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 عاد املدير الفني السابق ملنتخب األرجنتني  25 
دييغو مارادونا إلى ممارسة كرة القدم للصاالت 
مبنطقة تيغري بالعاصمة بوينس آيرس، في 
مباراة صرح قبل بدايتها باعتزامه العودة إلى 
تدريــــب أحد الفرق فــــي ٢٠١١.ولعب مارادونا 
في صفوف الفريــــق األرجنتيني الذي واجه 
پاراغواي أمام جمهور غفير حمل أعالم نادي 

بوكا جونيورز.وقبل اللقاء، اعتبر أسطورة الكرة 
في البلد الالتيني أن ٢٠١٠ كان «عاما عصيبا»، 
وأوضح مارادونا «لم نتمكن من حتقيق ما كنا 
نصبو إليه في مونديال جنوب أفريقيا، وهو 
الفوز بكأس العالم األمر الذي كان مؤملا على كل 
حال أعتقد أن مشواري مع املنتخب كان رائعا، 

ولم ندخل في مشكلة واحدة مع أي العب». 

 مثل بطل املاراثون االوملبي العداء الكيني صامويل 
وانغيرو امام احدى محاكم بالده على خلفية اتهامه 
باالعتداء والشروع في قتل وحيازة سالح بشكل غير 
مشروع حسبما ذكرت اذاعة «كابيتال اف.ام».وتردد ان 
وانغيرو هدد حارسه عندما عاد الى بيته ثمال االربعاء 
املاضي، وقال املدعي ان شجارا مع زوجته بعد ذلك 

ادى الى قيامه باالعتداء والتهديد بالقتل. 

 بطل الماراثون الكيني متهم بالقتل مارادونا يعود للعب والتدريب

 «بند إيت اليك بيكام» الفيلم األول في كوريا الشمالية

 بعدما ضجر من كثرة اإلنجاب

 مان يونايتد وأرسنال للتعويض ومانشستر سيتي متربص  بيكام ينكر عالقته بفتاة ليل بوسنية
 توتنهام لتخطي فوالم وستوك يواجه إيڤرتون 

 مانشستر عاصمة الكرة اإلنجليزية 
 تبدو مدينة مانشســــتر مهيأة للفوز باملعركة 
مع لندن كعاصمة لكرة القدم في إجنلترا بفضل 

الطفرة التي مير بها فريقاها.
  ويتصدر ناديا مان يونايتد ومانشستر سيتي 
جدول الــــدوري اإلجنليزي برصيد ٣٨ نقطة بعد 
تعادل األول وفوز الثاني في مباريات اجلولة التي 

أقيمت الثالثاء املاضي.
  ورغم أن مان يونايتد هو الفريق الوحيد الذي 
لم ينل أي هزمية في الدوري اإلجنليزي حتى اآلن، 
لم يرض مدربه أليكس فيرغسون عن التعادل ١-١ 
أمام بيرمنغهام سيتي بهدف أحرزه لي بوير في 
الدقيقة األخيرة، بعد كرة مررها له زميله نيكوال 

زيغيتش بذراعه.
  لكن الشيء اإليجابي بالنسبة لفيرغسون قد 
يكون الهدف الرابع عشــــر الذي يحرزه مهاجمه 
البلغاري دمييتار برباتــــوف، ليعزز موقعه في 
صدارة جدول الهدافني بفارق هدفني أمام األرجنتيني 
كارلوس تيڤيز الذي تــــرك دور البطولة لزميله 

اإليطالي ماريو بالوتيللــــي الذي أحرز ٣ أهداف 
«هاتريك» من األربعــــة التي فاز بها الفريق على 

أستون ڤيال.
  ولم تسمح اإلصابات واحلنني إلى إيطاليا برؤية 
بالوتيللي في املستوى الذي كانت تنتظره اجلماهير 
في مانشستر سيتي بعد التعاقد معه قبل انطالق 
املوسم. وإذا ما استعاد مستواه، قد ميثل الالعب 
عنصرا مهما ملواطنه روبرتو مانشيني املدير الفني 
للفريق، الذي اليزال يطلب املزيد ويسعى للتعاقد 
مع البوسني إدين دزيكو العب فولفسبورغ األملاني 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
  ويبدو مانشيني متفهما ملشكالت بالوتيللي في 
التأقلم: «إنه أمر طبيعي فهو العب في العشرين 
من عمره، وهي املرة األولى التي يبتعد فيها عن 

بيته ويفتقد فيها أسرته».
  ويثق املدرب اإليطالــــي في مواطنه، وبعد أن 
تأكــــد من بقاء تيڤيز مــــع الفريق بات في انتظار 

دزيكو.

