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 اعتبر رئي���س االحتاد االفريقي لكرة القدم 38
الكاميروني عيسى حياتو، أن أبواق التشجيع 
املزعجة التي أثارت جدال كبيرا في نهائيات كأس 
العالم 2010 في جنوب افريقيا وبعدها، وحدت 
اجلماهير مبختلف ميولها في أول نهائيات تقام 

في القارة االفريقية.
 كما قال حياتو ف���ي مؤمتر ينظمه االحتاد 

االفريقي بالتعاون مع االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( في القاهرة ملناقشة نتائج كأس العالم التي 
أقيمت في يونيو ويوليو إن أبواق »فوفوزيال« 

البالستيكية شاهد على جناح املونديال.
 وسببت »فوفوزيال« جدال كبيرا في النهائيات 
بسبب الضوضاء التي اشتكى العبون ومدربون 

من تأثيرها على االتصال أثناء املباريات، 

بينما رأت فيها جنوب افريقيا عالمة مميزة 
للجماهي���ر في البالد. وقال حياتو »لننظر إلى 
فوفوزيال وما حققته من جناح، لقد مألت الستادات 
في كأس العالم، لم يخرج مش���جع من جنوب 
افريقيا دون أن يحمل بني يديه بوقا«.  وأضاف 
»هذا النجاح ينسب لكل األفارقة، ومن الواجب 

أن نواصل العمل لتحقيق املزيد«.

 حياتو: فوفوزيال وحدت الجماهير في المونديال

وزير الداخلية الصربي ينتقد الشرطة اإليطالية: كان من الممكن أن يكون تدخلها أفضل بكثير

إيطاليا تتلقى اعتذارًا رسميًا من صربيا على أحداث الشغب
تقدمت صربيا باعتذار رسمي 
إلى إيطاليا بسبب أحداث الشغب 
التي قامت بها اجلماهير الصربية 
في املباراة أمام إيطاليا التي كانت 
مقررة الثالثاء املاضي في جنوى 
إلى  التصفي���ات املؤهلة  ضمن 
نهائي���ات كأس األمم األوروبية 
لكرة القدم )يورو 2012(،  حسبما 
أكد وزير اخلارجي���ة اإليطالي 

فرانكو فراتيني.
وق���ال فراتين���ي إن نظيره 
الصربي ف���وك يرميتش أكد له 
مجددا ف���ي مكامل���ة هاتفية إن 
»الس���لطات في بلغراد ستكثف 
البح���ث عن هؤالء املس���ؤولني 
واعتقال املجرمني الذين سيتلقون 

عقابا صارما«.
ومت تأجيل املباراة التي جمعت 
بني إيطاليا وصربيا في البداية 
قب���ل أن يتم إيقافه���ا بعد إلقاء 
مجموع���ة من مثيري الش���غب 
)هوليغانز( من جانب اجلماهير 
الصربية العابا نارية على أرض 
امللعب، واقتحام احلاجز املوجود 

في ستاد »لويجي فيراريس«.
واشتبك رجال الشرطة بعد 
ذلك مع مثيري الش���غب داخل 
وحول االستاد ومت اعتقال نحو 

50 شخصا.
ومع ذلك، انتقد وزير الداخلية 
الصربي ايفيكا داسيتش شرطة 
جنوى اإليطالي���ة على خلفية 
تعاملها مع مثيري الشغب من 
مشجعي كرة القدم الذين تسببوا 
في تأجيل مباراة إيطاليا وصربيا 

ثم إلغائها.
الوزي���ر الصرب���ي  وق���ال 

وهاجم املشجعون في البداية 
حارس املرمى الصربي فالدميير 
ستويكوفيتش ثم اشتعل العنف 
في املدرج���ات حتى قرر احلكم 
إيقاف املباراة، ثم إلغاءها بعد 7 

