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ن�صار يبادر �إلى تكريم جماهير كرة ال�سلة

دوري �أبطال �أوروبا

الكاتالوني والبافاري �إلى ربع النهائي
تأهل بايرن ميونيخ األلماني إلى
ربع نهائي دوري أبطال أوروب��ا إثر
فوزه المثير على ضيفه يوفنتوس
اإليطالي  ،2-4أول من أم��س ،في
إياب دور  16من المسابقة.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت
في إيطاليا قد انتهت بالتعادل .2-2
وتمكن الفريق البافاري من قلب
النتيحة لمصلحته ،بعد أن كان
متأخرا ً بهدفين نظيفين في الحصة
األول����ى ،لتتمكن كتيبة ال��م��درب
اإلس��ب��ان��ي ،ب��ي��ب غ���واردي���وال ،من
إح��راز التعادل في الشوط الثاني
وقلب نتيجة المباراة في الشوطين
اإلضافيين.
س��ج��ل ه��دف��ي ي��وف��ن��ت��وس ،ب��ول
ب��وغ��ب ف���ي ال��دق��ي��ق��ة  ،5وخ���وان
ك�����وادرادو ف��ي الدقيقة  ،28بيما
س��ج��ل رب��اع��ي��ة ال��ب��اي��رن روب���رت
ل��ي��ف��ان��دوف��س��ك��ي وت���وم���اس م��ول��ر
وتياغو ألكانترا وكينغسيلي كومان
على التوالي في الدقائق  73و90
و 108و.110

برشلونة يطيح آرسنال

في البطولة نفسها  ،بلغ برشلونة
اإلسباني ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا ،إثر فوزه على ضيفه أرسنال
اإلنكليزي  ،1-3أول من أم��س ،في
إياب دور الـ  16من المسابقة.
وتأهل البارسا إلى دور الثمانية
بعد أن فاز في لقاء الذهاب بهدفين
نظيفين.
أحرز الثالثي الهجومي الخارق
أهداف برشلونة .حيث افتتح نيمار

وق��ال مورينيو خالل تصريحات
نقلتها مجلة «أون����ز» الفرنسية:
«ح��ق��ق ميسي ل��ق��ب دوري أب��ط��ال
أوروب�����ا  4م����رات م��ع  3م��درب��ي��ن
مختلفين ،وأعتقد من السهل أن أفوز
معه بلقب البطولة».
وأض��اف مورينيو« :لعبت ضد
م��ي��س��ي وح��ق��ق��ت دوري األب��ط��ال،
والعكس ،حيث لعب ضدي وحقق
اللقب أيضا ً فما بالك لو كنا في فريق
واحد؟ أعتقد أنه سيكون من السهل
جدا ً الفوز باللقب األوروبي».
وأوضح مورينيو« :أنا كمدرب مع
الجماعية في األداء واللعب كفريق
واح���د ،لكن أح��ي��ان�ا ًَ تبقى المهارة
ال��ف��ردي��ة ال��ع��ال��ي��ة ه��ي م��ن تصنع
الفارق ،خاصة مع العب في حجم
ميسي».
التسجيل في الدقيقة  ،19وأح��رز
س��واري��ز ثاني أه��داف البارسا في
الدقيقة  ،65ليختتم ميسي النتيجة
بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة
 ،88بينما سجل آرس��ن��ال هدفه
الوحيد عن طريق النجم المصري
محمد النني في الدقيقة .51

يوفنتوس فريق عظيم

تعليقا ً على مبارة بايرن ميونخ
ويوفنتوس ،تحدث كارل هاينتس
روم��ن��ي��ج��ي��ه رئ��ي��س ن���ادي ب��اي��رن
ميونيخ عن لقاء فريقه المثير مع
يوفنتوس في إي��اب دور الـ 16من

