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35 رزق العب نادي كازان الروسي، سيرجي ساماك بطفلة أثناء إحدى 
املباريات فأطلق عليها اسم الفريق اخلصم وهو برشلونة. وقال ساماك 
في تصريحات لصحيفة »سوفيتسكي سبورت« إنه اختار اسم ابنته 
على اسم فريق كرة القدم الشهير ليكون تذكرة مبباراتي فريقه أمام 
الفريق األسباني. وخاض كازان مباراة أمام برشلونة على أرضه فاز 
عليه فيها بهدفني مقابل هدف واحد. وكانت نتيجة املباراة التي جمعت 

الفريقني االسبوع املاضي في روسيا التعادل السلبي.

 ساماك: أسميت ابنتي »برشلونة« 
 ج���دد مهاج���م اتلتيك���و مدريد االس���باني، 
االوروغوياني الدولي دييغو فورالن عقده مع نادي 
العاصمة االسبانية حتى عام 2013 كما ذكر النادي. 
وذكر النادي ان هذا التجديد سيسمح »ببقاء احد 
اخطر املهاجمني في صفوف الفريق والذي يرغب 
اكثر من ناد في احلص���ول على خدماته«. وقال 

فورالن انه »سعيد جدا بتجديد عقدي«.

 فورالن يجدد مع أتلتيكو مدريد
تلقى نادي تشلسي االجنليزي ضربة 
قوية بإصابة ظهيره االمين البرتغالي الدولي 
جوزيه بوسينغوا في ركبته، حيث اضطر 
للخضوع الى عملية جراحية وس����يبتعد 
عن املالعب 3 اشهر. وميلك املدرب كارلو 
انشيلوتي بديلني آخرين هما البرتغالي باولو 

فيريرا والبرازيلي جوليانو بيليتي.

إصابة بوسينغوا تبعده 3 أشهر

بارك جاهز مع كوريا الجنوبية »المانشافت« يشارك بتأبين إنكه

دزيكو: البرتغال المرشح للتأهل 

تحطيم أرقام قياسية في السباحة

أعلن الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ العب مان يونايتد االجنليزي 
لكرة القدم أنه اصبح الئقا للعب في مباراتني وديتني مع منتخب بالده 
ضد الدمنارك وصربيا في األس����بوع املقبل. وق����ال بارك قائد كوريا 
اجلنوبية للصحافيني إنه تعافى من إصابته في الركبة وس����يتمكن 
من اللعب ضد الدمنارك غدا السبت ثم صربيا في لندن يوم األربعاء 
املقبل. وقال بارك لصحيفة كوريا تاميز لدى وصوله إلى الدمنارك »إذا 
كان ممكنا فأود اللعب في املباراتني«. وبدا أن كوريا اجلنوبية ستدخل 
في صراع مع اليكس فيرغس����ون مدرب مان يونايتد بشأن استدعاء 
بارك للمنتخب. وأرسل مان يونايتد اخصائيا للعالج الطبيعي للعمل 
مع ب����ارك. وقال بارك »االقتراح جاء م����ن اخصائي العالج الطبيعي 
وليس من اليكس فيرغس����ون. لكن فيرغسون وافق على السماح له 

بالعمل معي«.

يشارك العبو املنتخب األملاني ومدربهم يواكيم لوف األحد 
املقبل في مراسم تأبني حارس املرمى الراحل روبرت إنكه الذي 

انتحر مبدينة هانوڤر.
وأعلنت مصادر االحتاد األملاني لك���رة القدم امس أن أفراد 
املنتخب سيسافرون بعد ذلك من هانوڤر إلى مدينة غيلسنكيرشن 

لالستعداد ملباراتهم الودية أمام ساحل العاج.
وكان االحتاد ألغى مباراة ودية أمام تش���يلي كانت مقررة 
غدا السبت في كولونيا، عقب وفاة إنكه الذي ألقى نفسه أمام 

قطار سريع.
وشارك لوف مع قائد املنتخب االملاني ميكايل باالك ورئيس 
االحتاد األملاني لكرة القدم تيو تسفانتس���يغر في قداس أقيم 

على روح إنكه في هانوڤر.
وكان خبر الوفاة اصاب األوساط الرياضية في أملانيا بصدمة 
بالغة، وكش���ف عقب الوفاة أن إنك���ه كان يعالج من االكتئاب 
منذ عام 2003 كما كان يحرص على اخفاء هذا األمر خوفا على 

مسيرته الرياضية.

