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< التأسيس: 1970
< رئيس النادي: الشيخ حمدان 

بن محمد آل مكتوم
< املدرب: مه����دي علي )ايڤان 

هاسيك(
< أبرز الالعبني: فيصل خليل 
والبرازيلي باري واملصري حسني 
عبد رب����ه واس����ماعيل احلمادي 
وأحمد خليل وسعد سرور وعبيد 

خليفة
< اإلجن����ازات: بط����ل الدوري 
اإلماراتي )5 مرات( بطل الكأس )7 
مرات( بطل السوبر )مرة واحدة(

< املش����اركة ف����ي البطول����ة: 
األولى

< التأسيس: 1916
< مالك الن���ادي: مجموعة 

شركات بيغاسو
< املدرب: خوسيه غوادالوب 

كروز
< أبرز الالعبني: سونتياغو 
س���والري وڤي���الر وڤينغاس 
وناڤارو وبيراليتا وغارس���يا 

وماركيز
< اإلجنازات: بطل الكونكاكاف 
)مرتان(، بطل الدوري املكسيكي 
ال���كأس )3  )3 م���رات(، بطل 

مرات(
البطولة:  < املش���اركة في 

األولى

< التأسيس: 1899
الن����ادي: خ����وان  < رئي����س 

البورتا
< املدرب: جوسيب غوارديوال
الالعب����ني: ميس����ي  أب����رز   >
وابراهيموڤيتش وبويول وتوريه 

هنري وانيستا وتشابي وڤالديز
< اإلجنازات: بطل دوري األبطال 
)3 مرات(، بطل الدوري االسباني )19 
مرة(، بطل الكأس )25 مرة(، بطل 
كأس االحتاد األوروبي )4 مرات(، 
بطل كأس الكؤوس )4 مرات(، بطل 
كأس السوبر األوروبي )3 مرات(

< املش����اركة ف����ي البطول����ة: 
الثانية

< التأسيس: 1932
< رئي����س الن����ادي: موي����س 

كاتومبي تشابوي
< امل����درب: الفرنس����ي دييغو 

غارزيتو
< أب����رز الالعب����ني: موبامب����ا 
وموبوت����و وتومب����والس ومبنزا 
وباك����وال  واكانغ����ا  ونغان����دو 

وكيديابا
< اإلجنازات: بطل افريقيا )3 
مرات(، بطل كأس الكؤوس )مرة 
واحدة(، بطل الدوري الكونغولي 
)10 مرات(، بطل الكأس )5 مرات(
< املش����اركة ف����ي البطول����ة: 

األولى

< التأسيس: 1973
< رئيس النادي: كيم تاي مان

البرازيلي سيرجو  < املدرب: 
فارياس

< أب����رز الالعب����ني: البرازيلي 
دينلسون وڤاغوينيو وجاي سونغ 
وجي سو وكيم باوو وكيم هيونغ 

وتشوهيوغني
< اإلجنازات: بطل دوري أبطال 
آس����يا )3 مرات(، بطل الس����وبر 
)مرتان(، بطل الدوري الكوري )4 
مرات(، بطل الكأس احمللية )مرتان(، 

بطل دوري احملترفني )مرتان(
< املش����اركة ف����ي البطول����ة: 

األولى

< التأسيس: 2004
< رئي���س الن���ادي: ايڤان 

ڤوكسيتش
< املدرب: باول بوزا

< أب���رز ال��العب�ني: كي�رين 
ج��وردان وغ��رانت ي��ونغ وايان 
ه��ونغ وديكني�سون وهيونغ 

وب��ريتشيت
< اإلجن���ازات: بطل دوري 
أبط�ال أوقيانوسيا )م��رتان(، 
بطل ال�دورن���ي الني�وزيلندي 

)5 مرات(
البطولة:  < املش���اركة في 

الثانية

< التأسيس: 1905
الن����ادي: روبن  < رئي����س 

فيليباس
< املدرب: اليخاندرو سابيال

< أب����رز الالعب����ني: ڤيرون، 
جيرمان ري وبوسيلي ونونيز 
وغ����ارا وبنيتيز وبرانا وروجو 

وكاسوسكا
< اإلجن����ازات: بط����ل كأس 
الليبرتادورس )4 مرات(،  بطل 
االنترالكونتينيتال )مرة واحدة(، 
بط����ل ال����دوري االرجنتيني )4 

مرات(
< املش����اركة ف����ي البطولة: 

األولى

أطالنطاأهلي دبي مازيمبيبرشلونة استوديانتسأوكالند سيتيبوهانغ

فرحة العبي مان يونايتد بالفوز بكأس العالم لألندية في طوكيو 2008قائد ميالن يحمل كأس العالم لألندية في طوكيو 2007

