���ه 5-4، في 
مب���اراة مثيرة ضمن الدور الرابع 
من مس���ابقة كأس رابطة االندية 
اإلجنليزية احملترفة لكرة القدم على 

ملعب ستامفورد بريدج.
وغ���اب عن صف���وف يونايتد 
الهولندي روبن فان بيرسي وواين 
روني وري���و فرديناند وباتريس 
ايفرا واش���لي يونغ واالكوادوري 
انطونيو ڤالنس���يا وعن صفوف 
تشلسي االسباني فرناندو توريس 
وجون تيري واشلي كول والصربي 
برانيسالف ايفانوفيتش والبرازيلي 

اوسكار.
وفاجأ سوانزي سيتي مضيفه 
ليڤربول حامل اللقب عندما هزمه 
عل���ى ملعبه »انفيل���د رود« 1-3 
باهداف االسباني خوسيه تشيكو 
)34( وناثان داير )72( والكندي 
جوناث���ان دي غوزمان )4+90(، 
مقابل هدف االوروغوياني لويس 

سواريز )76(.
وس���قط توتنهام ايض���ا امام 
مضيف���ه نوريتش س���يتي 2-1 
بعدم���ا كان متقدما ف���ي الدقائق 
االخيرة، وذل���ك بهدفي البلجيكي 
يان فيرتونغن )84 خطأ في مرمى 
فريق���ه( واجلامايكي-الكن���دي 
سيميون جاكس���ون )87(، مقابل 
هدف الويلزي غاريث بايل )66(.

 إسبانيا 

حقق فريق ريال مدريد نصرا 

تتجه أنظار محبي سباقات 
الفورموال واح���د الى العاصمة 
االماراتي���ة ابوظبي ف���ي االيام 
املقبلة والتي تش���هد  الثالث���ة 
اجلولة الثامنة عشرة من بطولة 
العالم على حلبة »ياس مارينا«، 
وس���ط تنافس محتدم بني بطل 
العام���ني املاضيني  ف���ي  العالم 
األملاني سيباستيان ڤيتل )ريد 
بول( متصدر الترتيب ووصيفه 
االس���باني فرنان���دو الونس���و 

)فيراري(.
 وتخيم ذكريات سباق ابوظبي 
عام 2010 على اجواء املنافس���ة 
خصوص���ا بالنس���بة الى فيتل 
والونسو بعد ان احرز االملاني 
باكورة ألقابه في بطولة العالم 

على حساب االسباني بالذات.
وكل شيء يسير بغرابة تامة 
منذ بداية موسم 2012 مع فشل 
أي س���ائق او فري���ق في فرص 
افضلية واضحة، فش���هدت كل 
جولة من اجلوالت السبع االولى 
من البطولة بطال مختلفا، ما جعل 
الترشيحات إلحراز اللقب تبدو 
بعلم الغيب، الى ان سجل الونسو 
قفزات مهمة الحقا جعلته يتصدر 

الترتيب.
بعده����ا الزم س����وء احلظ 
الونس����و بعد ذلك لفترة، لكنه 
بقي متزعما ترتيب البطولة من 
دون اي تهدي����د جدي حتى من 

واثق على سانت باولي 0-3.
واحت���اج ليفركوزن الى ان 
يب���ذل املزيد م���ن اجلهد والى 
اشواط اضافية قبل ان يتغلب 
على ارمينيا بيليفيلد الذي يلعب 
في دوري الدرجة الثالثة 2-3.

وحقق ڤولفسبورغ انتصاره 
الثاني ف���ي مباراتني منذ اقالة 
املدرب فيلكس ماجات االسبوع 
املاضي بتغلبه على فرانكفورت 
2-0.  وحجز بروسيا دورمتوند 
الدور  اللقب مكان���ه في  حامل 
بفوزه 4-1 على الني الذي يلعب 
في دوري الدرجة الثانية بينما 
تأهل شالكه الفائز باللقب عام 

2011 بفوزه على ساندهاوزن.

فرنسا

تأه���ل فريق باريس س���ان 
جرمان إلى دور الثمانية ببطولة 
كأس الرابطة الفرنسي لكرة القدم 
بعدم���ا تغلب على مارس���يليا 
بهدفني مقابل ال ش���يء في دور 

الستة عشر للبطولة.
كذلك صع���د نيس إلى دور 
الثمانية بفوزه على ليون 3-1 
كما تغلب مونبلييه على بوردو 

بهدف نظيف.
أما مونبلييه فقد حسم مباراته 
أمام بوردو بهدف وحيد سجله 
جوناثان تينهان في الدقيقة 61 
كما تأهل فريق نيس الى نفس 
الدور بعد فوزه العريض على 
مضيف���ه ليون بثالث���ة اهداف 

لهدف.