 هودجسون يعتذر
ــول   ليڤرب ــدرب  ــدم م  تق

باعتذار من  روي هودجسون 
جماهير النادي بعدما انتقدهم 
اثر اخلسارة أمام ولڤرهامبتون 

(٠-١) في الدوري اإلجنليزي.
ــد  ــون انتق   وكان هودجس
جماهير «احلمر» بعد أن قامت 
ــخرية منه في  ــه بالس فئة من
«انفيلد» عندما غنوا ساخرين 
ــون ملنصب مدرب  «هودجس
ــوا  ــل ان يطالب ــرا» قب اجنلت
ــطورة النادي  ــتبداله بأس باس

كيني دالغليش.
  ويواجه هودجسون خطر 
اإلقالة من منصبه بعدما حقق 
ــة له في  ــوأ بداي ليڤربول أس
تاريخه، ما جعله يقبع حاليا في 
املركز الثالث عشر في ترتيب 

الدوري احمللي. 

  فيرغسون: صراع شرس 
على اللقب 

 يدخل السير االسكوتلندي اليكس 
ــون عامه اخلامس والعشرين  فيرغس
ــو يتوقع  ــان يونايتد وه ــدرب مل كم
الصراع األكثر شراسة على لقب الدوري 

االجنليزي خالل مسيرته املظفرة.
ــون عام ٢٠١٠ في    وينهي فيرغس
ــاد عليه خالل معظم  ــز الذي اعت املرك
مشواره مع «الشياطني احلمر»، اي في 
صدارة الدوري املمتاز، لكن الوضع هذا 
املوسم يختلف عن الذي اختبره السير 
االسكوتلندي خالل مشواره املتوج بـ 

١١ لقبا في الدوري احمللي.
  ويرى فيرغسون ان الرباعي تشلسي 
حامل اللقب وارسنال ومانشستر سيتي 
وتوتنهام ميلك فرصة واقعية ملنافسة 
ــياطني احلمر» على لقب البطل،  «الش
مشيرا الى ان الفرصة متاحة امام هذه 

الفرق للفوز باللقب او خسارته. 

 يبحث مان يونايتد وارسنال 
عن التعويض عندما يفتتح األول 
المرحلة الحادية والعشرين من 
الدوري االنجليزي لكرة القدم 
اليوم في مواجهة مضيفه وست 
بروميتش البيون، فيما يحل 
الثانــــي ضيفا على برمنغهام 
ســــيتي فــــي مبــــاراة صعبة 

نسبيا.
  وكان مان يونايتد ســــقط 
الثالثــــاء الماضــــي فــــي فخ 
التعادل مع مضيفه برمنغهام 
١ ـ ١ ما ســــمح لجاره االزرق 
مانشستر سيتي بان يلحق به 
في الصدارة بعدما حقق بدوره 
فوزا كبيرا على استون ڤيال 
٤ـ  ٠ بفضــــل ثالثية االيطالي 

ماريو بالوتيلي.
  اما ارسنال فاكتفى بدوره 
بالتعــــادل مع مضيفه ويغان 
٢ ـ ٢ ليفــــرط فــــي فرصة ان 
يصبح على المسافة ذاتها مع 
مانشســــتر، ويتخلف فريق 
المدرب الفرنسي ارسين فينغر 
عن األخيرين بفارق نقطتين 
ويبتعد عن جاره تشلسي حامل 
الترتيب بفارق  اللقب ورابع 

نقطتين ايضا.

  الخطأ ممنوع

  على ملعب «ذي هاوثورنز»، 
ســــيكون الخطأ ممنوعا على 
مان يونايتد امام مضيفه وست 
بروميتش الن اي تعثر سيكلف 
فريق المدرب االســــكوتلندي 

اليكس فيرغسون الصدارة.
  ويبدو ان فريق «الشياطين 
الذي يملك مباراتين  الحمر» 
امــــام بالكبــــول  مؤجلتيــــن 
وتشلسي، يعاني هذا الموسم 
من مشكلة فقدان التركيز في 
الدقائق األخيرة ألن شــــباكه 
تلقــــت امــــام برمنغهام هدف 

التعادل فــــي الدقيقة األخيرة 
من اللقاء للمــــرة الثالثة هذا 
الموســــم  امام فــــوالم ٢ ـ ٢ 

وايڤرتون ٣ ـ ٣.