دوري أبطال أوروبا.
وق����ال روم��ن��ي��ج��ي��ه« :ال��ق��رع��ة
وضعتنا مع فريق عظيم ،يوفنتوس
وص��ل إل��ى نهائي دوري األب��ط��ال
الموسم الماضي ،وه��و ش��يء يدل
على أن��ه ف��ري��ق ق���وي» .وأض���اف:
‘’أعتقد أن هذا اللقاء كان أصعب
لقاء في مباريات هذا ال��دور ،عندما
ترى باقي المباريات ستجد فارقا ً
كبيرا ً بين المتنافسين».
وأكد أن «عقلية الالعبين عندنا هي
الفوز وعدم فقدان األمل ،يوفنتوس
كان األفضل في أول  60دقيقة من
اللقاء ،ولكن أظهرنا شخصية قوية

في آخر الدقائق».

ميسي هنا...
إذن البطولة لنا!

من ناحية أخرى ،أكد البرتغالي
جوزيه مورينيو ،م��درب تشيلسي
اإلنكليزي وري��ال مدريد اإلسباني
السابق ،أنه من السهل ج��دا ً الفوز
ب��ل��ق��ب دوري أب��ط��ال أوروب�����ا في
ح��ال وج���ود األرجنتيني ليونيل
ميسي ،نجم برشلونة اإلسباني
وأفضل الع��ب في العالم ،معه في
الفريق.

نجم بر�شلونة ال�صاعد يدخل تاريخ كرة القدم
دخل النجم الصاعد لبرشلونة سيرجي روبيرتو
تاريخ النادي اإلسباني خاصة وك��رة القدم عامة،
بفضل مرونته الكبيرة التي منحته هذا الشرف وجعلته
أبرز الحلول التكتيكية للمدرب لويس إنريكي.
يعتبر الالعب البالغ من العمر  24عاما ً أحد أهم
الالعبين الذين قدمته أكاديمية «ال ماسيا» للفريق
األول للنادي الكتالوني ،فقد نجح في إقناع المدرب
لويس إنريكي بإمكاناته ونجا من مقصلة اإلعارة أو
البيع ألحد األندية األخرى كما حصل مع العديد من
مواهب األكاديمية األشهر في عالم كرة القدم.
بداية سيرجي روبيرتو مع الفريق األول لبرشلونة
كانت مع المدرب بيب غوارديوال ،وتحديدا ً يوم 10
تشرين الثاني  ،2010جينها لعب الشوط الثاني من
مواجهة الكتالن لفريق سويتا في مسابقة كأس ملك
إسبانيا.
منذ هذا التاريخ ،أظهر سيرجي روبيرتو مهارات
كبيرة خاصة في وسط الميدان وتميز بروح عالية،
فاستطاع أن يكسب ود كل المدربين الذي تعاقبوا
على الفريق األول لبرشلونة وص��وال ً إل��ى المدرب
لويس إنريكي الذي عرف معه ذروة النضج التكتيكي
ليصبح اليوم أح��د أه��م المفاتيح في تشكيلة بطل
بثالثية الموسم الماضي.
وم��ع خوضه  56م��ب��اراة حتى اآلن م��ع الفريق
األول ،اكتسب روبيرتو خبرة كبيرة ،وب��ات يتمتع
بمرونة تكتيكية غير مسبوقة في عالم كرة القدم ،فقد
استعمله المدرب لويس إنريكي هذا العام في  7مراكز
مختلفة خالل  38مواجهة لعبها في كل المسابقات مع
«البلوغرانا».

ولعب سيرجي  11مباراة في الخط الخلفي للنادي
الكتالوني ،إذ ع ّوض غياب داني ألفيش على الجهة
اليمنى في  8مباريات ،ولعب مكان ج��وردي ألبا 3
مباريات على الجهة اليسرى من الدفاع.
أما في وسط الميدان ،فلعب روبيرتو  24مباراة هذا
الموسم مو ّزعة على الجهات الثالث في هذا المركز (6
مباريات ارتكاز ،و 9مباريات على يمين وسط الميدان
ومثلها على اليسار).