قبل االنتقال الى ابوظبي.
كان االملان���ي خطف صدارة 
بطولة العالم من الونس���و قبل 
نحو اسبوعني بعد فوزه بسباق 
جائزة كوريا اجلنوبية الكبرى 
اذ رفع رصي���ده الى 215 نقطة، 
مقابل 209 نقاط لالسباني، ثم 
وسع الفارق الى 13 نقطة رافعا 
رصيده الى 240 نقطة مقابل 227 
ملنافسه بعد فوزه في نيودلهي 

االحد املاضي.
وبرغم فوز ڤيتل في الهند، فان 
الونسو رفض االستسالم وقدم 
سباقا رائعا ارتقى فيه من املركز 
اخلامس عند االنطالق الى الثاني، 
ولو انه أنهى السباق بفارق نحو 

5ر9 ثوان عن بطل العالم.
وتقام اجلولتان االخيرتان من 
البطولة في اوسنت االميركية وفي 
البرازيل في 18 و25 من الش���هر 

اجلاري على التوالي.
ابوظبي حتتضن  ان  يذك���ر 
احدى ج���والت بطول���ة العالم 
للفورموال واحد منذ عام 2009 
على حلبة جزي���رة ياس، وقد 
س���بقتها البحرين بتنظيم احد 
السباقات على حلبة صخير منذ 

.2004
كما تستضيف قطر على حلبة 
»لوسيل« احدى جوالت بطولة 
العالم للدراجات النارية منذ عام 

.2004

الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 
68 م���ن اللعب قب���ل ان ينجح 
بنزمية في حتقيق هدفه الثاني 
في املباراة والرابع للفريق في 
الدقيقة 86 فيما متكن الكويانو 
من تقليص الفارق بهدف وحيد 
صنعه الالعب خابي الرا من ركلة 
حرة مباشرة في الدقيقة 77 من 

املباراة.
وف���ي مباريات اخرى ضمن 
اجلولة نفس���ها تغلب اتلتيكو 
مدريد على مضيفه ريال خاين 
بثالثة اهداف نظيفة وفاز فريق 
ملقا على مضيف���ه كاثيرينيو 
بأربعة اهداف لثالثة فيما تغلب 
املريا على ضيفه سيلتا بهدفني 
نظيفني وفاز ريال سرقس���طة 
على غرناطة بهدف نظيف في 
الوقت الذي تغلب الس باملاس 
على رايو فايكانو بهدف مقابل 

ال شيء.

ألمانيا 

سحق بايرن ميونيخ ضيفه 
كايزرسالوترن الذي ينافس في 
دوري الدرج���ة الثانية االملاني 
لكرة القدم برباعية نظيفة بفضل 
ثنائية لكل من كالدويو بيزارو 
وارين روبن ليحجز الفريق مكانه 
في دور الستة عشر لكأس املانيا 
لكرة القدم ويتجاوز أول هزمية 
له في الدوري هذا املوسم على 
يد باير ليفركوزن يوم السبت 
املاضي كما تأهل ش���توتغارت 
الذي مير بحالة من التحسن بفوز 

محققا اربعة انتصارات متتالية 
خلطت اوراق الصدارة وجعلته 
في املقدمة على حساب الونسو، 
اذ انت���زع الفوز في س���باقات 
س���نغافورة واليابان وكوريا 
التوالي  اجلنوبية والهند على 

سهال على مضيفه فريق الكويانو 
بأربعة أهداف لهدف في املباراة 
التي جرت على ملعب )الكويانو( 
في ذه���اب الدور 32 من بطولة 

كأس ملك اسبانيا لكرة القدم.
واحرز الفرنسي كرمي بنزمية 
الهدف االول للريال بكرة رأسية 
حطت في ش���باك الكويانو في 
الدقيقة 22 من املباراة فيما حقق 
الثاني  الهدف  البرازيل���ي كاكا 
في الدقيقة 35 من املباراة التي 
متيزت بسيطرة الضيوف على 

معظم مجرياتها.
واضاف خوسيه رودريغيز 

بطل العامني املاضيني.
إال ان ڤيت���ل، ال���ذي وصل 
الى اجلولة الرابعة عش���رة من 
البطولة بف���وز واحد فقط كان 
في سباق البحرين، ضرب بقوة 
وهيمن على السباقات اآلسيوية 