العبو برشلونة يحتفلون بالفوز بدوري أبطال أوروبا ويسعون للفوز بكأس العالم لألندية في أبو ظبي

العب أهلي دبي حسني عبدربه يحمل كأس دوري احملترفني اإلماراتي

برشلونة يوّجه إنذارًا شديد اللهجة لمنافسيه في »مونديال األندية« السادسة

أحمد حسين
لم يبق من الزمن سوى 4 أيام 
على انطالق منافسات كأس العالم 
لألندية السادسة التي ستقام في 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي ألول 
مرة مبش����اركة أندي����ة أهلي دبي 
وبرشلونة االسباني واستوديانتس 
االرجنتين����ي وأوكالند س����يتي 
النيوزيلندي وأطالنطا املكسيكي 
وبوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي 
ومازميبي الكونغولي أبطال القارات 
السبع. ومع اقتراب ساعة الصفر، 
ب����دأت اللجنة املنظمة األس����بوع 
املاضي في استقبال قوائم الفرق 
النهائية، وتسابق اللجنة املنظمة 
اللمس����ات  الزمن لوضع  للحدث 
األخيرة الستقبال ضيوف الدولة، 
العاصم����ة االماراتية في  وتقدمي 
أبهى ص����ورة كخلفي����ة للحدث 
املهم إلحدى البطوالت املهمة من 
مسابقات االحتاد الدولي لكرة القدم، 
خاصة أن تلك البطولة تخرج ألول 
مرة من اليابان. من ناحيتها أكدت 
املتحدثة الرس����مية باسم اللجنة 
املنظمة شذا الرميثي »األمور تسير 
بشكل جيد حسب ما هو مخطط 
لها، والتميمة سيعلن عنها قريبا، 
ألنها تس����اهم في الدعاية للحدث 
قبل وأثن����اء البطولة«، ورفضت 
الكشف عن تفاصيلها مؤكدة أنه 
يجري اآلن بحث طريقة تقدميها 
لوسائل اإلعالم واجلماهير بشكل 

مختلف وجذاب.
وأضاف����ت: »اللجن����ة احمللية 
بدأت في توجي����ه الدعوات لكبار 
الشخصيات التي ستحضر احلدث، 
سواء من مسؤولي احلكومة أو من 
الدول اخلارجية أو من مسؤولي 
االحتاد الدولي لكرة القدم، والكثير 
من الشخصيات أكدت حضورها، 
وس����يعلن عن كبار ال����زوار قبل 

البطولة مباشرة«.
وع����ن اجلديد في مدى اإلقبال 
على شراء التذاكر أكدت الرميثي 
النهائية نفدت،  املب����اراة  »تذاكر 
وتذاكر نصف النهائي أوشكت على 
النفاد، ولم يتبق سوى بضع مئات، 
ومن املتوقع أن تنفد خالل الساعات 

القليلة املقبلة، حيث شهدت األيام 
األخيرة ارتفاعا في معدل الشراء، 
ولو استمر باملستوى نفسه فإنه 
ميكن أن تنف����د كل التذاكر خالل 
بضعة أي����ام، ويجري اآلن وضع 
اللمسات األخيرة على منفذ البيع 
املوجود في »دبي مول«، أما منفذ 
أبوظبي  بيع »مارينا م����ول« في 
فيعمل بش����كل منتظم، جنبا إلى 
جنب مع موق����ع اللجنة املنظمة 

واحلجز عن طريق اإلنترنت.
أما عن حف����ل افتتاح البطولة 
فقد أكدت الرميثي: »احلفل سيبدأ 
في الثامنة إال الربع من مس����اء 9 
ديسمبر اجلاري، قبل مباراة األهلي 
وأوكالند سيتي مباشرة، ويستغرق 
10 دقائق، ويتضمن استعراضا من 
عدة فقرات، يعكس تقاليد وعادات 
اإلمارات، ويقدم لألندية املشاركة في 
احلدث خلفية عن الدولة ومراحل 
تطورها«. وأضافت: »لن يكون هناك 
مطرب، وسيقدم حفل االفتتاح أكثر 
من فريق استعراضي بشكل مبسط 
وأنيق يعكس أهمية احلدث، وميثل 
ثقافة الدول����ة، ونتوقع أن يترك 
أثرا إيجابيا عند كل املش����اهدين، 
وم����ن املنتظ����ر أن جت����رى عليه 
بعض البروڤات في موقع احلدث 
نفسه قبل انطالقة البطولة بعدة 
أيام«. ومما يجدر ذكره أن اللجنة 
املنظمة طبعت كتيبا توضيحيا 
ع����ن البطولة ووزعت����ه على كل 
املتطوعني وعددهم 450 شخصا مت 

اختيارهم بعناية كبيرة، وتأهيلهم 
من خالل ورش عمل ودورات على 
مدار األسبوع املاضي. وأكدت شذا 
ان »معظم املتطوعني س����بق لهم 
العمل في بطوالت سابقة، وعدد 
منهم شارك في استضافة العاصمة 
الكبرى للطيران  جلائزة االحتاد 
»الفورموال-1«، وقاموا ويقومون 
حاليا بجوالت على جميع املرافق 
التي ستستضيف احلدث، ويجري 
توضيح مهام كل جلنة لألعضاء، 
حتى يكونوا مس����تعدين لتقدمي 
ص����ورة طيب����ة جلمي����ع الوفود 

املشاركة في احلدث«.