في الهجوم لعب النجم الصاعد  3مباريات ،اثنتان
على الجهة اليسرى معوضا ً غياب ميسي بسبب
اإلصابة ،وواح��دة على الجهة اليمنى بسبب غياب
نيمار أو باختيار من المدرب لويس إنريكي.
قام سيرجي روبيرتو ب��أدوار دفاعية وهجومية
وصنع اللعب واستخلص ال��ك��رات ،ول��م ينج من
موهبته إال مركز حراسة المرمى أو ربما هو مستعد
لذلك لو منحته القوانين هذا الخيار.

بايرن ميونيخ يواجه كولون في البوند�سليغا

أن��ق��ذ ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ حلمه في
دوري أب��ط��ال أوروب�����ا ل��ك��رة ال��ق��دم
بطريقة درامية ،ولكن متصدر الدوري
األلماني يأمل أن يعود بقوة لمنافسات
البوندسليغا عندما يخرج لمالقاة
مضيفه كولون غدا ً السبت في المرحلة
السابعة والعشرين من المسابقة.
وق���ال ت��وم��اس م��ول��ر ب��ع��د ال��ف��وز
على يوفنتوس اإليطالي  2-4مساء
األربعاء في مباراة ماراثونية امتدت
لوقت إضافي ،حيث سجل مولر هدفا ً
في الوقت بدل الضائع ليفرض التعادل
 ،2-2ويفوز بايرن  6/4في مجموع
لقاءي ال��ذه��اب واإلي���اب ل��دور الستة
عشر« ،المباراة لم تمض وفقا ً للخطة
الموضوعة ،كانت مباراة مجنونة».
ولكن رغم الفوز المثير ،فإن تركيز
جوارديوال سينصب على الدفاع المهتز
للبايرن وكذلك على تراجع أداء الفريق
بشكل عام ،حيث حقق بايرن فوزين
فقط خ�لال الوقت األصلي في آخ��ر 6
مباريات له ،في تراجع كبير عن أداء
الفريق في بداية الموسم.
وي���خ���رج ب��وروس��ي��ا دورت��م��ون��د
الوصيف لمالقاة اوج��س��ب��ورج يوم
األح���د ،م��ا يعني أن ف��وز ب��اي��رن غ��دا ً
السبت ف��ي ك��ول��ون سيوسع الفارق
بينهما في ال��ص��دارة إل��ى ثمان نقاط

لمدة  24ساعة على األقل.
وفاز كولون مرة واحدة فقط في آخر
خمس مباريات ،ولكن الفريق يعتقد
أف��ي قدرته على تكرار إنجاز 2011
عندما فاز على النادي البافاري.
وق���ال ي��ان��ي��ك ج��ي��ره��اردت الع��ب
وسط كولون للموقع الرسمي للنادي:
«الجميع ي��ع��رف إم��ك��ان��ي��ات بايرن
ميونيخ ،أن��ا أع��رف أي��ض�ا ً أن األم��ور
كلها قد تكون في صالحنا ،لكن علينا
أن نكون في يومنا وأن يظهر بايرن
ميونيخ بشكل باهت».
وأض��اف« :لقد أظهرنا خالل فوزنا
على ضيفنا بوروسيا دورتموند على
سبيل المثال أن بمقدورنا أن نحقق
إنجازات كبيرة عندما يتحمل الجميع
المسؤولية ويثق في إمكانياتنا ،علينا
أن نؤمن تماما ً بأن لدينا فرصة».
وت��ن��ط��ل��ق ال��م��رح��ل��ة ال��س��اب��ع��ة
والعشرين من البوندسليجا اليوم
الجمعة بمباراة ذات نكهة أوروبية
حيث يلتقي شالكه صاحب المركز
الخامس مع بوروسيا مونشنجالدباخ
صاحب المركز الرابع.
وقال بيير ايميلي هويبرج« :سيكون
من المهم حقا ً أن نحصد بعض النقاط
في هذه المباراة نظرا ً الى وضعنا في
جدول الترتيب ،مونشنجالدباخ يمتلك

