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  ٦  يناير ٢٠١١ 

 اكد نادي فيورنتينا صاحب املركز اخلامس عشر في  49 
الدوري االيطالي لكرة القدم في بيان اذاعه ان مهاجمه 
الدولي البرتو جيالردينو (٢٨عاما) ليس للبيع. وجاء 
في بيان النادي االيطالي «بعد الشائعات التي ترددت 
حول امكانيــــة انتقال البرتو جيالردينو جئنا نؤكد 
ان هذا االخير غير معــــروض للبيع بتاتا»، مضيفا 

«طموحنا حتسني مستوى الفريق نحو االفضل». 

 فيورنتينا: جيالردينو ليس للبيع
 يخضع جون روني الشقيق االصغر لوين 
روني مهاجم منتخــــب اجنلترا ومان يونايتد 
الختبار في الدوري األميركي لكرة القدم اعتبارا 
من يوم السبت املقبل على أمل اللعب في املسابقة 
وأدرج اســــم جون في قائمة الالعبني األجانب 
الضيوف الذين ســــيخوضون فترة التجربة 

السنوية اخلاصة بالدوري. 

 شقيق روني يخضع لالختبار في أميركا
 ذكرت صحيفة «ال غازيتا ديلو سبورت» االيطالية 
ان صانع العاب منتخب البرازيل سابقا وميالن االيطالي 
حاليا رونالدينيو وقع عقدا مع غرمييو البرازيلي. 
واوضحت الصحيفة ان روبرتو دي اسيس شقيق 
ووكيل اعمال رونالدينيو توصل الى اتفاق النضمام 
االخير الى صفوف غرمييو الذي بدأ معه مســـيرته 
الكروية في مسقط رأسه بورتو اليغري عام ١٩٩٨. 

 رونالدينيو يتعاقد مع غريميو

  (أ.پ)  كرة جنم مان يونايتد خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» في طريقها لهز شباك ستوك سيتي 

 متفرقات  عالمية 

 تنس  عالمي 

  أكد نادي ريال مدريد االســــباني لكــــرة القدم أن العبه 
األرجنتيني غونزالو هيغوين سيجري جراحة بسبب إصابته 

بانزالق غضروفي والتي يعاني منها منذ فترة، 
ــدم التحقيق مع  ــباني لكرة الق    بدأ نادي هيركوليس االس
العب خط وسطه الهولندي رويستون درينثي متهيدا لفرض غرامة 
مالية كبيرة عليه بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق على مدار األيام 

الثمانية املاضية.
   أعلن االحتاد البرتغالي لكرة القدم ان البرتغال ستستضيف 
تشــــيلي وديا في ليريا (وسط) في ٢٦ مارس املقبل ثم فنلندا 
في ٢٩ منه في افييرو (وســــط) ضمن استعداداتهما لتصفيات 

كأس أوروبا ٢٠١٢ املقررة في پولندا واوكرانيا.
ــدم أن مدافعه  ــن األملاني لكرة الق ــر نادي ڤيردر برمي    ذك
البرازيلي نالدو سيغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية املوسم على 

األرجح بسبب اإلصابة التي يعاني منها في الركبة. 
   أوقف االحتاد االجنليزي العب وسط برمنغهام سيتي 
لي بوير ٣ مباريات بسبب دهسه مدافع ارسنال الدولي الفرنسي 

بكاري سانيا خالل مباراة الفريقني السبت املاضي.
   أكد الفرنسي ارسني ڤينغر مدرب فريق ارسنال االجنليزي 
ــيكي كارلوس فيال خالل  انه قرر إعارة مهاجم فريقه الدولي املكس

فترة االنتقاالت الشتوية.
   غادر الالعــــب ادين دزيكو املعســــكر التدريبي لفريق 
فولسبورغ األملاني لكرة القدم في اسبانيا صباح امس ليكمل 
صفقة انتقاله إلى صفوف فريق مانشستر سيتي االجنليزي.