  وعلى ملعب «سيتي اوف 
مانشستر ســــتاديوم»، يأمل 
مانشستر ســــيتي ان يتعثر 
جاره األحمر من اجل اقتناص 

الصــــدارة التي تربــــع عليها 
لساعات معدودة بعد فوزه على 
استون ڤيال، قبل ان يستعيدها 
منه فريق «الشياطين الحمر» 

بفارق األهداف.
المدرب    ويخوض فريــــق 
االيطالي روبرتو مانشيني الذي 
لعب مباراتين اكثر من يونايتد، 
اختبارا سهال نسبيا امام ضيفه 
بالكبول وهو سيستعيد خدمات 
مهاجمه االرجنتيني كارلوس 
تيفيز بعد ان غاب عن مباراة 

بسبب اإلصابة.

  اختبار صعب

  وعلى ملعب «ساينت اندروز 
غراوند»، سيكون ارسنال امام 
اختبار ال يخلو من صعوبة في 
ضيافة برمنغهام سيتي وهو 
يأمل ان يعوض ما حصل معه 

في المرحلة السابقة عندما أهدر 
نقطتين ثمينتين امام ويغان 

الذي لعب بعشرة العبين.
  وعلى ملعب «وايت هارت 
الين»، يسعى توتنهام الخامس 
الى تعميق جراح جاره فوالم 
عندما يســــتضيفه اليوم في 
مباراة صعبــــة خصوصا ان 
األخير منتعــــش من تحقيقه 
فوزه الثالث هذا الموسم وجاء 
على حســــاب مضيفه ستوك 

ستي ٢ ـ ٠.
  ويبحث فريق المدرب هاري 
ريدناب عــــن البقاء في دائرة 
الصراع من بوابة الجار اللندني 
الذي يحتل حاليا المركز الثامن 
عشــــر، لكن المهمة لن تكون 
ســــهلة الن مباريات الديربي 

تحمل معها المفاجآت دائما.

  ليڤربول للتعويض

  وعلــــى ملعــــب «انفيلد»، 
ســــيكون ليڤربــــول الجريح 
امام اختبار صعب للغاية ألنه 
يستضيف بولتون السادس في 
مباراة مصيرية بالنسبة لمدرب 
«الحمر» روي هودجســــون 
خصوصا بعد ان سقط فريقه 
فــــي المرحلة الســــابقة على 
امام  أرضه وبيــــن جماهيره 

ولفرهامبتون ٠ ـ ١.
  ويقبع ليڤربول حاليا في 
المركز الثالث عشــــر برصيد 
٢٢ نقطة لكنه يملك مباراتين 
مؤجلتين امام فوالم وبالكبول 
والفوز بهما فــــي متناوله ما 
ســــيجعله يعود الــــى دائرة 
المنافسة على مركز أوروبي.

المباريــــات األخرى،    وفي 
يلعــــب غــــدا ســــندرالند مع 
بالكبيرن روڤرز، ووست هام 
مع ولڤرهامبتون، وســــتوك 

سيتي مع ايفرتون.
 رونالدو: ُيغلق «مصنع» األطفال!

 أنكر النجم االجنليزي في فريق لوس اجنيليس 
غاالكسي ديڤيد بيكام ممارسة اجلنس مع فتاة ليل 
وذلك في دعوى قانونية طالب فيها مجلة اميركية 

بتعويض يصل الى ٢٥ مليون دوالر.
  وبحســـب «التلغراف» زعمت الفتاة وهي من 
اصل بوســـني تدعى ارما نيتشـــي (٢٦ عاما) أن 
الالعب البالغ من العمر ٣٥ عاما مارس معها اجلنس 
خمس مرات في العام ٢٠٠٧ مبا فيها مرة في فندق 
كالريدج بالعاصمة البريطانية لندن. وقال بيكام 
ان هذه االخبار عارية عن الصحة وأنها تسببت له 
وألسرته في الكثير من األذى، مضيفا انه لم يلتق 
بنيتشي ابدا، ناهيك عن إقامة عالقة جنسية معها 
او دفع اموال لهـــا مقابل اجلنس. من جهة أخرى، 
أصبـــح الفيلم البريطاني «بنـــد إيت اليك بيكام» 

حول فتاة ترغب في لعب كرة القدم على الرغم من 
معارضة اهلهـــا الفيلم الغربي األول الذي يعرض 
على شاشات التلفزيون في كوريا الشمالية. وقال 
السفير البريطاني في كوريا اجلنوبية مارتني اودين 
في حتديث لصفحته على موقـــع «تويتر» ميالد 
ســـعيد في بيونغ يانغ في ١٢/٢٦ أصبح «بند ايت 
اليك بيكام» الفيلم الغربي األول الذي يعرض على 
التلفزيون مثنيا على العمل الذي قامت به السفارة 

البريطانية لتدبير ذلك.
  ونقلت صحيفة «كوريا تاميز» عن مسؤولني في 
الســـفارة البريطانية في سيئول قولهم إن الفيلم 
أثار ضجة في بيونغ يانغ وقد مت اختياره بسبب 
مضمونه الذي يسلط الضوء على لعبة كرة القدم 

التي لها شعبية واسعة في كوريا الشمالية. 