فريقا ً قويا ً والدليل على ذلك تأهلهم إلى
دوري أبطال أوروبا العام الماضي».
ويعيش هيرتا برلين مسيرة قوية
في الموسم الحالي حيث يحتل المركز
الثالث وب��إم��ك��ان الفريق أن ينعش
حظوظه األوروب��ي��ة عبر ال��ف��وز على
ضيفه انجولشتات غ��دا ً السبت ،في
الوقت الذي يخرج فيه ماينز صاحب
المركز السادس لمالقاة مضيفه فيردر
بريمن .وس��ت��زداد أوض��اع هامبورج
صاحب المركز الثاني عشر تعقيدا ً إذا
لم يفز على هوفنهايم صاحب المركز
الثاني م��ن ال��ق��اع غ��دا ً السبت ،فيما
يلتقي دارمشتات الذي يبتعد بفارق
ثالث نقاط فقط عن المركز الثالث من
القاع مع مضيفه فولفسبورج الذي
تأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال
أوروب��ا ،لكنه يحتل المركز الثامن في
البوندسليجا.
وي��واج��ه هانوفر صاحب المركز
األخ��ي��ر مهمة مصيرية ف��ي مواجهة
مضيفه اينتراخت فرانكفورت غ��دا ً
السبت.
ويقود نيكو كوفاكيتش المدير الفني
الجديد لفرانكفورت ،فريقه في أول
مباراة على أرضه في مواجهة هانوفر.
ويلتقي يوم األحد فريق شتوتجارت
مع باير ليفركوزن.
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لمن لقب صاحب
الهدف األجمل؟

ف��ي م��ب��ادرة الف��ت��ة ،ق��� ّرر رئيس
االتحاد اللبناني لكرة السلة المهندس
وليد نصار تكريم جماهير أندية كرة
السلة.
ولقد استهل خطوته قبيل انطالق
مباراة نادي الحكمة والمتحد مساء
األربعاء الفائت حيث خاطب الجمهور
ق��ائ�لاً« :ل��ق��د ت��ع��ودت��م منذ سنوات
أن يق ّرر االتحاد معاقبة الجماهير
وتغريمها ،لكن يجب أن نرى الوجه
اإليجابي لجماهير كرة السلة عبر
تشجيعها المتواصل ومواكبتها
مباريات أنديتها في بطوالت لبنان
كافة وعلى رأسها بطولة بيبسي».
وأض��اف« :من أسباب نجاح كرة
السلة اللبنانية المواكبة الجماهيرية
الكثيفة للفرق خالل المباريات على
ان يتم تكريم جماهير األندية كافة
تباعاً .كما أود أن أ ّوجه التعازي الى

أهل الشابين وديع ساسين وشادي
مشرقي م��ن راب��ط��ة جمهور ن��ادي
الحكمة لرحيلهما بسبب حادث سير
مؤلم والى نادي الحكمة».
ث��م س�لّ��م المهندس ن��ص��ار درع��ا ً

فرن�سا تجري مناورة �أمنية على هام�ش يورو 2016

في إط��ار مختلف ،وضع االتحاد
األوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم «ي��وي��ف��ا»،
هدف الالعب المصري محمد النني
المحترف بصفوف آرسنال اإلنكليزي
في شباك برشلونة اإلسباني في
إي���اب دور ال��س��ت��ة ع��ش��ر لبطولة
دوري أبطال أوروب��ا ،ضمن أجمل 5
أهداف في جولة اإلياب بدور الـ 16
للبطولة.
وأحرز النني هدفا ً رائعا ً في شباك
برشلونة عبر تسديدة متقنة بعدما
تلقى ت��م��ري��رة عرضية م��ن زميله
التشيلي الكسيس سانشيز.