دقائق فقط من بدايتها.
وانتق���دت األحزاب اليمينية 
املتش���ددة في صربيا االئتالف 
احلاكم للرئيس الصربي بوريس 
تاديتش لس���ماحه بإقامة حفل 
زفاف للشواذ يوم األحد املاضي،  
بل وتوفير احلماية له وذكرت 
أن ذلك كان س���ببا ف���ي اندالع 

العنف.
وأوضح وزير العدل الصربي 
سلوبودان هومني أن احلكومة 

الرغبة  الصربية احلالية لديها 
السياسية، أكثر من أي حكومة 
سابقة، لصد اجلماعات املتشددة 
ومنها املش���جعون املتعصبون 

واملشاغبون )الهوليغانز(.
وأم���ر ممثل���و االدع���اء في 
أكثر  العاصمة بلغراد باحتجاز 
من 60 فردا يشتبه في تورطهم 
في أعمال العنف التي ش���هدتها 
بلغراد األحد املاضي، ملدة 30 يوما، 
في ح���ني مت اعتقال أكثر من 50 

مشجعا في جنوى.
وكان���ت وزي���رة الرياض���ة 
الصربية سنيزانا ماركوفيتش 
 ساماردزيتش أدانت أعمال الشغب 

اجلماهيري في جنوى.

للصحافيني: »كان من املمكن أن 
يكون تدخل الشرطة اإليطالية 
أفضل من ذلك بكثير.. كان ينبغي 
عليها أال تس���مح )للجماهير( 
بدخول االس���تاد وهم يحملون 
تلك األشياء«، مشيرا إلى أن ذلك 

»لم يكن ليحدث في بلغراد«.

جاءت تصريحات داسيتش 
للصحافيني خ���الل اجتماع مع 
ضابط شرطة اكتسب شهرة خالل 
اشتباكات عنيفة مع متشددين 
مناوئني للمثليني في بلغراد يوم 

األحد املاضي.
وأوضح أن الشرطة اإليطالية 

لم تطلب معلومات بشأن املشاغبني 
)هوليغانز( رغم أن االحتاد الصربي 
لكرة القدم أعرب عن قلقه من أن 
مجموعة من املش����اغبني ميكن أن 

حتاول إفساد املباراة.
وأض����اف: »نحن م����ن بادرنا 
بإرس����ال معلوم����ات ح����ول عدد 

املشجعني والطرق التي سيسلكونها 
إليهم«، الفتا إلى أن اإليطاليني لم 
يكونوا مستعدين للمباراة ، مما 
سمح ل� »عدد قليل« من املشاغبني 

بإيقافها.
ق����د عرض  وكان داس����يتش 
»املس����اعدة الكامل����ة« للش����رطة 

التي حتقق مع مثيري  اإليطالية 
الشغب.

الوزي���ر الصرب���ي  وذك���ر 
أن���ه م���ن املق���رر التحقيق في 
هجوم املش���اغبني الصرب على 
حارس منتخب بالده فالدميير 

ستويكوفيتش.

اعتقال 17 مشجعًا صربيًا في إيطاليا 

دورتموند يطمح للصدارة أمام كولن »الباڤاري« يشتكي االتحاد الهولندي 

ڤان بومل وكلوزه يغيبان عن بايرن
مصدر فخر لمسلمي تترستان والدولة الروسية

»كازان« تسحب البساط من موسكو وسان بطرسبرغ
على ضف���اف نه���ر الفولغا 
الش���هير، تبرز مدينة روسية 
ذات أكثرية مس���لمة متكنت من 
س���حب البس���اط الرياضي من 
العاصمة موس���كو  أقدام  حتت 
وسان بطرسبرغ أكبر مدينتني 

في البالد.
باتت كازان، عاصمة جمهورية 
تترستان واحدى املدن الرئيسة 
في زمن اخلان���ات التي حكمت 
ضف���اف الفولغا ف���ي العصور 
الوس���طى، مصدر فخر ملسلمي 
الروس���ية  تترس���تان والدولة 