األندية المتأهلة

اجلنوبي����ة:  أمي����ركا  بط����ل 

للمرة األولى.
بطل آس����يا: بوهانغ ستيلرز 
)كوريا اجلنوبية( يشارك للمرة 

األولى.
البطول����ة: أهلي دبي  منظ����م 

)االمارات( يشارك للمرة األولى.

وصول األندية المشاركة

تبدأ الفرق املشاركة في مونديال 
األندي����ة الوصول إل����ى العاصمة 
أبوظب����ي اعتبارا م����ن صباح 6 
ديسمبر اجلاري استعدادا للمشاركة 
في احلدث، وستكون الفرق األولى 
في الوصول هي أوكالند سيتي، 
وأطالنط����ا، وبوهانغ س����تيلرز، 
ومازميبي، خاصة أن أوكالند سيتي 
سيلعب مباراة االفتتاح في البطولة 

استوديانتيس بالتا )األرجنتني( 
يتأهل للمرة األولى لكنه ثاني ناد 
ارجنتيني يتأه����ل للبطولة بعد 

مواطنه بوكاجونيورز.
بطل أوروبا: برشلونة )إسبانيا( 
يتأهل للمرة الثانية فقد كان وصيف 

بطولة 2006.
بط����ل الكون����كاكاف: اطالنطا 
)املكسيك( يتأهل للمرة األولى وهو 
رابع األندية املكسيكية بالبطولة 
بعد نيكاكسا � اميركا � باتشوكا.

بطل اوقيانوسيا: اوكالند سيتى 
)نيوزيالندا( يتأهل للمرة الثانية 
بعد ان حصل على املركز السادس 

واألخير عام 2006.
أفريقيا: تي.بي.مازميبي  بطل 
)الكونغو الدميوقراطية( يشارك 

أمام األهلي في الساعة السابعة من 
مساء التاسع من ديسمبر، وسيلعب 
الفائز منهما مع فريق أطالنطا، فيما 
سيلعب مازميبي مع بوهانغ في 
ال����دور ربع النهائي، ووافق نادي 
الوحدة على استضافة مباراة ودية 
مع فريق أطالنطا املكسيكي في 9 

ديسمبر اجلاري.
من ناحية أخرى، وجه فريق 
برشلونة انذارا شديد اللهجة لكل 
البطولة بعد  الفرق املشاركة في 
فوزه املس����تحق على ريال مدريد 
في كالسيكو إسبانيا، رغم النقص 
العددي في النصف ساعة األخير، 
وكشفت املباراة عن جاهزية ميسي 
الذهبية  املرش����ح األول للجائزة 
للمشاركة في احلدث بعد أن متاثل 

للشفاء، وبهذا يكون سقف التوقعات 
قد ارتفع ووصل للقمة من محبي 
الفريق  وعشاق »البرسا« بقدوم 

للمونديال بقوته الضاربة. 

400 صحافي يغطون البطولة

كشفت اللجنة املنظمة عن أن 
أكثر من 400 صحافي وإعالمي أكدوا 
حضورهم لتغطية احلدث، وأنهم 
سيبدأون في التوافد على العاصمة 
اعتبارا م����ن اجلمعة املقبل، حتى 
يتهيأوا الستقبال احلدث ويرصدوا 
آخر استعدادات أبوظبي الستضافة 
احلدث، ويس����تقبلوا الفرق لدى 
حضورها وينقلوا أجواء البطولة 
قبل انطالقه����ا، ومعها آخر أخبار 

الفرق.
وحددت اللجنة املنظمة عددا من 
الفنادق إلقامة اإلعالميني، وسيتم 
توزيع البطاقات التعريفية املعتمدة 
من قبل موقع قناة الفيفا، ولن يسمح 
بدخول أي إعالمي غير حاصل على 
التعريفية املعتمدة. كما  البطاقة 
أصبحت املراكز اإلعالمية اخلاصة 
بالبطولة ش����به جاهزة في ستاد 
مدينة زايد الرياضية، وستاد محمد 
بن زايد، وتق����وم اللجنة املنظمة 
اللمس����ات  احمللية حاليا بوضع 
النهائية على التجهيزات املتمثلة 
في احلواسب اآللية، والفاكسات، 
والتلفون����ات، وإقامة »س����تاند« 
في كل مرك����ز إعالمي يقوم عليه 
عدد من املتطوعني لتوفير جميع 

اخلدمات لهم، باإلضافة إلى تأمني 
وسائل النقل بني مالعب التدريب، 
واملالعب الرسمية التي تستضيف 
املباريات، ومقر استضافة جلنة 
الفيفا في قصر اإلمارات، وفنادقهم 

التي يقيمون بها.