أجرت السلطات الفرنسية مناورات أمنية في مدينة نيم
جنوب البالد أمس الختبار إج��راءات األمان في المالعب
قبل استضافة بطولة كأس األم��م األوروبية لكرة القدم
(يورو  )2016الصيف المقبل.
يذكر أن مدينة نيم ليست من بين المدن المستضيفة
لمنافسات البطولة األوروبية .ومن المقرر أن يحضر وزير
الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ووزير الرياضة باتريك
كانير المناورة التي يشارك بها أكثر من ألف طالب من
مدرسة الشرطة الوطنية.
وتستهدف المناورة تنسيق االستجابة بين قوات األمن
في حالة وقوع هجوم إرهابي أو أزمة مماثلة.
وقال كازنوف في وقت سابق أن نحو  75تجربة ستقام
في مختلف أنحاء فرنسا هذا العام ،من بينها  50تجربة

�إ�سبانيا �صاحبة
المقام الرفيع في
دوري �أبطال �أوروبا

الفيفا يطالب بتعوي�ضات
ويتهم جنوب �أفريقيا بالر�شوة

أت��ت إسبانيا صاحبة أكبر فرق
مشاركة في ربع نهائي بطولة دوري
أبطال أوروب��ا لكرة القدم بعد تأهل
ري��ال م��دري��د وبرشلونة وأتلتيكو
م��دري��د ،تليها ألمانيا التي يمثلها
بايرن ميونيخ وفولفسبورج.
وتشارك فرق من  5دول في دور
الثمانية بالتشامبيونزليج هي:
إسبانيا وألمانيا والبرتغال وإنكلترا
وفرنسا.
ول��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وال��ي
سيمثل إسبانيا ف��ي رب��ع النهائي
البارسا والريال واألتلتي ،حيث تأهل
ال��ب�لاوغ��ران��ا على حساب آرسنال
اإلنكليزي والملكي على حساب روما
اإلي��ط��ال��ي ،الروخيبالنكوس أم��ام
آيندهوفن الهولندي.
أما بايرن ميونيخ األلماني فبلغ
ربع نهائي دوري األبطال بالفوز على
يوفنتوس اإليطالي ،وفولفسبورج
على حساب جينت البلجيكي.
وسيكون باريس س��ان جيرمان
ممثل فرنسا في دور الثمانية ،وبنفيكا
عن البرتغال ،ومانشستر سيتي عن
إنكلترا.

زيدان يفكر جدي ًا في تقديم ا�ستقالته
قبل نهاية المو�سم
يبدو أن زين الدين زيدان ،مدرب فريق ريال مدريد االسباني ،بدأ يشعر بالندم
بعد أن قرر أن يحل محل رافييل بينيتيز بداية هذا العام ،المدرب الفرنسي يجد
صعوبات مع الفريق خصوصا ً أن العديد من الالعبين تراجع مستواهم بشكل
مخيف .وكشف برنامج «التشرينجيتو» اإلسباني الخميس ان زيدان يفكر جديا ً
بشأن إمكانية تقديم استقالته قبل نهاية الموسم الحالي ،المدرب الفرنسي ال يرى
نفسه قادرا ً على تصحيح الوضع الذي يعيشه الفريق.
ويضيف البرنامج االسباني أن زيدان اتصل هاتفيا ً مع فلورنتينو بيريز رئيس
النادي الملكي بعد المباراة االخيرة ضد الس بالماس وطلب منه أن يعقد اجتماع مع
قادة الفريق وهم سيرجيو راموس ،مارسيلو وبيبي وكريستيانو رونالدو.
وكان الغرض من هذا االجتماع مطالبة قادة الفريق بااللتزام وتقديم أقصى
جهودهم بعد الصورة السيئة التي ظهر بها الفريق على ملعب «جران كاناريا»
وخصوصا ً في الشوط الثاني ،وأكد زيدان للرئيس أنه في حالة عدم تحسن وضعية
الفريق فسيكون مجبرا ً على تركه منصبه قبل نهاية الموسم.
ويقول الصحافي بيبي استرادا في برنامج «التشرينجيتو»« :زيدان يريد ان
يستمر وفلورنتينو هو اآلخر يريد استمرار الفرنسي ،ولكن ال يبدو زيدان راض عن
ما يقدمه الفريق ،ويعتقد أنه من الضروري القيام بعدة تغييرات في الفريق الصيف
المقبل» .وتجدر االشارة إلى ان زيدان مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام ،2018
ويحتل حاليا ً المركز الثالث في الليغا بفارق  12نقطة عن المتصدر برشلونة وقد
تأهل الى دور الثمانية من دوري أبطال اوروبا وسيتعرف على منافسه الجمعة في
القرعة التي ستجرى بمدينة نيون السويسرية.