ــباني مارك كوما باملرحلة     فاز القطري ناصر العطية واالس
الثالثة من سباق رالي دكار، على مستوى فئتي السيارات والدراجات 

النارية على الترتيب في األرجنتني.
   أطاح نيويورك نيكس بضيفه سان انطونيو سبيرز عندما 
تغلب عليه ١٢٨-١١٥، وواصل ميامي هيت مسلسل انتصاراته 
بفــــوزه على ضيفه ميلووكي باكس ١٠١-٨٩، واســــتعاد لوس 
اجنيليس ليكرز حامل اللقب توازنــــه بفوز كبير على ضيفه 
ديترويت بيستونز ١٠٨-٨٣ ضمن دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني.
   أكد البيروڤي جيفرسون فارفان جنم هجوم شالكه األملاني 
ــة «ليبيرو» في بيرو عن  ــتعد لترك الفريق. ونقلت صحيف أنه يس
ــأرحل عن صفوف الفريق ألن لدي عرضا من ناد  فارفان قوله «س

آخر». ورفض فارفان اإلدالء مبزيد من التفاصيل.

  بلغ االســــباني رافايل نادال املصنف أول ووصيف 
بطل العام املاضــــي الدور الثاني لــــدورة الدوحة الدولية 
للتنس البالغة قيمة جوائزها ١٫٠٢٤ مليون دوالر، بفوزه 
السهل على السلوڤاكي كارول بيك. وبلغ الدور الثاني أيضا 
السويســــري روجيه ڤيدرر الثاني بفــــوزه على الهولندي 

توماس شوريل.
ــف ثانيا وحامل  ــي اندي روديك املصن ــى االميرك    تخط
اللقب االوكراني الكسندر دولغوبولوف بفوزه عليه ٦-٤ و٦-١ 
في الدور الثاني من دورة بريزباين االسترالية الدولية للتنس. 
ــية ماريون بارتولي املصنفة  ــيدات، تأهلت الفرنس ولدى الس
ــيكية ايفيتا  ــة الى الدور ربع النهائي بفوزها على التش خامس

بينيسوفا ٦-١ و٣-٦ و٦-٠.
   واصلت الروسية ماريا شارابوفا انتصاراتها وبلغت 
الدور ربع النهائي من دورة اوكالند النيوزيلندية الدولية 
للتنــــس اثر فوزها على التشــــيكية ريناتا فوراكوفا ٦-٣ 

و٧-٥ في الدور الثاني.
   حققت الواليات املتحدة فوزا مثاليا ببطولة كأس هومبان 
ــنر بالده للفوز ٢-٠  لفرق التنس املختلطة، حيث قاد جون إس
ــده في املجموعة الثانية بني  على إيطاليا تاركا الصراع على أش
الغرميتني التاريخيتني، بريطانيا وفرنسا اللتني تسعيان للمحافظة 

على فرصهما للفوز ببطاقة التأهل لنهائي البطولة.

 األنظار مسلطة على الجارين ميالن وإنتر أمام كالياري ونابولي
 فض مان يونايتد الشراكة مؤقتا 
مع جاره وغرميه اللدود مانشستر 
سيتي بفوزه الصعب على ضيفه 
ستوك سيتي ٢-١ في افتتاح املرحلة 
الدوري  الثانية والعشــــرين من 
االجنليــــزي لكرة القــــدم، وعزز 
مان يونايتد موقعه في الصدارة 
برصيــــد ٤٤ نقطة مــــع مباراتني 
مؤجلتــــني أمام مضيفيه بالكبول 
وتشلســــي حامل اللقب، بفارق ٣ 
نقاط امام مانشستر سيتي، ويدين 
العاشر على  مان يونايتد بفوزه 
أرضه والثاني عشر هذا املوسم، 
الى جنميــــه املكســــيكي خافيير 
هرنانديز امللقب بـ «تشيتشاريتو» 
والبرتغالي وليــــس ناني اللذين 
سجال الهدفني في الدقيقتني ٢٧ و٦٢ 
على التوالي علما بانهما تبادال صنع 
الهدفني، وكان تشيتشاريتو، الذي 
ترك مكانه ملايكل اوين في الدقيقة 
٧٨، عند حسن ظن مدربه السير 
اليكس فيرغســــون الذي أشركه 
أساسيا في ظل غياب املهاجم واين 
روني بسبب اإلصابة، فساهم بشكل 
كبير في الفوز على ستوك سيتي 
على غرار ما فعله السبت املاضي 
بتســــجيله هدف الفوز في مرمى 
وست بروميتش البيون في الدقيقة 
٧٥، واألمر ذاته بالنسبة إلى ناني 
العائد من اإلصابة بعد غيابه عن 
املباراتــــني األخيرتني، وهو الفوز 
السابع على التوالي ملان يونايتد 
على ستوك سيتي واحلادي عشر 
في املباريــــات الـ ١٢ األخيرة على 