أكد جنم منتخب البوسنة والهرس���ك ونادي فولڤسبورغ 
االملان���ي ادين دزيك���و ان فريقه ال يرفع الراي���ة البيضاء قبل 
مواجهته للبرتغال في امللح���ق االوروبي املؤهل الى نهائيات 

كأس العالم في جنوب افريقيا 2010.
وقال دزيكو لصحيفة »يوتارنيي ليست« الكرواتية: »ليس 
هناك ادنى شك في أن املنتخب البرتغالي هو املرشح االوفر حظا، 
بيد ان الرياضة دائما ما تش���هد تقلبات وكل منتخب يستطيع 

ان يفاجئ اآلخر«.
واضاف »ال نتوجه الى لشبونة ونحن نرفع الراية البيضاء 
س���لفا، على العكس من ذلك، فنحن نؤمن بقدرتنا على إحلاق 
الهزمية بالبرتغال. يضم فريقنا العبني رائعني ونأمل ان نحقق 
االجناز«. ويلتقي املنتخب البوسني مع نظيره البرتغالي ذهابا 

في 14 احلالي وايابا في زينيكا في 18 منه.

حطمت السباحة السويدية تيريز الشامار الرقم القياسي العاملي 
في سباق 50 م فراشة مسجلة 24.46 ثانية في ستوكهولم ضمن 

إحدى جوالت كأس العالم للسباحة داخل حوض صغير.
وكان الرقم القياسي السابق في حوزتها ومقداره 24.75 ثانية 

سجلته في 17 اكتوبر عام 2009 في دوربان في جنوب افريقيا.
وحطم النمس���وي ماركون روغان الرقم القياس���ي العاملي في 

سباق 200 م ظهرا مسجال 1.47.64 دقيقة.
وحطمت السباحة الصينية زهاو جينغ الرقم القياسي العاملي 

في سباق 100 م متنوعة بتسجيلها 58.40 ثانية.
وكان الرقم القياس���ي باسم السويدية تيريز الشامار ومقداره 
58.51 ثانية سجلته في دوربان في 17 اكتوبر املاضي. وحذت حذوها 
مواطنتها ليو زيغي في سباق 200 فراشة مسجلة 2.02.50 دقيقة. 
والرقم الس���ابق كان في حوزة اليابانية يوكو ناكانيشي سجلته 

في 23 فبراير عام 2008 في طوكيو.

عالميةمتفرقات

حقق الفرنسي املغمور نس���بيا جوليان بينيتو 
مفاجأة باخراجه السويس���ري روجيه فيدرر املصنف 
األول من الدور الثاني لدورة باريس بيرس���ي الدولية 

للتنس بفوزه عليه 3-6 و6-7 )4-7( 4-6.
تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف ثالثا الى 
الدور الثالث من دورة باريس بيرسي الدولية للتنس، بفوزه 
على االرجنتيني خوان موناكو 6-3 و7-5 في الدور الثاني، 
خسر الروسي مارات سافني امام االرجنتيني خوان مارتن 
دل بوترو 4-6 و5-7 و6-4 ليعلن بعد املباراة كما كان متوقعا 

اعتزاله اللعب نهائيا.
حكم على جنم منتخب نيجيري���ا ونادي املريخ 
السوداني ستيفان وغرو )20 عاما( باربعني جلدة بسبب 
تناول���ه الكحول كما عل���م من مص���ادر قضائية في 

اخلرطوم.
قال مسؤولو نادي ونيفرسيداد دى تشيلي إن خوسيه 
بازوالدو مدرب فريق كرة القدم بالنادي ترك منصبه بعد 
أربعة اش��هر من تعيينه في اعقاب اخفاق الفريق أول مرة 
في التأهل ملرحلة خروج امله��زوم التي تضم ثمانية فرق 

في الدوري احمللي.
قال االحتاد البلغاري لكرة القدم ان املنتخب االول 
س���يخوض مباراة ودية امام نادي شاختار دونيتسك 

االوكراني يوم اجلمعة.
ألغى احتاد النمس��ا للكرة الطائرة لقاء هاما في إطار 
اجلولة الثالثة من منافسات كأس النمسا للكرة الطائرة، بعد 
اكتش��اف إصابة 9 العبني من أصل 14 العبا ميثلون قوام 
فريق »هوت فوليز« بڤيروس »اتش 1 إن 1« املسبب ملرض 
انفلونزا اخلنازير، باإلضافة إلى مدرب الفريق مما أدى إلى 

اتخاذ االحتاد قرارا بإلغاء املباراة

 )أ.پ(أوليڤر بيرهوف يذرف الدموع على رحيل روبرت إنكه

)أ.پ( النجم البرازيلي كاكا في املطار  )أ.پ(اإلجنليزي وين روني لدى وصوله إلى مطار الدوحة 

