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  ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ 

 يصـــل إلـــى الريـــاض االثنـــني املقبل  48 
السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) تلبية لدعوة األمير 
سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام 
لرعاية الشـــباب رئيس االحتاد السعودي 
للعبة. تستمر الزيارة ملدة يومني، يجري 
خاللها بالتر مباحثات مشتركة مع األمير 

ســـلطان بحضور األمير نواف بن فيصل 
بن فهد بن عبدالعزيز نائب الرئيس العام 
لرعاية الشباب، حول برامج التعاون بني 

االحتادين الدولي والسعودي.
  كما يلتقي بالتـــر أعضاء مجلس إدارة 
االحتاد ورؤســـاء اللجان بحضور األمير 

سلطان واألمير نواف أيضا. 

 بالتر يزور السعودية اإلثنين 

 تعرض شـــقيق وشـــقيقتان ملدرب منتخب 
االرجنتني الســـابق دييغو مارادونا العتداء في 
احد شوارع بوينس ايرس الفخمة خالل تنقلهم 
بسيارتهم اخلاصة حسب ما اعلنت احدى ضحايا 
هذا االعتداء وكان االشـــقاء الثالثة راوول وانا 
ماريا وريتا مارادونا عائدين من زيارة والدتهم 
التي تخضع لعالج في احد مستشفيات العاصمة 
االرجنتينية بسبب اصابتها مبشاكل قلبية عندما 

هاجمتهم مجموعة مسلحة.
  وقد أرغم املعتدون الشقيق راوول على قيادة 
السيارة، اال ان االخير جنح في القفز خارجا قبل 

ان يتم حترير شقيقتيه. ولم يتعرض االشقاء 
الثالثة الى الضرب اال ان املعتدين سرقوا منهم 
امتعة خاصة والســـيارة التي تخلوا عنها في 

ساعة متأخرة من الليل. 
  وقال راوول الذي كان هو ايضا العب كرة قدم 
ســـابق: «احلظ ابعد عن اشقائي واهلي فرصة 

البكاء علينا كأموات».
  وكان مارادونا الذي هو شقيق لسبعة اخوة 
واخـــوات أقيل من منصبه كمـــدرب للمنتخب 
االرجنتيني بعد خروج االرجنتني من ربع نهائي 

مونديال ٢٠١٠ في جنوب افريقيا. 

 حتى أشقاء دييغو مارادونا يتعرضون لالعتداء

 أفيالي: والدتي أهم من ميسي وإنييستا 

 كاناڤارو: أحب صيام المسلمين وصالتهم 

 انتصارات لميامي وأورالندو وبوسطن 

 أكد الهولندي إبراهيم أفيالي جناح برشلونة 
اجلديد، أنه يتلهف للعب بجانب ليونيل ميسي 
وأندريس إنييستا، وأن أكثر ما أبهره في الفترة 
القصيـــرة التـــي قضاها مع الفريـــق هو ملعب 
«نوكامب»، مبرزا كذلك الدور الذي تلعبه والدته 

في حياته.
  وقال الالعب في تصريحات لقناة برشـــلونة 
التلفزيونية إنه ملعب مبهر.. كان يعجبني عندما 
أراه على شاشات التلفزيون، ولكن عندما بدأت 

التدريب فيه، وجدته أفضل مما تخيلت.
  وأضاف دائما ما أستمر بعد التدريبات حتى 
أحسن التســـديدات والتمريرات بالقدم اليسرى 

في الفترة املقبلة.

  وأكد أفيالي أن والدتـــه حبيبة هي األهم في 
حياته، ولذلك فضل االعتمـــاد عليها في العديد 
من األشـــياء، والعيش معها في إسبانيا، مؤكدا 
أنه يعتبر نفسه نصف هولندي ونصف مغربي، 
حيث ان والديه قد عاشا في املغرب قبل االنتقال 

إلى أوتريخت حيث ولد.
  وظهر جنم برشـــلونة اجلديـــد أثناء تقدميه 
لوسائل اإلعالم بقميص النادي الكاتالوني برفقة 

والدته التي ترتدي احلجاب.
  وأشـــار أفيالي إلى أنه بالرغم من صغر سنه 
إال أنه شارك في بطوالت كبرى، ولعب مباريات 
هامة في كأس األمم األوروبية، بجانب مشاركته 

في كأس العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا. 