ملعب اولدترافورد.
  وتنتظر مان يونايتد قمة ساخنة 
في املرحلة الثالثة والعشرين أمام 
مضيفــــه توتنهام في ١٦ اجلاري، 
واكرم فولهام وفادة ضيفه وست 
بروميتش البيون بثالثية نظيفة 
تناوب على تســــجيلها ساميون 
ديفيس (٤٥) واألميركي كليبنت 
دميبسي (٥٦) والنرويجي بريده 
هانغيالند (٦٥)، وفي مباراة ثالثة، 
انتزع برمنغهام سيتي فوزا ثمينا 
من بالكبول بهدفني للبيالروسي 
الكسندر هليب (٢٤) وسكوت دان 
(٨٩) مقابــــل هدف لدودلي كامبل 

.(٦٨)

  إيطاليا

  ستكون األنظار مسلطة على 

جوليو سيزار بسبب اإلصابة، إلى 
جانب املهاجم الكاميروني صامويل 

ايتو املوقوف.
   ويتربــــص التســــيو مليالن 
ونابولــــي عندما يحل ضيفا على 
جنوى احلادي عشــــر في مباراة 
ال تخلو من صعوبة، واألمر ذاته 
بالنسبة الى يوڤنتوس الرابع والذي 
يستضيف بارما اجلريح وصاحب 
الســــادس عشــــر، وروما  املركز 
اخلامس الذي يستضيف كاتانيا 
الثاني عشر، وفي باقي املباريات، 
يلعــــب بولونيا مــــع فيورنتينا، 
وبريشيا مع تشيزينا، وليتشي 
مع باري، وباليرمو مع سمبدوريا، 

واودينيزي مع كييڤو.

  إسبانيا

  وتقام اليوم ٥ مباريات في إياب 
دور الـ ١٦ من كأس ملك اســــبانيا 
حيــــث يلتقي مايوركا مع امليريا، 
وڤياريال مع ڤالنسيا، واسبانيول 
مع اتلتيكو مدريد، وخيتافي مع 
ريال بيتيس، وستكون مهمة ريال 
مدريد سهلة أمام ليڤانتي حيث فاز 

الريال ٨ ـ ٠ في مباراة الذهاب. 

قطبــــي مدينة ميالنــــو اليوم في 
املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 
االيطالي واألولى في العام اجلديد 
بعد توقف ملدة أسبوعني ونصف 
بســــبب العطلة الشتوية وأعياد 
امليالد، ويحل ميالن املتصدر ضيفا 
على كالياري الثالث عشر في مباراة 
سهلة نسبيا، في حني يستضيف 
انتر ميالن حامل اللقب في األعوام 

الثالث لالحتفاظ  الظفر بالنقاط 
بالريادة.