)أ.پ(النجم األرجنتيني ليونيل ميسي يتسلم جائزته من الفريدو دي ستيفانو 

ميسي يظفر بجائزة »الفريدو دي ستيفانو« الثانية
قال تكس���يكي بغيريستني 
املدي���ر الرياضي لبرش���لونة 
االسباني لكرة القدم ان النادي 
مصمم على إح���راز اللقب في 
ثالث مشاركة له في كأس العالم 
لألندية بعد محاولتني فاشلتني 

للفوز باللقب.
أمام  وخسر برشلونة 0-1 
انترناس���يونال البرازيلي في 
نهائي البطولة عام 2006 كما 
خسر 2-1 أمام فريق برازيلي 
آخر هو ساو باولو عام 1992 
التي  انتركونتننتال  في كأس 
كانت تقام بدال من كأس العالم 
لألندية بني بطلي اوروبا واميركا 

اجلنوبية.
وقال »حققن���ا ثالثة ألقاب 
اوروبية وهذه فرصتنا الثالثة 

ويجب أن نستغلها«.
وأض���اف »إن���ه واحد من 
األه���داف التاريخي���ة للنادي 
ألنن���ا ال منلك ه���ذا اللقب. ال 
نريد أن يصيبنا التوتر لكننا 

نحتاجه«.
برش���لونة  وس���يلعب 
واس���توديانتس االرجنتيني 
بطل كأس ليبرتادوريس ألندية 
اميركا اجلنوبية في الدور قبل 
النهائي مباشرة بالبطولة التي 
تقام م���ن التاس���ع وحتى 19 

ديسمبر في أبوظبي.
والفرق اخلمس���ة األخرى 
البطولة هي  ف���ي  املش���اركة 
اتالنتي املكس���يكي وبوهانغ 
الك���وري اجلنوبي  س���تيلرز 
ومازميبي اجنلبير من الكونغو 
واوكالن���د  الدميوقراطي���ة 
س���يتي النيوزيلندي واألهلي 

االماراتي.
ويحمل برشلونة حاليا ألقاب 
ثالث بطوالت محلية وبطولتني 
ال���دوري  أوروبيت���ني وه���ي 
االسباني وكأس ملك اسبانيا 
وكأس السوبر االسبانية ودوري 
أبطال أوروبا وكأس الس���وبر 

األوروبية. 

جائزة دي ستيفانو

وتسلم جنم برشلونة ليونيل 
ميس���ي جائ���زة الفريدو دي 
ستيفانو الثانية لعام 2009 من 
االسطورة دي ستيفانو صاحب 
االجنازات واالرقام القياسية مع 
ريال مدريد االس���باني، وذلك 
بحضور امل���درب االرجنتيني 

دييغو مارادونا في مدريد.

القبض على سانز

من جانب آخر، ذكرت اذاعة 
»كادينا سير« املقربة من ريال 
مدريد ان الشرطة ألقت القبض 
على رئيس النادي امللكي السابق 
التي تشتبه به بتهريب بعض 
التحف الفنية الباهظة الثمن الى 
خارج اسبانيا من دون احلصول 

على اذن بذلك.
وذكر مصدر في الشرطة رفض 
الكشف عن هويته ان الشرطة 
ألقت القبض على سانز في وسط 
مدريد واقتادته الى اقرب مركز لها 

حيث باشرت بالتحقيق معه.
وم���ن جه���ة أخ���رى، بلغ 

اسبانيول دور ال� 16 من مسابقة 
كأس اسبانيا لكرة القدم بتعادله 
مع خيتافي 1-1 في مباراة االياب، 

وذلك لفوزه ذهابا 0-2.
وحلق به راسينغ سانتاندر 
بفوزه على سلمنقة 4-1 بعد 
خسارته ذهابا امامه 0-1، في 

حني حقق راي���و فاليكانو من 
الدرجة الثانية املفاجأة باخراجه 
اتلتيك بلباو من األولى بتعادله 
مع���ه 2-2، بعد ان تقدم عليه 
ذهابا 2-0. وتأهل ايضا مايوركا 
بف���وزه على بل���د الوليد 0-1 

)الذهاب 2-1(.