 أكد اإليطالي فابيو كاناڤارو العب أهلي دبي 
أنه سعيد بتواجده في املنطقة العربية وبصفة 

خاصة اإلمارات. 
  وشدد كاناڤارو في التصريحات التي أدلى بها 
لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت» على أنه اكتشف 
عاملا مذهال هنا في الوطن العربي مؤكدا أنه وجد 
بني العرب العديد من العادات اجليدة أبرزها شهر 
رمضان.  وأردف العب يوڤنتوس وريال مدريد 
السابق ان ما عرفه في الوطن العربي ان رمضان 
ال يتعلــــق بالصيام أو الصــــالة فقط بل أنه يلم 

شمل العائالت. 
  وأســــرد أنه جنح في اإلمــــارات في التخلص 
من عــــدد من الضغوط التي حلقــــت به على مر 
الســــنوات مؤكدا أنه ال يعاني أي مشــــكالت في 

البلد العربي. 
  واختتــــم أنه لو لم يدخن أو يشــــرب اخلمر 
فإنه يعوضهما بالســــهر ألوقات متأخرة، وكان 
كاناڤــــارو قد انضم لفريق أهلــــي دبي اإلماراتي 
مطلع املوسم اجلاري بعد مشوار طويل في مالعب 

القارة األوروبية. 

 واصلت أندية ميامي هيت واورالندو ماجيك 
وبوسطن سلتيكس انتصاراتها ضمن دوري كرة 
السلة االميركي للمحترفني على حساب نيويورك 
نيكـــس ١٠٦-٩٨ وكليفالنـــد كافالييرز  ١١٠-٩٥ 
وانديانا بيسرز ٩٥-٨٣ على التوالي، ومني لوس 

اجنيليس ليكرز حامل اللقب بخســـارته الثالثة 
على التوالي وكانت امام ســـان انطونيو سبيرز 
٨٢-٩٧. وفاز دنڤر ناغتس على ضيفه بورتالند 
ترايل باليزرز ٩٥-٧٧، وشيكاغو بولز على ضيفه 

ميلووكي باكس ٩٠-٧٧. 

  فوز صعب لتوتنهام على نيوكاسل 

 برمنغهام «يفرمل» مان يونايتد..و«هاتريك» لبالوتيللي 

 حرم العب الوسط الدولي السابق لي 
بوير مان يونايتد من ٣ نقاط ثمينة عندما 
ادرك التعادل لفريقــــه برمنغهام ١-١ في 
مباراتهما على ملعب «اندروس غراوند» 
في برمنغهام في افتتاح املرحلة العشرين 

من الدوري االجنليزي لكرة القدم.
  وكان مان يونايتد في طريقه الى حصد 
الثالث وحتقيــــق فوزه اخلامس  النقاط 
على التوالــــي بعدما تقدم بهدف ملهاجمه 
الدولي البلغاري دمييتار برباتوف الذي 
تابع مغازلته للشباك (٥٨) رافعا رصيده 
الى ١٤ هدفا في صدارة الئحة الهدافني والى 
٨ اهداف، بيد ان بويــــر كان له رأي آخر 
وســــجل هدف التعادل قبل دقيقة واحدة 
من نهاية املباراة وقــــاد فريقه الى نقطة 

ثمينة وفرملة الشياطني احلمر.
  ورفع مان يونايتد رصيده الى ٣٨ نقطة 
واستعاد الصدارة بفارق االهداف من جاره 
وغرميه اللدود مانشستر سيتي الذي كان 

انتزعها مؤقتا قبل ٥ ساعات بفوزه الكبير 
على ضيفه استون ڤيال برباعية نظيفة، 
لكن الشــــياطني احلمر ميلكون مباراتني 

مؤجلتني امام بالكبول وتشلسي.
  وميلك ارسنال فرصة اللحاق مبمثلي 
مدينة مانشستر في حال تغلبه على مضيفه 
ويغان في ختام املرحلة، علما بان الفريق 
اللندني ميلك مباراة مؤجلة امام ســــتوك 

سيتي.
  وفي املباراة الثانية على ملعب «سيتي 
اوف مانشستر ستاديوم» في مانشستر، 
يدين مانشستر سيتي بفوزه على استون 
ڤيال الــــى مهاجمه الدولي االيطالي ماريو 
بالوتيللي الذي سجل هاتريك في الدقائق 
٨ من ركلة جزاء و٢٧ و٥٥ من ركلة جزاء، 
فيما سجل املدافع جوليان ليسكوت الهدف 