   في املقابل، يخوض ليوناردو 
جتربتــــه التدريبيــــة الثانية في 
الــــدوري االيطالي بعد األولى مع 
فريقه السابق ميالن، ولن تكون 
مهمة ليوناردو سهلة مع انتر ميالن 
خصوصا ان األخير مطالب بتضميد 
جراحه وتعويض نزيف النقاط في 

أمام مطارديه املباشــــرين نابولي 
والتســــيو الذي يحل ضيفا على 
جنوى، في حني يحتل انتر ميالن 
املركز الســــابع برصيد ٢٣ نقطة 
بفارق ١٣ نقطة خلف جاره ميالن 
مع مباراتني مؤجلتني أمام تشيزينا 
وفيورنتينا.  واستعد ميالن جيدا 
للنصف الثاني مــــن الدوري في 
معســــكر تدريبي في دبي، وعزز 

اخلمسة األخيرة وصاحب املركز 
السابع نابولي الوصيف في أول 
اختبار ساخن ملدرب األول اجلديد 
البرازيلي ليوناردو خليفة االسباني 
رافايــــل بنيتيز املقال من منصبه 
أواخر العام املاضي عقب التتويج 
بلقب بطولة العالــــم لألندية في 
أبوظبي.  ويتصدر ميالن الترتيب 
برصيــــد ٣٦ نقطة بفارق ٣ نقاط 

الدوري حتديدا والذي كلفه التخلي 
عن الصدارة والتراجع الى املركز 
الســــابع بعدما حصد ٥ نقاط من 
أصل ١٨ ممكنة في مبارياته الست 
األخيرة. وستبدأ معاناة ليوناردو 
في أول مباراة رسمية له مع االنتر 
حيث يغيب العب الوسط الهولندي 
ويسلي سنايدر والبرازيلي الشاب 
كوتينيو وحارس املرمى البرازيلي 

صفوفه باملهاجم الدولي انطونيو 
كاسانو الذي استبعده سمبدوريا 
من صفوفه. ولن تكون مهمة ميالن 
سهلة الن كالياري صعب املراس 
الكبــــار ونتائجه  أمام  خصوصا 
أمامها دليل على ذلك، ويدرك ميالن 
جيدا ان تعثره سيكلفه الصدارة 
خصوصا انه مهدد بقوة من نابولي 
وجنوى، وبالتالي فهو يسعى إلى 

 مان يونايتد أفلت من كمين ستوك وانفرد بالصدارة و«تشيتشاريتو» كلمة السر 

 شجار جديد في مانشستر سيتي   فيرغسون ليس منزعجًا من انتقاد فريقه إصابة سيزار تتجدد. . وغياب زامبروتا 
 أعلن نادي ميالن اإليطالي عـــن إصابة جنمه املخضرم 
جانلوكا زامبروتا بتمزق في غضروف الركبة وأنه يحتاج 
إلجراء جراحـــة ليغيب بذلك عن صفوف الفريق. كما أعلن 
ميالن أن العب خط وسطه الغاني الدولي كيفن برنس بواتينغ 
مازال في مرحلة العالج والتعافي من اإلصابة. وينتظر أن 
يفتقد املدرب ماسيميليانو أليجري املدير الفني للفريق أيضا 
في املباراة أمام كالياري جهود مهاجمه البرازيلي روبينيو 
باإلضافة لغياب املهاجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش عن 

صفوف الفريق في هذه املباراة بسبب اإليقاف. 
  وفي انترميالن يغيب احلارس البرازيلي جوليو سيزار 

امام نابولي اليوم. 

 أكد السير أليكس فيرغسون، املدير الفني لفريق مان يونايتد، 
أنه ليس منزعجا من توجيه انتقادات لفريقه، وذلك عقب الفوز 
الذي حققه مان يونايتد على ستوك سيتي ١-٢ في املرحلة الثانية 
والعشرين من الدوري اإلجنليزي لكرة القدم. وقال فيرغسون 
«إننا هدف ســــهل ملثل هذه األشياء. ولكننا يجب أال نتأثر بها 
ونركز في طموحاتنا، بإحراز لقب الدوري اإلجنليزي». ورغم 
سيطرة مان يونايتد على مجريات اللعب في املباراة، لم يظهر 
الفريق بالقوة الهجومية املعهودة. ومن جانبه أبدى املدير الفني 
لنادي فوالم االجنليزي مارك هيوز سعادته بالفوز وقال هيوز 
إن احتالل املركز الثالث عشر بجدول الدوري يعد وضعا أفضل 

بكثير بالنسبة للفريق.  