ڤيتل )أقصى اليمني( قبل بدء تدريبات فريق »ريد بول«

ريال مدريد يضع قدمًا بثمن نهائي الكأس.. وبايرن ميونيخ يصل إليه 

تشلسي يثأر من يونايتد..وليڤربول يوّدع »الرابطة« من الباب الضيق

ذكريات 2010 تخيم على جائزة أبوظبي بني ڤيتل وألونسو 

»فيفا« يفكك فريق عمل بيكنباور وبيليه 
اخلاص مبلف مونديال 2014

حل االحت����اد الدولي لكرة القدم )فيفا( جلنة 
اخلبراء التي يقودها أسطورتا كرة القدم، األملاني 
فرانز بيكنباور والبرازيلي بيليه، والتي كانت 
معنية باقتراح سبل تطوير الناحية الترفيهية في 
كرة القدم قبل مونديال 2014 بالبرازيل. وأكد »فيفا« 
أن املهمة املوكلة لفريق العمل مللف مونديال 2014، 
ستقوم بها اللجنة التابعة لها برئاسة الفرنسي 
ميش����يل بالتيني رئيس االحتاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا(. وانضم اجلناح األسترالي هاري 
كيويل والنجم األملاني الس����ابق شتيفي جونز، 

إلى اللجنة اجلديدة التي ستعقد اجتماعها في 16 
نوفمبر اجلاري في زيوريخ. وسيعمل بيكنباور 
وبيليه في منصب املستشار اخلاص للجنة، ولم 
يحضر بيليه أيا من اجتماعات فريق العمل، الذي 
فشل في حتقيق أي نتائج مؤثرة منذ االجتماع 
األول له في مايو 2011. وكان السويسري جوزيف 
بالتر رئيس »فيفا«، قد عني فريق العمل إلعطاء 
حملة ترفيهية لكأس العالم 2014، بعد أن شهدت 
كأس العالم املاضية في جنوب أفريقيا عام 2010 

العديد من املباريات الباهتة.

األسطورة بيليه لم يحضر أي اجتماع

يوڤنتوس يواصل انطالقته الصاروخية بالدوري

مكارثي يتولى تدريب ابسويتش تاون

محكمة رياضية بالبرازيل حتقق في إلغاء هدف

8 ماليني معجب بكاسياس على »فيسبوك«

.. ويحدد أماكن إقامة كأس القارات

واصل فريق يوڤنتوس انطالقته الصاروخية 
في ال����دوري اإليطالي لكرة الق����دم وتغلب على 
ضيف����ه بولونيا 2-1 في املرحلة العاش����رة من 
املسابقة ورفع يوڤنتوس رصيده إلى 28 نقطة 
في الصدارة حيث حقق الفوز التاس����ع له مقابل 
تعادل واحد خالل املباريات العشر التي خاضها 
حتى اآلن في املوسم احلالي للدوري، بينما جتمد 
رصيد بولونيا عند سبع نقاط في املركز التاسع 
عشر قبل األخير. وانتزع إنتر ميالن املركز الثاني 
بفوزه على سامبدوريا 3-2، وتراجع نابولي إلى 

املركز الثالث بعدما خسر أمام مضيفه أتالنتا 1-0 
بينما تغلب كييڤو على بيسكارا 2-0 وبارما على 

روما 3-2 وكالياري على سيينا 2-4.
الى ذلك تفتتح اليوم املرحلة العاش����رة من 
ال����دوري األملاني مبباراة جتم����ع بني اينتراخت 
فرانكفورت مع غروثر فورث، وذلك في العاشرة 
والنصف مس����اء على دب����ي الرياضية. وتفتتح 
اليوم أيضا املرحلة احلادية عش����رة من الدوري 
الفرنسي مبباراة بريست مع لوريان في العاشرة 

و45 دقيقة على اجلزيرة الرياضية.

قال نادي ابس����ويتش تاون الذي ينافس في 
دوري الدرجة الثانية االجنليزي لكرة القدم إن 
ميك مكارثي مدرب منتخب ايرلندا وولفرهامبتون 

واندرارز السابق سيتولى تدريب الفريق.
وسيحل مكارثي )53 عاما( محل بول جويل 
الذي ت����رك النادي االس����بوع املاضي مع وجود 

الفريق في مؤخرة الترتيب.
وقال مكارثي ملوقع الن����ادي على االنترنت: 

»بينما سيكون طموحنا على املدى البعيد هو اعادة 
النادي للدوري االجنليزي املمتاز فان األولوية 
ستكون بوضوح استعادة الثقة والبدء في التقدم 

بالترتيب«.
واقيل مكارثي الذي قاد ايرلندا لدور الستة عشر 
في كأس العالم 2002 من تدريب ولفرهامبتون 
في فبراير بعد أكثر من خمس س����نوات قضاها 

في النادي.

أكدت احملكمة الرياضي���ة في البرازيل أنها 
ستحقق في شكوى تقدم بها نادي بامليراس تتعلق 
بالغاء ه���دف له بناء على اإلعادة التلفزيونية 
خالل مباراة أمام فريق انترناس���يونال مطلع 

األسبوع احلالي.
وقالت احملكمة إنها قبلت الطعن املقدم من 
بامليراس وعلقت مؤقتا نتيجة املباراة انتظارا 
لنتائج التحقيق الت���ي يتوقع ظهورها خالل 

األسبوع املقبل. وألغى حكم املباراة هدفا لهيرنان 
بارك���وس العب بامليراس بع���د أن أبلغ احلكم 
الرابع مس���اعد احلكم بأن الالعب استخدم يده 

في إحراز الهدف.
وقال بامليراس في طعن���ه إن أحد معلقي 
التلفزي���ون أبل���غ احلكم الرابع ب���أن اإلعادة 
التلفزيونية أظهرت اس���تخدام اليد في إحراز 

الهدف.