الرابع في الدقيقة ١٣.
  وانتزع توتنهام املركز الرابع من جاره 
تشلسي حامل اللقب بفوزه الصعب على 

ضيفه نيوكاسل بهدفني نظيفني سجلهما 
ارون لينون (٥٧) والويلزي غاريث بايل 
(٨١). واكمل توتنهام املباراة بعشرة العبني 
اثر طرد مدافعه الدولي الفرنسي املغربي 
االصل يونس قابول في الدقيقة ٦٦ ليليه 
االنذار الثاني. ورفع توتنهام رصيده الى ٣٣ 
نقطة بفارق نقطتني امام تشلسي. وأنعش 
فوالم اماله بفوز ثمني على مضيفه ستوك 
سيتي بهدفني نظيفني سجلهما االيرلندي 
الشــــمالي بيرد فــــي الدقيقتــــني الرابعة 
واحلادية عشرة. وحذا بالكبيرن روفرز 
حذو فوالم وانتزع فوزا ثمينا من مضيفه 
وست بروميتش البيون ٣-١. وبدوره، عاد 
بالكبول بفوز ثمني على حساب مضيفه 
سندرالند بهدفني نظيفني سجلهما دودلي 
كامبل في الدقيقتني ٥٠ و٩٠. وتعادل وست 
هام مع ايڤرتون بهــــدف لطوني هيبرت 
(١٦ خطأ في مرمــــى فريقه) مقابل هدف 

لسيموس كوملان (٤٢). 

  فيرغسون ينتقد الحكم 
  

ــون املدير    أكد أليكس فيرغس
ــان يونايتد أن فريقه كان  الفني مل
يستحق الفوز على مضيفه القوي، 
وقال فيرغسون عقب املباراة: «ال 
ألوم فريقي على أي شيء إنها نتيجة 
ــوة. أعتقد أننا تفوقنا  بالغة القس
ــوط الثاني، ولكن  عليهم في الش
رمبا كان علينا أن جنهز عليهم في 
وقت سابق»، وانتقد فيرغسون حكم 
ــون الذي احتسب  املباراة لي ميس
هدف التعادل لبرمنغهام رغم الشك 
ــة يد  في صحته وقال: «كانت ملس
وخطأ أمام املرمى، ومن املفروض أن 

يرى احلكم مثل هذه املخالفات».
  من جانب اخر، واصل مكتشفو 
املواهب في مان يونايتد متابعة ديڤيد 
دي جيا حارس مرمى أتلتيكو مدريد 
االسباني حيث اليزال فيرغسون 
يبحث عن حارس مرمى جديد يعزز 

به صفوف الفريق.

  ٣٥ مليون يورو
  لضم دزيكو

  
االملانية    ذكرت صحيفة «بيلد» 
ان نادي مانشستر سيتي متصدر 
الدوري االجنليزي لكرة القدم بفارق 
ــاره اللدود مان  ــداف خلف ج االه
يونايتد، على اهبة االستعداد لدفع ٣٥ 
مليون يورو للحصول على خدمات 
املهاجم الدولي البوسني ادين دزيكو 
قائد ڤولفسبورغ االملاني، واكدت بيلد 
ــتر  ان املبلغ الذي تقدم به مانشس
سيتي الذي ميلكه الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان احد افراد العائلة 
ــي، يعتبر من  ــة في ابو ظب احلاكم
اكبر العروض التي مت تقدميها لضم 
العبني من الدوري االملاني، ويتوقع 
ــال دزيكو (٢٤  ان تتم صفقة انتق
عاما) من االن وحتى ٥ يناير املقبل 
ملنح هذا االخير فرصة املشاركة في 
املباراة املتوقعة بني مانشستر سيتي 
وارسنال بحسب الصحيفة التي لم 
ــف عن مصدرها.وسيحصل  تكش
ــبورغ فورا على ٣٠ مليون  ڤولفس
ــذا االنتقال ثم على ٥  يورو بدل ه
ماليني في حال بلغ مانشستر سيتي 

نهائي دوري ابطال اوروبا.