 قرر الدولي البرازيلي السابق رونالدو التوقف عن 
إجناب املزيد من األوالد خالل الفترة احلالية خاصة 
بعدما رزق بأربعة أبناء. ومن جانبه، أكد الالعب في 
التصريحات التي نشرها موقع «غلوبو» البرازيلي أنه 
قرر إغالق «مصنع» األوالد الذي انشأه خالل  مسيرته 
الكروية.وجتدر اإلشــــارة إلى أن رونالد لديه أربعة 
أوالد «رونالدو» هو األكبر سنا حيث يبلغ من العمر 
١٠ سنوات ابنه من زوجته ميلينا كومبز، باإلضافة 

إلى أليكس والذي يبلغ من العمر خمس سنوات وهو 
من عالقة مع ميشيليا أوميزو عندما كان يلعب في 
صفــــوف ريال مدريد الذي تواجد في ذلك الوقت في 
اليابان عام ٢٠٠٤، فضــــال عن ماري والتي تبلغ من 
العمر سنتني وماري ٩ شهور وهي من زوجته احلالية 
بيا انتوني.وكانت ميشيليا اوميزو قررت رفع دعوى 
قضائية ضد الدولي البرازيلي السابق وهو ما جعله 

يقرر إغالق مصنع االطفال الذي فتحه. 

قال ويغان االجنليزي انه تعاقد مع املدافع   
االسباني ادريان لوبيز حتى نهاية املوسم.

ــابق اريغو ساكي  ــاد املدرب االيطالي الس أش   
بالنجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش، ووضعه 
في نفس مرتبة األرجنتيني ليونيل ميسي هّداف 
ــلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو قناص  برش

ريال مدريد.
رفض بنفيكا البرتغالي عرضا بقيمة ١٩٫٧    
مليون يورو من نادي تشلسي اإلجنليزي لضم 

املدافع البرازيلي ديڤيد لويز.
ــباني عن التوصل التفاق مع     أعلن ملقة االس
بايرن ميونيخ األملاني حول التعاقد مع العب قلب 
الدفاع األرجنتيني مارتني دمييكليس بعقد إعارة 

حتى نهاية املوسم.
ذكرت وكالة األنباء الســــنغالية أن مامادو    
نيانغ مهاجم فنربخشــــة التركي توج بجائزة 
أفضل العب سنغالي لعام ٢٠١٠، من قبل احتاد 

النقاد الرياضيني في الدولة األفريقية.
ــن كولن األملاني تعاقده مع املدافع الياباني  أعل   

تومواكي ماكينو في فترة االنتقاالت الشتوية.
أعلن نادي مذرويل صاحب املركز السادس    
في الدوري االســــكوتلندي انه عّني ستيوارت 
ماكول مدربا جديدا لفريقه ملدة عامني ونصف 

العام.
أعلن سلتيك االسكوتلندي انه ضم العب الوسط    
ــويدي السابق فريدي ليونغبرغ دون  الدولي الس

ان يكشف عن قيمة الصفقة ومدة العقد.

أعرب سيدادي دياز نائب رئيس نادي غرمييو    
البرازيلي عــــن ثقته في قدرة فريقه على ضم 
صانع األلعاب رونالدينيو من صفوف ميالن 

اإليطالي.
أحرز االسباني رافايل نادال متصدر تصنيف    
ــي التنس جائزة «بطل األبطال» لعام ٢٠١٠  محترف
ــية  ــرري صحيفة «ليكيب» الفرنس ــب مح بحس

املتخصصة.
واصل اورالندو ماجيك صحوته بفوزه على    
ضيفه نيويورك نيكس ١١٢-١٠٣، فيما تابع سان 
انطونيو سبيرز انتصاراته بتغلبه على مضيفه 
داالس مافريكس ٩٩-٩٣ ضمن دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
أعلن قائد املنتخب األرجنتيني لكرة القدم سابقا    
ــن  املدافع روبرتو اياال اعتزاله اللعب نهائيا عن س

٣٧ عاما.
ذكرت صحيفة «ماركا» االسبانية ان املهاجم    
األرجنتيني غونزالو هيغوين جنم ريال مدريد 
سيحتاج الى اجراء عملية جراحية في الظهر.