احتفل إيكر كاس���ياس حارس مرمى ريال 
مدريد اإلسباني بوصول عدد معجبيه ومشجعيه 
إلى 8 ماليني شخص وذلك بارتداء قميص زميله 

في الفريق البرازيلي ريكاردو كاكا.
ونشر احلارس الدولي اإلسباني على صفحته 
الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
صورة له وهو يرتدي قميص زميله كاكا الذي 
يحمل رقم 8 وذلك احتفاال بوصول عدد معجبيه 

على الصفحة إلى 8 ماليني.
وكتب قائد الفريق امللكي معلقا على الصورة: 
»شكرا لكم جميعا على وصول عدد املعجبني 
واملتابعني إلى 8 ماليني، سنس���تمر في التقدم 

وهذا أمر يغمر قلبي بالسعادة«.
وأضاف حارس املنتخب اإلس���باني وبطل 
العالم وأوروبا »أنا لست كاكا، لكنه سمح لي 

بارتداء قميصه«

قال االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« إنه سيؤكد 
في األسبوع املقبل مقار إقامة مباريات كأس القارات 

التي ستقام في البرازيل 2013 املقبل.
وأشار »فيفا« إلى أنه أعد خطة طوارئ تتضمن 
إقام���ة املباريات في 5 أو 4 مالع���ب إذا اقتضت 
الضرورة، وأن إعالن تأكيد املقار سيتم خالل مؤمتر 
صحافي مش���ترك للجنة احمللية املنظمة والفيفا 

في 8 نوفمبر اجلاري في ساو باولو.
وأوضح في تقري���ر على موقعه أنه حدد في 
وقت س���ابق 6 مدن س���تقام فيها مباريات كأس 
القارات التي تشارك فيها 8 منتخبات والتي تعتبر 
مبثابة جتربة الس���تضافة نهائيات كأس العالم 
2014، واألماكن ال� 6 هي ريو دي جانيرو وبيلو 

هوريزونتي وس���الفادور وفورتاليزا وريسيفي 
وبرازيليا. إال أن األمني العام للفيفا جيروم فالك 
كشف عن بعض الشكوك املتعلقة بجاهزية هذه 
املالعب بحل���ول موعد البطولة في يونيز املقبل 
بسبب بطء االس���تعدادات. وأكد وزير الرياضة 
البرازيلي الدو ريبيلو ش���كوك فالك قائال »ليس 
لدينا ستاد واحد جاهز لكأس القارات«. وسيشارك 
في النسخة املقبلة من كأس القارات كل من إسبانيا 
وإيطاليا واملكسيك وأوروغواي واليابان وتاهيتي 
وس���ينضم إليها الفائز بلق���ب كأس أمم افريقيا 
التي ستقام في جنوب افريقيا مطلع العام املقبل 
والبرازيل الدولة املضيفة، وستنطلق البطولة في 

15 يونيو وتختتم في 30 من الشهر نفسه.

دي ماتيو يشعر بالفخر
أعرب اإليطالي روبرتو دي ماتيو املدير الفني لنادي تشلسي عن 

امتنانه وفخره للفوز الرائع الذي حققه فريقه على مان يونايتد 4-5 
في الدور الرابع لكأس رابطة احملترفني اإلجنليزية.

وجاء الفوز في اللقاء عقب اجلدل الذي أثير عقب هزمية تشلسي 
أمام مان يونايتد 3-2 يوم األحد املاضي في مباراة بالدوري 

اإلجنليزي املمتاز والتي شهدت بطاقتني حمراوين لالعبي تشلسي 
بجانب تسجيل املان هدف الفوز من تسلل واضح، وما أعقب ذلك 

من ادعاءات بأن حكم املباراة مارك كالتنبرغ استخدم لغة غير الئقة 
مع العبي تشيلسي.

وقال دي ماتيو: »خالل اليومني املاضيني رأينا بعض األداء املمتع 
واملثير، لقد رأينا الكثير من النجوم الواعدة، وهذا ما ينبغي العمل 

على االرتقاء به، لقد أظهرنا احلماسة والعاطفة والفخر بعدم 
خسارتنا«.

ويلتقي تشلسي وليدز يونايتد في الدور التالي من البطولة.

)أ.ف.پ( دانيال ستوريدج في طريقه إلحراز الهدف الرابع لتشلسي  