  سينا يغيب عن ڤياريال 
  

  اعلن ڤياريال صاحب املركز الثالث 
في الدوري االسباني في موقعه على 
ــطه  ــبكة االنترنت ان العب وس ش
ــباني البرازيلي االصل  الدولي االس
ماركوس سينا يعاني من متزق عضلي 
في الفخذ اليمنى سيغيب بسببه عن 
املالعب لنحو ١٠ اسابيع. وكان سينا 
ــا) اصيب في ٢١ احلالي في  (٣٤ عام
ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة 
الكأس احمللية التي تعادل فيها ڤياريال 
مع ڤالنسيا ٠-٠، ولعب سينا ٢٧ مباراة 
دولية مع اسبانيا وشارك في الفوز 

بكأس اوروبا عام ٢٠٠٨.

  روبن: عودتي لن تحل 
مشاكل البايرن 

  
  حاول النجم الهولندي أريني روبن 
تهدئة اآلمال املعلقة على عودته إلى 
املالعب باإلشارة إلى أن هذه العودة 
املرتقبة لن تعني عودة فريقه األملاني 
بايرن ميونيخ إلى مستواه املعهود 
ــرف روبن بأنه  ــور. واعت على الف
سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى 
قمة مستواه الشخصي بعد ابتعاده 
عن املالعب عدة أشهر بسبب اإلصابة، 
وصرح الالعب الهولندي مبوقع نادي 
بايرن ميونيخ على اإلنترنت قائال: 
«أعرف أن الناس تتوقع أن ترى بايرن 
ــاد على اللقب  ميونيخ كمنافس ج
مبجرد عودتي، وأنا بالفعل أود أن 

ألعب دورا مهما مع الفريق».

 درينثي يعلن اإلضراب 
  

  أثار الالعب الهولندي رويستون 
درينثي عالمات االستفهام في اسبانيا 
بعدما أعلن إضرابا فرديا عن اللعب 
ــباني لكرة  ــادي إيركوليس االس لن
القدم. رفض درينثي مواصلة اللعب 
مع إيركوليس حتى يدفع له النادي 
ــهر اخلمسة  ــباني راتبه لألش االس
ــا في أليكانتي  املاضية التي قضاه
والتي لم يتقاض خاللها مستحقاته 
املالية. وانتقل الظهير األيسر الهولندي 
من ريال مدريد إلى إيركوليس، على 
سبيل اإلعارة، في أغسطس املاضي، 
وقد ظهر مبستوى جيد في أليكانتي 
ــهر املاضية حيث ساعد  خالل األش
الفريق املتأهل حديثا لدوري الدرجة 
األولى االسباني على احتالل املركـز 
الـ ١٢ بترتيب املسابقة هذا املوسم.

 

 فوالم لضم سامبا 
  

  يأمـــل فـــوالم اإلجنليزي 
أن يكـــون التعاقد مع كريس 
سامبا أولى صفقاته في فترة 
االنتقاالت الشتوية في يناير 

املقبل.
  غير أن مدافـــع بالكبيرن 
يريـــد في البدايـــة ضمانات 
بشأن مستقبل مارك هيوز في 
منصـــب املدير الفني لفوالم، 
حســـب ما ذكرتـــه صحيفة 

«دايلي ميل».

 ملقة يضم 
  كاماتشو واسينخو 

  
  أعلن أتليتكو مدريد االسباني 
عن رحيل العبا املنتخب االسباني 
للشباب حتت ٢١عاما، ايغناسيو 
كاماتشو وسيرجيو اسينخو 

إلى فريق ملقة املتعثر. 
  وانتقل العب خط الوسط 
املدافع كاماتشـــو إلى ملقة في 
عملية بيع نهائي دون الكشف 
عن القيمة املالية للصفقة، فيما 
متت إعارة احلارس اسينخو 

حتى نهاية املوسم. 
  وبدا أن كاماتشو (٢٠ عاما) 
في طريقه حلجز مكان ثابت في 
تشكيل أتليتكو ولكنه لم ينل 
فرصته منذ تولي كيكي سانشيز 
فلوريس تدريـــب الفريق في 

نوفمبر ٢٠٠٩. 
  وانضم اسينخو إلى أتليتكو 
قادما من بلد الوليد في ٢٠٠٩، 
ولكن فقد مكانه لصالح احلارس 

الواعد ديڤيد دي جيا.
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 اإليطالي فابيو كاناڤارو اندمج باملجتمع اخلليجي في دبي 

 العب دنڤر كريس انديرسن يحاول التصويب  (أ.ف.پ) 

 جنم مان يونايتد واين روني محاصرا بالهواء من مدافعي برمنغهام  (أ.پ) 

 االعتداء على أشقاء مارادونا 