هاميلتون :المناف�سون
قل�صوا الفجوة مع مر�سيد�س
قال لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورموال  1للسيارات إن الفجوة بين
مرسيدس حامل اللقب وباقي المنافسين تقلصت وإن فيراري الوصيف سيكون
«لديه شيء ما في جعبته» خالل السباق االفتتاحي للموسم في استراليا يوم األحد
المقبل .وخاض فريق مرسيدس اختبارات قبل الموسم بصورة شبه مثالية لكن
فريق فيراري أظهر أيضا ً سرعات واعدة في التجارب لينعش آماله في إنهاء هيمنة
مرسيدس على البطولة والتي استمرت طوال عامين.
وقال هاميلتون للصحافيين قبل السباق االفتتاحي في حلبة البرت بارك أمس:
«أعتقد هذا العام المستوى سيكون متقاربا ً أكثر .أعتقد أن هناك شيئا ً ما في جعبته
في السباق االفتتاحي للموسم .فهو (فيراري) فريق لديه قدرات أكثر مما يتحدثون
عنه ...أعتقد أنه سيقدم نتائج أفضل ».وقال سيباستيان فيتل سائق فيراري وبطل
العالم أربع مرات إنه يعتقد أن السيارة الجديدة للفريق االيطالي يمكنها تحدي
مرسيدس خالل السباق على اللقب.
وخاض الفريقان الكثير من اللفات في اختبار السيارات الجديدة في برشلونة
وبدا مرسيدس أنه يملك السيارة األكثر ج��دارة وثقة بينما حقق فيراري أزمنة
مشجعة .لكن السرعة الحقيقة لمرسيدس ال تزال لغزا ً حيث لم يركز الفريق في
االختبارات على السرعة.
وق��ال هاميلتون الساعي إلى لقبه الرابع إنه كان يتمنى خوض المزيد من
اللفات على حلبة قطالونيا وألمح إلى أن الفريق لم يظهر كل ما في جعبته خالل
االختبارات.

تقديرية ال��ى قائد مشجعي ن��ادي
الحكمة بشير هيكل بحضور أهل
الفقيدين ورئ��ي��س ن���ادي الحكمة
مارون غالب ورابطة مشجعي النادي
األخضر وسط تصفيق الحاضرين.

طالب االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أول من أمس
بتعويضات تقدر بعشرات الماليين من ال��دوالرات من
مسؤوليه «القذرين» الضالعين في تهم فساد مختلفة
هزت أركان أكبر مؤسسة كروية ويحاكمون حاليا ً في
الواليات المتحدة.
كما اتهم الفيفا جنوب أفريقيا بأنها دفعت  10ماليين
دوالر للحصول على استضافة كأس العالم عام .2010
وكانت جنوب أفريقيا رفضت رفضا ً تاما ً هذه االدعاءات
في السابق.
وق��ال فيفا« :نقدر أن ما ال يقل عن  10ماليين دوالر
من أم��وال مجتمع كرة القدم تم توزيعها بطريقة غير
شرعية من أجل القيام بأعمال فساد ورش��اوى من قبل
المخالفين».
ويأمل الفيفا بالحصول على هذه التعويضات من
خالل األموال التي حجزتها السلطات القضائية األميركية
من  39شخصا ً اتهموا بالفساد باالضافة إلى شركتين.
وأض��اف البيان« :أرس��ل فيفا الملفات إلى السلطات
األميركية للمطالبة بالعشرات من ماليين الدوالرات».
واعتبر الفيفا في ملف مؤلف من  21صفحة بأنه
ك��ان «الضحية» مشيرا ً إل��ى «أن��ه ط��وال سنوات عدة،
قام المخالفون باستغالل مراكزهم بغية الثراء بطريقة
غير شرعية م��ا ألحق أذى كبيرا ً وم��ب��اش��را ً باالتحاد
الدولي».
وتابع« :في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات ،فإن
الخسائر تقدر بحوالى بعشرات الماليين من الدوالرات.