 سعى نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي إلى التقليل من أهمية 
شــــجار جديد وقع بني العبيه داخل املســــتطيل األخضر أثناء 
التدريبات، حيث اشتبك الالعبان التوغولي إميانويل أديبايور 
مهاجــــم الفريق والعاجي كولو توريه مدافع الفريق. وتردد أن 
أديبايور اشــــتبك مع زميله بعد عرقلة قوية من توريه قبل أن 
يتدخل عدد من الالعبني لفض االشــــتباك بــــني الالعبني. وأكد 
مانشستر سيتي أن الفريق ال يعاني من أي مشكلة في معسكره 
موضحا أن مثل هذه الوقائع حتدث في معظم األندية وتتكرر 
أكثر من مرة ولكن طبيعة ملعب الفريق حترمه من إخفاء مثل 
هذه األحداث على عكس الفرق األخرى. وشهدت تدريبات الفريق 
قبل شهر واحد فقط اشتباكا مماثال بني بالوتيللي وبواتينغ.  

 هامبورغ بطل السوبر اإلماراتي ـ األلماني بن عرفة باٍق مع نيوكاسل

 فتح تحقيق في انتقال غوستافو إلى بايرن

 اعلن نادي نيوكاســـل االجنليزي لكرة القدم ان العب الوســـط 
الفرنســـي حامت بن عرفة الذي يدافع عن ألوانه على سبيل االعارة 

منذ الصيف انضم اخيرا الى صفوفه حتى عام ٢٠١٥.
  ووقع بن عرفة (٢٣ عاما) على عقد مدته عامني ونصف العام مع 
نيوكاسل وذلك بعد شفائه من اصابة بكسر مزدوج في ساقه اليسرى 

وخضع على اثرها لعملية جراحية في اكتوبر املاضي.
  وكان بن عرفة قد انتقل من مرسيليا الى نيوكاسل نهاية أغسطس 
املاضي ملدة عام على ســـبيل االعارة مع امكانية شـــرائه في نهاية 

املوسم.

 قاد العب خط الوســــط التونســــي أنيس بن حتيرا فريق هامبورغ 
األملاني للفوز بلقب كأس الســــوبر اإلماراتيـ  األملاني بتســــجيله هدف 
الفوز ٣ـ  ٢ على الوصل اإلماراتي في الوقت بدل الضائع من املباراة التي 
جرت على ستاد نادي الوصل في دبي. وتقدم هامبورغ بهدفني سجلهما 
البيروفي باولو غيريرو والهولندي رود فان نيستلروي في الدقيقتني ٨ 
و٢٥ من ضربة جزاء، وقلص الوصل الفارق بهدف سجله محمد عمر في 
الدقيقة ٢٩ من ضربة جزاء ايضا، ثم ادرك التعادل بهدف ملاهر جاســــم 
في الدقيقة ٦٩، ولكن بن حتيرا ســــجل هدف الفوز للفريق األملاني في 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليحافظ على اللقب أملانيا حيث 

أحرزه فردر برمين في مطلع العام املاضي بفوزه على العني. 