بأكملها.
أصبح اسم كازان على كل شفه 
ولسان بعد متكن »روبني كازان« 
بطل دوري كرة القدم في البالد في 
العامني األخيرين، من التغلب على 
برشلونة االسباني بطل أوروبا 
في عقر داره 2-1 العام املاضي، 
ثم تعادله مع الفريق الكاتالوني 
على ملعبه الواقع على ضفاف 

الفولغا.
أضاف فريق »أي كي بارز« 
للهوكي عل���ى اجللي���د بعدا 
رياضيا لتترستان بعد تتويجه 
بأربعة ألقاب محلية باالضافة 
الى احرازه لقب بطولة أوروبا 

.2007
الطائرة  الكرة  أندية  احتلت 
السلة مراكز مرموقة في  وكرة 
تترستان وباتت بني األبرز في 
روسيا، من خالل كفاحها املستمر 
أمام الفرق املرشحة عادة الحراز 

اللقب.
بعد سقوط االحتاد السوفييتي 
عام 1991، بدأت األندية الرياضية 
في تترستان بعملية البناء على 
أسس متينة، وحسنت مواقعها 
في البطوالت احمللية وبدأت تشق 
طريقها نحو بط���والت الدرجة 

األولى.
يعتبر مينتيمير شاميييف 
ال���ذي ترأس  الق���وي  الرج���ل 
تترستان من عام 1991 قبل نزوله 
عن السلطة العام احلالي، من أبرز 

عشاق الرياضة وداعميها.
الرياض���ة واالعتناء  وضع 
باجلسم الرياضي ضمن أولويات 
اخلطة االجتماعية في اجلمهورية 
وذلك منذ األي���ام األولى لفترة 

رئاسته.
يقول ش���اميييف: »يجب أن 
نتوصل الى رفع املستوى الصحي 

لدى جميع سكان تترستان«.
حتت رئاس���ة ش���اميييف، 
وضعت احلكومة احمللية بنية 
حتتية رياضية متطورة، ليس 
فقط في العاصمة كازان بل في 

باقي املدن التترية.
الغنية  طالب���ت تترس���تان 

بالطاقة باستقاللها عن روسيا 
في األعوام األولى بعد س���قوط 
االحتاد السوفييتي، لكن النزعة 
االنفصالية انتهت وباتت املنطقة 
تنعم بكيان جمهوري تابع للدولة 

الروسية.
عام 2006 أطلقت كازان حملتها 
الستضافة دورة األلعاب اجلامعية 
العاملية، وبعد عامني منح االحتاد 
الدولي للطالب عاصمة جمهورية 
تترس���تان ش���رف اس���تضافة 

»أونيفرسياد 2013«.
فتح باب االستضافة ورشة 
عمل كبيرة في تترستان، ليس 
على الصعيد الرياضي فقط، بل 
أمام استثمارات ضخمة تدور في 

الفلك الرياضي.
انضم���ت ش���ركات النف���ط 
»تاتنفت«، مجموع���ة »تايف« 
الش���ركات حلركة  وغيرها من 
االستثمار والرعاية داخل الرياضة 
التترستانية من خالل ضخ األموال 

الى امليزانية الرئيسة.
سمح املدخول اجلديد لألندية 
بتقوية صفوفها، فأحرز روبني 
كازان أول لقب في تاريخه في كرة 
القدم الى جانب »أي كي بارز« في 
الهوكي على اجلليد الذي أصبح 
أول متوج في بطولة الهوكي على 
اجلليد الدولية اجلديدة، ومتكن 
الناديان من تكرار االجناز ذاته 

في العام التالي.

مت بناء 36 منش���أة رياضية 
جديدة في تترستان لدورة األلعاب 
اجلامعية املقبلة في كازان،  بينها 
ملعب جديد لكرة القدم بسعة 45 
ألف متفرج، قصر للعبة الشطرجن 

وبحيرة للتجذيف.
بع���د اس���تقالة ش���اميييف 
مطلع العام احلالي اثر 19 عاما 
من رئاسته لتترستان، يبدو ان 
خلفه رس���تم مينيهانوف على 
الطريق ذاتها في دعم الرياضة 

داخل اجلمهورية.
مينيهانوف ليس ش���غوفا 
بالرياضة فق���ط، لكنه رياضي 
مميز س���ابقا اذ أحرز لقبني في 
البالد ضمن سباقات السيارات.  