ممنوع التدخين 

وضعت اللجنة املنظمة للبطولة 
سلس����لة من املمنوعات التي لن 
يسمح بها في املالعب على رأسها 
التدخني، ولن يسمح للجماهير أو 
أطقم الفرق املشاركة بالتدخني في 
امللعب، كما أنه لن يسمح بدخول 
أي مشجع بعد خروجه من املكان 
املخصص له ودخل منه، ولن يسمح 
أيضا بجلوس أحد املشجعني في 
موقع غير املوقع املخصص له في 
التذكرة، ولن يسمح باصطحاب 
مأكوالت أو مشروبات داخل امللعب، 
املمنوعات تتضمن  كما أن قائمة 
عدم السماح ألي مشجع بالدخول 
بدون تذكرته مهما كان األمر وفي 
حالة نسيانها في أي مكان أو فقدها 
لن يسمح له بالدخول أو حضور 

املباراة.

تاريخ كأس العالم لألندية

كأس العالم لألندية بطولة تقام 
سنويا، وجتمع أفضل أندية العالم 
الفائزة بدوري األبطال في قارتها 
في بطولة واحدة، وكانت البطولة 
األولى قد أقيمت في البرازيل عام 
2000 وفاز بها نادي كورينثيانز 
البرازيل����ي ال����ذي ميث����ل أميركا 
اجلنوبي����ة ووصيفة ريال مدريد 
االسباني واللعب النظيف النصر 
السعودي أما النسخة الثانية من 
البطولة فقد أقيمت في اليابان عام 
2005 بعد توقف دام 4 سنوات إلى 
ان مت إيجاد ممولني للبطولة، وفاز 
بها نادي ساو باولو البرازيلي بعد 
فوزه على فريق ليڤربول اإلجنليزي 
ال����ذي مثل أوروبا فيما كان هناك 
ممثالن عرب حي����ث كان االحتاد 
السعودي عن قارة آسيا واألهلي 
املصري عن قارة أفريقيا، والثالثة 
في اليابان ع����ام 2006 وفاز فيها 
فريق انترناسيونال البرازيلي امام 
فريق برش����لونة اإلسباني ممثل 
أوروبا وشارك فيها فريق عربي 
واح����د هو األهل����ي املصري بطل 
أفريقيا، فيما كان عام 2007 هو عام 
اي سي ميالن االيطالي حني قابل 
فريق بوكاجونيورز األرجنتيني 
ليفوز الفريق االيطالي في مباراة 
قوي����ة بنتيجة 4-2.فيما فاز مان 
يونايتد االجنليزي بالكأس العام 
املاضي على حساب ليغا ديبورتيفو 
االكوادوري، وحصل غامبا اوساكا 
الياباني عل����ى املركز الثالث على 

حساب باتشوكا املكسيكي.

حفل االفتتاح يستغرق 10 دقائق و تذاكر النهائي نفدت.. والوفود تصل إلى أبوظبي غدًا

السجل الذهبي
المركز الثالثالوصيفالبطل 

البرازيل
نيكاكساڤاسكو داغاماكورينثيانز2000

اليابان
سابريساليڤربولساوباولو2005

اليابان
األهليبرشلونةانترناسيونال2006

اليابان
دياموندزبوكاجونيورزميالن2007

اليابان
غامبا أوساكاليغاديبورتيڤومان يونايتد2008

جدول المباريات
القنوات الناقلةالساعةالفريقم

األربعاء 9 ديسمبر
اجلزيرة الرياضية 71أهلي دبي � أوكالند سيتي1

الجمعة 11 ديسمبر
اجلزيرة الرياضية 71مازميبي � بوهانغ2

السبت 12 ديسمبر
اجلزيرة الرياضية 71الفائز من 1 � اطالنطا3

الثالثاء 15 ديسمبر )نصف النهائي(
اجلزيرة الرياضية 71استوديانتس � الفائز من 42

األربعاء 16 ديسمبر )نصف النهائي(

 اجلزيرة الرياضية 7برشلونة � الفائز من 53
1

السبت 19 ديسمبر )النهائي(
اجلزيرة الرياضية 71الفائز من 4 مع الفائز من 65

تحديد المراكز من الثالث للسادس
اخلاسر من 2 مع اخلاسر من 73

اخلاسر من 4 مع اخلاسر من 85