 أعلنت رابطة الدوري األملاني لكرة القدم أنها جتري حتقيقا في الوقت 
احلالي عما إذا كان انتقال العب خط الوسط لويز غوستافو من هوفنهامي 

إلى بايرن ميونيخ انتهك قواعد ملكية أندية «بوندسليغه».
  وأوضحت الرابطة أنها حتقق حاليا في دور امللياردير دمييتار هوب 

مستثمر هوفنهامي فيما يتعلق بانتقال غوستافو إلى بايرن.
  وفي القاعدة التي يطلق عليها (قاعدة ٥٠+١) متنع الرابطة السيطرة 
املطلقة للمستثمرين على أندية كرة القدم احملترفة. وطبقا لهذه القاعدة، 
ميتلك هوب ٤٩٪ من حق التصويت في هوفنهامي رغم امتالكه ٩٩٪ من 
أســــهم النادي. وصرح هوب في مقابلة نشــــرتها صحيفة «داي فيلت» 

األملانية امس بأنه تصرف طبقا لقواعد ولوائح «بوندسليغه». 

 بالتر يلمح مجددًا إلى إمكانية إقامة مونديال قطر في الشتاء
 أكد أن البطوالت المحلية طويلة جدًا وطالب باحتراف الحكام وأشاد باستضافة البرازيل لكأس العالم

 أملــــح السويســــري جوزيف 
بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) مجددا إلى إمكانية 
إقامة بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، 
أثناء  والتي تســــتضيفها قطر، 
فصل الشــــتاء. وجاء ذلك خالل 
مؤمتر صحافي مشترك بني بالتر 
الشباب  العام لرعاية  والرئيس 
والرياضة السعودي األمير سلطان 
بن فهد خالل زيارة بالتر احلالية 
إلى السعودية. وردا على سؤال 
عن استضافة قطر البطولة خالل 
فصل الشتاء، قال بالتر استنادا 
املنافســــة  اللوائح ووثائق  إلى 
الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢ يجب 
أن تقــــام البطولة في قطر خالل 

شهري يونيو ويوليو ٢٠٢٢».
  ولكنه قال «بعد اتخاذ القرار 
العالم)  (اســــتضافة قطر كأس 
صدرت أصوات من العبني سابقني 
تبنوا هذا املوضوع لتغيير توقيت 
اســــتضافة البطولة» مؤكدا أنه 
«لم يتخذ أي قرار حياله والوقت 
ليس مناسبا اآلن لطرحه». ورغم 
ذلك، قــــال بالتر «إذا كانت هناك 
إمكانية ملثل هذا املوضوع (إقامة 
كأس العالم في فصل الشــــتاء) 
سيكون هناك طلب بهذا الشأن».

وتصل درجة احلرارة خالل فصل 
الصيف في قطــــر إلى ٥٠ درجة 
مئوية ولكن امللف القطري لطلب 
االستضافة والذي فاز بها بالفعل 
أكد أن قطر ســــتعمد إلى تكييف 
املالعب بأحــــدث التقنيات. وأكد 
بالتــــر أن قرار اســــتضافة قطر 
ملونديال ٢٠٢٢ كان حكيما وكانت 

رغبة من اجلميع.
  وأعــــرب بالتر عن ســــروره 
بتواجده في الســــعودية بدعوة 
من األمير سلطان بن فهد، مشيرا 
إلى أن اململكة أصبحت في مقدمة 
الدول في مجــــال تطوير اللعبة 
إضافة إلى دورها احليوي والفعال 
في املجال السياسي وأشاد بالتر 
بالتطور الكبير التي شهدته كرة 
القدم السعودية خالل السنوات 
املاضية، كما أشــــاد مبــــا يقدمه 

االحتــــاد الســــعودي للعبة من 
أجل تطويرهــــا وتطوير دوري 
احملترفني، مشيرا إلى أن تطبيق 
االحتراف يعني تطوير الشباب.
وقــــال بالتر إن «فيفا» ســــيقدم 
كل مساعدة ويواصل العمل مع 
االحتاد السعودي للعبة مادامت 
هناك حاجة لذلك وهذا ضمن مبدأ 
التطوير. وعبر  التضامن ألجل 
بالتر عن سعادته باستفادة اململكة 
من مشروع الهدف الذي سيعود 
بالنفع من خالل املرافق واملالعب 
وفي جميع مجــــاالت كرة القدم، 
الفتا إلى أن «فيفا» يدعم كرة القدم 
السعودية وأنديتها ومتمنيا لها 