ستقام قبل يورو  ،2016التي من المتوقع أن تجذب مليون
سائح لحضور  51مباراة .
وكانت الحكومة الفرنسية قد مددت حتى أيار المقبل
حالة الطوارئ على مستوى البالد ،والتي تم إقرارها بعد
وقوع الهجمات اإلرهابية األخيرة في  13تشرين الثان من
العام الماضي بالعاصمة باريس ،وأسفرت عن سقوط
 130قتيالً وعشرات الجرحى.
وقرر االتحاد األوروبي لكرة القدم «يويفا» إقامة بعض
مباريات البطولة بدون جمهور في حال إلغائها في اليوم
السابق بسبب التهديدات أو الهجمات اإلرهابية.
وتقام بطولة أمم أوروبا  2016في الفترة ما بين يومي
 10حزيران و 10تموز المقبلين في عشر مالعب ،حيث
تجمع أفضل  24منتخبا ً بالقارة العجوز.

ال ن��دري المبلغ ال��ذي يمكن المطالبة به .األم��ر يتعلق
بالمبلغ النهائي الذي سيستطيع القضاء األميركي سحبه
من المتهمين ،لكنه في كل األحوال فهو مبلغ كبير جداً».
وأوضح البيان« :هذه المبالغ ملك للفيفا ولدينا أمل
كبير في قبول طلبنا وبالتالي استعادتها».
وبحسب االتهام ال��ذي وجهته السلطات القضائية
األميركية ضد  39مسؤوال ً سابقا ً في الفيفا فإن هؤالء
«تالعبوا بـ 190مليون دوالر ،وحتى اآلن عرف أو أستعيد
أو جمد مبلغ م��ق��داره  100مليون دوالر في الواليات
المتحدة وفي الخارج».
ومن بين العقول المدبرة ألعمال الرشوة والفساد يبرز
رئيسا اتحاد الكونكاكاف السابقان الترينيدادي جاك
وارن��ر وجيفري ويب من باهاماس وكالهما كان نائبا ً
لرئيس الفيفا أيضاً.
وك��ان ويب أوق��ف في زيوريخ في أي��ار الماضي وتم
ترحيله إلى الواليات المتحدة ،في حين وجهت مذكرة
جلب بحق وارنر.
ووجه القضاء األميركي التهمة إلى وارنر وإلى أمين
عامه السابق ف��ي الكونكاكاف تشاك ب�لاي��زر بأنهما
تقاضيا أم��واال ً للتصويت لجنوب أفريقيا التي نظمت
كأس العالم عام .2010
ويؤكد الفيفا« :من أجل حصول جنوب أفريقيا على
كأس العالم  2010قامت بدفع مبلغ مقداره  10ماليين
دوالر للحصول على صوتي وارنر وباليز وعضو آخر في
اللجنة التنفيذية».