 اللقب مطلب برشلونة في كأس العالم لألندية

محمد بن حمد: موقعة البرازيل وإنجلترا هدية قطر لعشاق المستديرة 
كشفت قطر عن جتهيز قرية ترفيهية للمشجعني 
على مساحة تتجاوز 18 الف متر مربع ضمن رحاب 
س����تاد خليفة الدولي الذي سيحتضن غدا السبت 
املب����اراة الودية ب����ني منتخب البرازي����ل ونظيره 
االجنليزي ف����ي الدوحة. وكان العبو املنتخبني قد 
وصلوا الى مطار الدوحة امس. وقس����مت املنطقة 
الترفيهية إلى ث����الث قرى ترفيهية تعكس الروح 
املميزة لكل من اجنلترا والبرازيل إضافة إلى الدولة 

املضيفة قطر.
وصممت القرية البرازيلية بنكهة السامبا لتظهر 
في خلفيتها شاطئ »كوباكابانا« وفي أحد أركانها 
ملعب مصغ����ر لكرة القدم الش����اطئية. كما تضم 
القرية ايضا ماكينات تصويب ركالت الكرة الثابتة 
والتصويب السريع على أنغام السامبا البرازيلية 
التقليدية بصحبة فرقة طبول )بوتوكادا( الشهيرة. 
كما يقدم راقصو »كابويرا« االستعراضيون عروضهم 
الفنية طوال نشاطات القرية الترفيهية البرازيلية 

املقامة خصوصا للقاء الودي.
كما صممت القرية االجنليزية لتعكس األجواء 
االجنليزية املميزة لتظهر في اخللفية ساعة »بيغ 
بن« الش����هيرة في لندن. كما ستقام ايضا منصات 
ألعاب الڤيديو )بالي ستيشن( على شاشة جدارية 
عمالقة ليس����تمتع بها اجلمهور الزائر. في الوقت 
ذاته، ستشهد القرية االجنليزية منافسات عدة بني 
املشجعني من بينها مس����ابقة »حافظ على الكرة« 
في جو اجنليزي تقليدي يحيط بهم حراس قصر 
باكينغهام بزيهم املتميز على أنغام فرقة اخلنافس 

املعروفة باسم »بيتلز«.
وروعي في تصمي����م القرية القطرية إبراز أهم 
إجنازات قطر الرياضية حيث ستخصص في القرية 
منطقة خاصة ببطولة كأس األمم اآلس����يوية 2011 
إلى جانب معرض خاص مبلف قطر الس����تضافة 

كأس العالم 2022.
كما تضم القرية الترفيهية القطرية ركنا تصويريا 

ميكن لعش����اق الكرة أن يدونوا رس����االت التأييد 
اخلاصة بهم لدعم حملة ملف قطر 2022.

وتقام داخل جنبات القرية القطرية ايضا العديد 
من الفقرات االستعراضية األخرى مبا فيها رياضة 
الصق����ور العربية األصيلة إضافة إلى فنون نقش 

احلنة التراثية.
وصرح الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، رئيس 
مجلس إدارة جلنة ملف قطر 2022 بأنه »فخر كبير 
لدولة قطر أن تستضيف على أرضها اثنني من أعرق 
املنتخبات في تاريخ كرة القدم العاملية وأن حتتضن 
هذين املنتخبني العريقني في لقاء ودي هدية منها 

لعشاق املستديرة في منطقة الشرق األوسط«.
واضاف: »تتيح قطر من خالل ملف استضافة 
كأس العالم 2022' فرصة تاريخية لتجمع شعوب 
العالم وتعزز التواصل والصداقة فيما بينها. كما 
ستتيح فرصة العمر لعشاق كرة القدم في جتربة 
فريدة هي األولى من نوعها. فمن خالل استضافة 
قطر ألكبر األحداث الرياضية سنزرع األمل والسعادة 
في قلوب املاليني من الشباب والكبار في مختلف 

ارجاء املنطقة«.
وتابع: »حقق االحتاد الدولي )فيفا( خالل السنوات 
األخيرة املاضية خطوات رائدة على مسيرة رؤيتها 
بالنسبة الختيار الدولة املستضيفة لبطولة كأس 
العالم، حيث افتتحت باب االستضافة أمام القارة 
اآلس����يوية واآلن أمام القارة االفريقية. وفي حال 
حظيت قطر بش����رف استضافة كأس العالم 2022 
فستكون املرة األولى التي تستضاف فيها بطولة 
كأس العالم في منطقة الشرق األوسط. وأنا أعتقد 
أننا نستحق هذه الفرصة. فمن خالل قوة كرة القدم 
ميكننا ان نس����اهم في عملية التقريب بني شعوب 

العالم ونعزز التواصل والتفاهم فيما بينها«. 
وكان الظهير األمين ل����وك يونغ اعلن اعتزاله 
دوليا بعد رفضه االنضمام الى تش����كيلة اجنلترا 

ملواجهة البرازيل.

وصول نجوم »السامبا« و»األسود الثالثة« إلى مطار الدوحة