ليورنتي سعيد الهتمام ريال مدريد به

فابيانو: أعيش فترة عصيبة
عنتر يحيى يجدد عقده مع بوخوم 

ويزاردز يغرم اريناس الدعائه اإلصابة
اإلصابة تبعد عبد الالوي عن هانوڤر

 اعتقلت الش��رطة اإليطالية 17 مشجعا صربيا، وجتري حتقيقات مع 
آخرين، في مدينة جنوى، بعد أعمال الشغب التي دفعت إلى إلغاء مباراة 

إيطاليا وصربيا.
ومن بني املعتقلني املشاغب الصربي ايفان بوغدانوف )30 عاما( الذي 

قاد االشتباكات التي وقعت داخل ستاد »لويجي فيراريس« وخارجه.
وعثرت الشرطة على بوغدانوف مختبئا في حافلة كانت تغادر الستاد، 
وقب��ل املباراة، قفز بوغدانوف، ال��ذي كان يرتدي قناع تزلج، فوق أحد 
احلواجز في الس��تاد وقطع ش��بكة وقائية باملقص، مما سمح ملشجعني 

آخرين بإلقاء املشاعل على أرض امللعب.
كما اعتقلت الشرطة مشجعا إيطاليا هاجم املشجعني الصرب بقضيب 
معدني، وأصيب اثنان من رجال الش��رطة و14 مش��جعا في اش��تباكات 
وقعت بعد املباراة، وصادرت الشرطة الهراوات والسكاكني من املشاغبني 

الصرب.
 ومن املتوقع أن يقضي االحت��اد األوروبي لكرة القدم )يويفا( بفوز 
إيطاليا 3 � 0، غير أنه ميكن أن يواجه االحتاد اإليطالي غرامة لعدم حفاظه 

على النظام داخل الستاد.

تعود عجلة الدوري االملاني لكرة القدم الى الدوران بعد النجاحات 
األخيرة ملنتخب املانيا في تصفيات كأس أوروبا 2012، وتفتتح املرحلة 
الثامنة بلقاء بوروسيا دورمتوند الوصيف مع مضيفه كولن على ملعب 

»راين أنرجي شتاديون« الساعة 9:30 مساء على دبي الرياضية. 
وس����تكون الفرصة متاحة أمام دورمتون����د للتصدر مؤقتا بفارق 
االهداف ع����ن ماينتس، وبقدم الفريق األصف����ر اداء هجوميا قويا اذ 
س����جل حتى االن 18 هدفا على غ����رار ماينتس، بفضل تألق مهاجميه 
الياباني شينجي كاغاوا، الباراغوياني لوكاس باريوس )4 أهداف لكل 
منهما( الصاعد كيفن غروس����كرويتز والتركي نوري شاهني )هدفان 
لكل منهما(.وكان القيصر فرانتس بكنباور، الرئيس الشرفي لنادي 
بايرن ميونيخ، اعتبر ان دورمتوند يشكل خطرا أكبر على فريقه من 
ماينتس، الن »دورمتوند أقوى مع فريقه الشاب كما انه ميلك اخلبرة 

الدولية« كما استبعد امكانية محافظة بايرن على لقبه.

أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني انه سيتقدم بشكوى لدى االحتاد 
األوروبي لكرة القدم ضد االحتاد الهولندي لكرة القدم ألنه أشرك قائده 
مارك ڤان بومل في املباراة ضد الس����ويد، وذلك على الرغم من اصابة 
يعاني منها األخير في ركبته.وأذاع الفريق الباڤاري بيانا جاء فيه »عاد 
م����ارك ڤان بومل األربعاء الى ميونيخ وخصع لفحص على يد طبيب 
النادي هانس م����ارك ويلهلم مولر فولفارث فتبني أنه مصاب بتمزق 
وتورم في ركبته اليمنى«.وأوضح النادي األملاني العريق ان الطبيب 
وصف لڤان بومل راحة كاملة ملدة 5 أيام قبل ان يباشر بعالجه على 
مدى أسبوع.واضاف البيان »سيغيب ڤان بومل بالتالي عن املباراتني 
املقبلت����ني ضد هانوڤر في 16 اجلاري في الدوري احمللي، وضد كلوج 

الروماني في 19 منه في دوري أبطال أوروبا«.
وقال ان االحتاد الهولندي وعلى الرغم من حتذيرات بايرن ميونيخ، 
أش����رك ڤان بومل في املباراة ضد السويد، علما ان الالعب اشتكى من 
االم بعد املباراة ضد مولداڤيا االسبوع املاضي، مشيرا الى انه طالب 
االحتاد الهولندي باس����تعادة ڤان بومل فورا من دون ان يس����تجيب 
األخير لطلبه.وختم »س����يتقدم بايرن ميونيخ بشكوى لدى االحتاد 
االوروبي في األيام املقبل����ة، ويحتفظ بحقه بإمكانية اللجوء الى أي 
اجراء قضائي ضد االحتاد الهولندي«.من جهة أخرى، سيغيب أيضا 
مهاجم بايرن ميروس����الف كلوزه ملدة 10 أيام الصابة بتقلص عضلي 
تعرض له خالل مباراة منتخب بالده ضد كازاخس����تان في تصفيات 
كأس أوروب����ا 2012.وكان كلوزه قد ش����عر بأوجاع خالل املباراة فتم 
اس����تبداله في منتصف الش����وط الثاني بعد ان كان افتتح التسجيل 
لفريقه.ويعان����ي بايرن من غيابات عدة خصوصا جلناحه الهولندي 
اريني روبن الذي س����يعود الى املالعب بعد فترة التوقف خالل عطلة 
الش����تاء، باالضافة الى الفرنس����ي فرانك ريبيري الذي يستمر غيابه 

حتى منتصف الشهر املقبل. 

أب���دى فرناندو ليورنتي مهاجم اتلتيك بلباو املتألق حاليا مع 
منتخب اسبانيا بطل العالم سعادته الهتمام ريال مدريد بضمه الى 
صفوفه.وقال ليورنتي في حديث الى اذاعة »كادينا سير« االسبانية 
بعد احلديث عن اهتمام النادي امللكي بضم املهاجم الفارع الطول: 
»هذا االهتمام مبنزلة االطراء لي، واش���ارة الى انني أقوم بعملي 
جيدا«.وتاب���ع ليورنتي مهاجم النادي الباس���كي: أنا واثق من أن 
رئيسي ال يريد بيعي« وأضاف انه ال يفكر حاليا سوى في اتلتيك 
بلباو.وكانت صحيفة »أس« الرياضية املختصة كتبت االحد املاضي 
ان ليورنتي هو »هدف« ريال مدريد لعام 2011.ومير ليورنتي )25 
عاما و1.93م و88 كلغ( بفترة رائعة، اذ سجل 3 أهداف في مباراتني 
مع »ال فوريا روخا« ضمن تصفيات كأس أوروبا 2012، كما سجل 

14 هدفا مع فريقه املوسم املاضي في الليغا. 