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني    
لفريق ريال مدريد إلفساد إحدى الصفقات النارية 
ــلونة، عبر محاولة  للغرمي التاريخي لفريقه برش
استقطاب العب الوسط الدولي سيسك فابريغاس 

من صفوف أرسنال. 
يعتزم يوڤنتوس اإليطالي التقدم بعرض    
رسمي إلى ارســــنال اإلجنليزي لضم مهاجمه 

الهولندي روبن ڤان بيرسي.

 بطالت فيلم بيكام الذي اكتسح كوريا الشمالية  (أ.پ) 

 جنوم ليڤربول مطالبون مبحو خسارتهم أمام ولڤرهامبتون  (أ.پ) 

 رونالدو وأحد أوالده األربعة

 عالمية  متفرقات 

يناير
بطولة استراليا املفتوحة

العب كرة املضرب السويسري
يفوز بلقبه الـ ١٦ في بطوالت

غراند سالم الكبرى بفوزه
بثالث مجموعات مقابل ال

شيء على اندي موراي

فبراير
االلعاب االوملبية الشتوية،

فانكوفر

فبراير
االلعاب االوملبية

الشتوية، فانكوفر

االميركية ليندساي فون
تفوز مبيداليتني ذهبيتني

على املنحدرات الكندية

ابريل/مايو
دوري ابطال اوروبا

انتر ميالن يفوز بكأس ابطال
اوروبا بانتصاره على بايرن
ميونيخ في املباراة النهائية

 ٢ -صفر ليصبح اول فريق
ايطالي يحرز ثالثية دوري
االبطال والدوري االيطالي

وكأس ايطاليا

فرنسا حتتفل
باحراز لقب تاسع
من بطوالت غراند

سالم بعد فوزها
على انكلترا

الكورية اجلنوبية كيم يو-نا
(١٩ عاما) تفوز بامليدالية
الذهبية في رياضة التزحلق
الفردي الفني على اجلليد 

بطولة االمم الستكأس اميركا
هذا احلدث الفخم يبدأ

في فالنسيا في اسبانيا
وسط خالفات حول

قواعد السباق وحقوق
االستضافة

ابرز االحداث الرياضية في العام ٢٠١٠

مارس يناير

يونيو
كأس العالم،

جنوب افريقيا
اسبانيا تتغلب

على هولندا بهدف
واحد مقابل ال شيء

بعد متديد الوقت
االصلي للمباراة

النهائية 

اغسطس
بطولة اوروبا اللعاب

القوى
كريستوف لوميتر يفوز

بسباقي الـ ١٠٠ م
و٢٠٠ م ويساعد
فرنسا على الفوز
بسباق الـ ١٠٠ م

تتابع

سبتمبر
كأس العالم لكرة

السلة
الواليات املتحدة

تسيطر على الساحة
العاملية بفوز منتخب

الرجال على تركيا
ومنتخب السيدات

على تشيكيا

ديسمبر
بطولة آشز

انكلترا حتتفظ
باللقب بعد
فوزها على

استراليا

يوليو
دورة فرنسا الدولية
للدراجات الهوائية

البيرتو كونتادور يحرز اللقب
للمرة الثالثة على التوالي قبل

ان يعلن ان الفحوصات كشفت
تعاطيه مواد محظورة 

اكتوبر
العاب الكومنولث

ريبيكا ادبينغتون حترز امليدالية
الذهبية في سباقي ٤٠٠ م و٨٠٠ م

سباحة حرة في دلهي بالرغم من
انها كانت من بني الالعبني الذين

عانوا من مشاكل في املعدة

نوفمبر
فورموال ١

االملاني سيباستيان فيتيل
يتوج بطال للعالم بعد فوزه
في البطولة الكبرى االخيرة

للموسم التي اقيمت في
ابو ظبي

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة الحادية والعشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ٣:٤٥  وست بروميتش ـ مان يونايتد 
 أبوظبي الرياضية HD٥  ٦  ليڤربول ـ بولتون 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  مانشستر سيتي ـ بالكبول 
 أبوظبي الرياضية HD٧  ٦  سندرالند ـ بالكبيرن 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ٦  توتنهام ـ فوالم 
 أبوظبي الرياضية HD٨  ٦  وست هام ـ ولڤرهامبتون 
 أبوظبي الرياضية HD٦  ٦  ستوك سيتي ـ إيڤرتون 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٨:٣٠  برمنغهام ـ أرسنال 