التوفيق والنجاح.
  وأكد بالتر أن مشروع الهدف 
هو إحدى األفكار التي مت تطويرها 
عــــام ١٩٩٨ عندما تولى رئاســــة 
«فيفا» إليجاد مشــــروع تضامن 
مع االحتادات التي حتتاج ملساعدة 
ولديهــــا مبادرات ومــــن ضمنها 
القدم  الســــعودي لكرة  االحتاد 
حيث يضمن املشروع في اململكة 
إنشاء عشرة مالعب وتقوم «فيفا» 
باملشاركة في هذه املشروعات التي 

تبلغ قيمتها ٤٠٠ ألف دوالر.
  ومن جانب آخر، اعتبر بالتر 
ان «البطوالت احمللية طويلة جدا 

النها تضم فرقا كثيرة ويلزمها 
خوض مباريات كثيرة» ما يؤدي 
الى «تضارب فــــي املصالح بني 
املنتخبــــات الوطنية واألندية». 
وقــــال بالتر فــــي حديث مطول 
ملوقــــع االحتاد الدولــــي (فيفا) 
على االنترنت «برأيي الشخصي، 
وميشال بالتيني (رئيس االحتاد 
االوروبي) موافق على هذا األمر، 
نعتقد أن البطوالت احمللية طويلة 
جدا بسبب وجود عدد كبير من 
األندية، مما يعني خوض الكثير 

من املباريات.
  على سبيل املثال، فإن بطولة 
محلية تضم ٢٠ فريقا، جتبر هذه 
األندية علــــى خوض ٣٨ مباراة، 
باإلضافة إلى مسابقات الكؤوس 
احمللية وكؤوس الرابطة، وغيرها 
من املنافسات. هناك تضارب في 
املصالح بني املنتخبات الوطنية 
واألندية على هــــذا املوضوع». 
وأضاف «البعض يشتكي من أن 
ذلك يؤدي الى تعب الالعبني أو 
إصاباتهم. السبب ليس الروزنامة 
الدولية. وعلــــى أي حال، فإنها 

مسألة تستحق النقاش».
  وبخصوص الكرة الذهبية التي 
يتنافس عليها ثالثي برشلونة 
تشــــافي هرنانديــــز واندريس 

انييســــتا واالرجنتيني ليونيل 
ميسي والذين ال يتمتعون ببنية 
جسدية قوية، قال بالتر «هذا يعني 
أن كــــرة القدم مفتوحة للجميع. 
ليس بالضرورة أن تكون طويل 
القامة أو قوي البنية لكي تلعب 
بطريقــــة جيــــدة». وبخصوص 
التحكيم الذي اثار جدال واســــعا 
في مونديال جنوب افريقيا، اكد 
بالتر «الهــــدف واضح: لن تعهد 
املباريات في نهائيات كأس العالم 
٢٠١٤ إال الــــى احلكام احملترفني. 
املدربون محترفون،  إنه واجب. 
والالعبون محترفون أيضا، وليس 
هناك أي سبب لكي ال يكون احلكام 
هكذا أيضا. إذا كان البعض يعتبر 
أن املال املوجود ال يكفي ملكافأة 
احلكام، فلماذا يوجد مال كثير في 
بطوالت الدوري احملترفة». واشاد 
بالتر باستضافة البرازيل لكأس 
العالم عام ٢٠١٤، وقال «الرجوع 
إلى أميركا اجلنوبية أمر يغمرني 
التي  املرة األخيرة  بالســــعادة. 
أقيمت فيها كأس العالم في تلك 
القارة كانت عام ١٩٧٨ (االرجنتني)، 
عندما كانــــت البطولة تضم ١٦ 
منتخبا. أما اآلن فقد ارتفع العدد 
إلى ٣٢ منتخبا، وباتت كأس العالم 

مختلفة متاما». 
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