قال املهاجم البرازيلي لويس فابيانو إنه سيعيد النظر في مستقبله 
مع اشبيلية االسباني في يناير املقبل، اذا استمر في لعب دور ثانوي 
مع الفريق.ومنذ عودته من نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا، 
كافح فابيان����و للوصول الى افضل حاالته البدنية والفنية ورغم انه 
مدد في اغسطس عقده مع اشبيلية حتى 2013، اال انه نادرا ما شارك 

مع الفريق االندلسي في االسابيع االولى للدوري.
ونقل موقع اشبيلية على االنترنت عن فابيانو قوله »اعيش فترة 
عصيبة لكنها ليس����ت نهاية العالم«.واضاف »ال افكر بشأن الرحيل 
في يناير، اريد فقط ان اعود للعب مجددا، مازالت هناك فترة طويلة 
قبل يناير، ال اعرف ما سيحدث، اذا بقي احلال على ما هو عليه حتى 
يناير فسابحث عن حل«.وتابع »اريد االستمرار في اللعب، ال اريد ان 

العب مباراة واجلس في املباراة التالية على مقاعد البدالء«.
وشارك فابيانو في مباراة واحدة من بدايتها، ولعب في 3 مباريات 

كبديل في الدوري هذا املوسم، ولم يسجل اي هدف حتى اآلن.

جدد الدول���ي اجلزائري عنتر يحيى عقده م���ع نادي بوخوم 
األملاني حتى عام 2014، وأعربت إدارة النادي عن ارتياحها لتمديد 

عقد املدافع اجلزائري.
وقال توماس إرنست عضو مجلس إدارة النادي إن يحيى احدى 

الركائز التي يستند اليها النادي في خططه املستقبلية.
وأشار إلى أن العقد ينص على اللعب في دوري الدرجة الثانية، 
كما هو احلال اآلن أو في الدوري املمتاز )البوندسليغه( ولم يدل 

بتفاصيل حول قيمة العقد.
من جانبه، قال يحيى إنه سعيد بثقة النادي فيه، مؤكدا الرغبة 

في فتح صفحة جديدة مع النادي وحتقيق أهدافه.
يذكر أن املدافع اجلزائري يلعب لنادي بوخوم منذ يناير 2007 

وخاض مع الفريق 96 مباراة.
 وتعرض يحيى الصابة مع بداية املوسم، ولكنه شارك كأساسي 
منذ األسبوع الثالث في دوري الدرجة الثانية، وأحرز هدفا وحصل 

على تقديرات طيبة حول أدائه من خبراء الكرة.

فرض فريق واشنطن ويزاردز الذي ينافس في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني، غرامة لم تعلن قيمتها على العبه جيلبرت اريناس 

لرفضه اللعب في مباراة قبل بداية املوسم بسبب ادعائه اإلصابة.
وادعى اريناس الذي شارك 3 مرات في مباراة كل النجوم أنه مصاب 
ف����ي الركبة وحل محله نيك ينغ في املباراة التي خاضها الفريق على 

أرضه يوم الثالثاء املاضي ضد اتالنتا هوكس وفاز 107 � 92.
لكن اريناس قال للصحافيني الحقا إنه تظاهر باإلصابة لكي يتمكن 

ينغ من احلصول على مكان في التشكيلة األساسية.

أصيب املهاجم الدولي النرويجي محمد عبد الالوي العب نادي 
هانوڤر األملاني بتمزق في عضلة الفخذ بشكل سيحرمه من املشاركة 
في مباراة هانوڤر أمام باي���رن ميونيخ في الدوري األملاني لكرة 

القدم.
وقال نادي هانوڤر ان عبد الالوي الذي ينحدر من أصل مغربي، 
أصيب أثناء مب���اراة منتخب النرويج الودية مع كرواتيا الثالثاء 
املاضي، بعد ان أحرز التقدم لبالده، وأصيب قبل أن تنهي كرواتيا 

املباراة لصاحلها 2 � 1.
يذك���ر أن املهاجم يلعب مع ناديه أساس���يا منذ بداية الدوري 

األملاني، وأحرز 4 أهداف في 7 مباريات.

)أ.ف.پ( رجال إسعاف إيطاليون ينقلون جريحا أصيب في أحداث الشغب خالل مباراة إيطاليا وصربيا  

روبني كازان حقق فوزا مدويا على برشلونة في »نوكامب«