ال�س َّباحة الرو�سية �إيفيموفا
تواجه الإيقاف مدى الحياة ب�سبب المن�شطات
ق��ال��ت وك��ال��ة «ت���اس» لألنباء إن
السباحة الروسية يوليا إيفيموفا
ربما تعاقب باإليقاف م��دى الحياة
بسبب تناولها المنشطات في حين
أكد االتحاد الروسي للسباحة إيقاف
السباحة بصورة موقتة.
ومن خالل فحص خارج المنافسات
ت��أك��دت مخالفة السباحة البالغة
من العمر  23عاما ً والبطلة العالمية
أربع مرات في سباقات الصدر لوائح
المنشطات.
وقال االتحاد الروسي للسباحة عبر
موقعه الرسمي على االنترنت أمس:
«يؤكد اتحاد عموم روسيا للسباحة
تلقيه وث��ائ��ق م��ن االت��ح��اد ال��دول��ي
للسباحة تؤكد أن الرياضية إيفيموفا
أوقفت بصورة موقتة وحظر عليها
االشتراك في البطوالت بسبب احتمال
مخالفتها لوائح مكافحة المنشطات».
وأضاف االتحاد الروسي« :ومن أجل
استيضاح تفاصيل الموقف الحالي
في أسرع وقت ممكن سيلتقي فالديمير

سالنيكوف رئيس االتحاد الروسي
للسباحة مع مسؤولي المنتخبات
الروسية للسباحة ومسؤولي وزارة
الرياضة» .وتواجه ايفيموفا الحاصلة
على الميدالية البرونزية في سباق
 200متر ص��درا في أولمبياد لندن
 2012وال��ت��ي تعيش ف��ي ال��والي��ات
المتحدة منذ  2011عقوبة اإليقاف

مدى الحياة لسقوطها في السابق في
اختبار آخر للمنشطات.
وف��ي أي��ار  2014أوق��ف االتحاد
ال��دول��ي للسباحة إيفيموفا لمدة
 16شهرا ً بعد ثبوت تناولها مادة
محظورة رياضيا ً من خالل الفحص
التي خضعت له في ل��وس أنجليس
األميركية في .2013

فوري يتوعد ب�إنهاء م�سيرة كليت�شكو في عالم المالكمة
أكد المالكم البريطاني تايسون فوري ،بطل العالم في
الوزن الثقيل أنه سيضع نهاية لمسيرة نظيره األوكراني
فالديمير كليتشكو ،عندما يلتقيان في المباراة المقبلة
منتصف العام الحالي.
وقال المالكم البريطاني في تصريحات لمجلة «بيلد
شبورت» األلمانية الرياضية « :سأفوز على كليتشكو
مرة أخرى وحينئذ سينتهي كل شيء».
وأع��رب ف��وري ،الملقب بملك ال��وزن الثقيل عن ثقته
بقدرته على إبعاد المالكم األوكراني ،بطل العالم سابقاً،
من عالم المالكمة لألبد.
وقال فوري« :ربما يصبح سياسيا ً مثل شقيقه أو نجما ً
في هوليود مثل زوجته».
وي��رى ف��وري أن��ه وج��د الطريقة التي يستطيع من
خاللها التغلب على كليتشيكو وأنه تعلمها خالل المباراة

السابقة ،التي جمعت بينهما في تشرين الثاني الماضي،
والتي تمكن فيها من انتزاع لقب بطل العالم.
وأض��اف ف��وري ال��ذي يصل طوله إلى مترين وستة
سنتيميترات« :الجميع يتعامل مع كليتشيكو كما لو كان
رجالً خارقاً ،أما أنا فال ،األغلبية يخسرون المباراة في
عقلهم قبل أن يبدأوا فيها فعلياً ،هو مجرد رجل بالنسبة
لي يرتدي قفازي مالكمة».
ومن المحتمل أن تقام المواجهة الجديدة بين المالكم
البريطاني  27عاما ً والمخضرم األوك��ران��ي في شهر
حزيران أو تموز ،بيد أنه لم يتحدد مكان إقامتها حتى
اآلن.
وكشف فوري أنه قرر الخلود إلى الراحة في األسابيع
األخيرة« :تناولت الكثير من الجعة ،لقد زاد وزني 10
كيلوغرامات ولكنني سأفقدهم سريعا ً خالل التدريبات.

