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وصول عدد من العبي مازميبي إلى مطار أبوظبي كأس العالم لألندية تنتظر من يرفعها

عالمية متفرقات

اعلن املسؤولون عن حلبة سيلفسرتون البريطانية 
ان احللبة ستستمر في استضافة جائزة بريطانيا الكبرى 
لسباقات فورموال واحد مبوجب اتفاق جديد مع املسؤولني 

عن االحتاد الدولي للسيارات.
حقق يوتا جاز فوزه الثالث هذا املوسم على سان انطونيو 
سبيرز والتاسع على أرضه 104ـ  101 ضمن دوري كرة السلة 
ــني أخريني، فاز نيويورك  األميركي للمحترفني، وفي مبارات
نيكس على بورتالند ترايل باليزرز 93ـ  84، وأوكالهوماثاندر 

على غولدن ستايت ووريرز 104 ـ 88.
أقال نادي كاتانيا االيطالي لكرة القدم مدربه جيانلوكا 
اتزوري وعني سينيس���ا ميهايلوفيت���ش بدال منه. وقال 
كاتانيا في بيان مبوقعه على االنترنت »يعلن نادي كاتانيا 
اعفاء املدرب جيانلوكا اتزوري من مهام منصبه. سينيسا 

ميهايلوفيتش هو املدرب اجلديد لكاتانيا«.
قال جنم التنس األملاني السابق بوريس بيكر إنه ال يحسد 
الشخصيات األسطورية الرياضية األملانية أمثال شتيفي غراف 

أو مايكل شوماخر على شهرتهم الواسعة.
قالت وكالة كيودو اليابانية لالنباء ان مجلس الوزراء 
الياباني اعتمد خطة البالد الرامية لنيل ش���رف استضافة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2018 أو في عام 2022.

فابريغاس يدعو لشراء مهاجم

تغريم الرئيس الصربي الحتفاله

ذكرت صحيفة »غارديان« البريطانية امس أن الالعب 
االس���باني سيس���ك فابريغاس العب خط وسط نادي 
ارس���نال اإلجنليزي لكرة القدم يرى أن فريقه بحاجة 

لضم مهاجم جديد لصفوفه.
وقال فابريغ���اس: »طوال املباراة أمام مانشس���تر 
س���يتي كانت الس���يطرة لنا لفترات طويلة ولكننا لم 
يكن لدين���ا مهاجم متمركز خل���ف مدافعيهم، بخالف 

كارلوس فيال«.

حكم���ت محكم���ة صربية عل���ى الرئيس بوريس 
تاديت���ش بدفع غرامة تبل���غ 400 يورو الحتفاله مع 
معاونيه بفتح قنينة ش���مبانيا بع���د مباراة صربيا 
ورومانيا الت���ي اهلت بالده الى نهائيات كأس العالم 
2010، بحسب ما ذكرت صحيفت��ي »فيشيرني ستي« 

و»بريس الصربيتني«.
واصدرت محكمة محلية ف���ي بلغراد القرار بحق 
الرئيس الصربي االسبوع املاضي لكن االخير شرح 

انه لم يكن يدرك خرقه للقانون.

دي بوير: قطر قادرة على استضافة مونديال رائع
أكد النجم الهولندي رونالدو دي بوير 
ان قطر قادرة على استضافة كأس عالم 
رائعة عام 2022، مش���يرا الى ان الدولة 
الخليجية س���تقوم بعمل رائع في حال 

حظيت بشرف االستضافة.
وعين دي بوير، الذي خاض أكثر من 60 
مباراة دولية وأنهى مسيرته في الدوري 
القطري، سفيرا لملف قطر 2022 الى جانب 
األرجنتيني غابرييل عمر باتيستوتا الذي 
لعب أيضا في الدوري القطري، والنجم 

السعودي سامي الجابر.
وقال دي بوير في حديث لموقع »غول.
ك���وم« »أعيش في قطر منذ 6 س���نوات 
على الرغم من انني اعتزلت قبل عامين 

ونصف العام«.
واضاف »بالطبع لم ابق في قطر بسبب 
ملف كأس العالم، بل ألنني اعش���ق هذه 
الدولة. ل���دي 3 بنات واعتقد ان األجواء 
مثالية في قطر لتربية أطفالي، وعندما 
طلب مني المسؤولون عن الملف ان أكون 

سفيرا فلم أتردد ولو للحظة«.
وكشف »آمل ان أكون أحد األشخاص 

الذي يدخلون التاريخ من خالل جلب كأس 
العالم الى منطقة الشرق األوسط«.

واعتب���ر دي بوير ان قطر قادرة على 
تحقيق المفاجأة والظفر بشرف االستضافة 
بقوله »جميع الدول تملك الحظوظ في 
الفوز وليس لدي أدنى ش���ك في ان قطر 

قادرة على الظفر بشرف االستضافة«.
وأوضح »ستتمتع قطر بأفضل المالعب 
م���ن الناحية الجمالية، واعتقد الن البلد 
صغير فهذا األمر يشكل أفضلية ألن كرة 
القدم في المقام األول هي ألنصار اللعبة 
وقد يكون األمر اقل تكلفة بالنسبة إليهم 
ألنهم لن يسافروا مسافات طويلة لمتابعة 

مباريات فرقهم«.
وتابع »من األهمية بمكان ان يتعرف 
الناس على منطقة الشرق األوسط، وهذا 
األمر في غاية األهمية بالنسبة إلي. هناك 
العديد من األفكار الخاطئة حول الشرق 

األوسط«.
وأوضح »عندما قدمت من هولندا للعب 
في قطر، لم يكن احد يدري أين تقع هذه 
الدولة، اما اآلن فالجميع يعلم ذلك. أريد ان 

أقول للجميع كم هي قطر جميلة ومضيافة 
وشعبها ودود«.

واضاف »انهم شغوفون بكرة القدم وهو 
امر ال يصدق، ولطالما يوقفني أشخاص 
في الشارع وفي األماكن العامة ليقولوا 
لي أتذكر المباراة التي خضتها عام 1998 
ومبارياتك مع اياكس ويتكلمون عن تلك 
المباريات، وأنا اقول لهم »كيف يمكن ان 

تدركوا كل هذه األمور«.
ويتابع دي بوير »اذا كان في استطاعتي 
المساهمة في جلب كأس العالم الى قطر 

فإنني مستعد للقيام بهذا األمر«.
ونفى دي بوير ان يكون عامل المناخ 
نقطة سلبية في الملف القطري، وق��ال في 
هذا الصدد »بفضل التكنولوجيا الحديث��ة 
في هذه األيام، نستطيع تكيي��ف جمي��ع 

المالعب.
لقد لعبت ف���ي اورالن��دو في ك��أس 
العال��م ع��ام 1994 وكان��ت الحرارة 40 
درجة مئوي��ة، لكنني ش���عرت بأنها 50 
درجة مئوي��ة، وبالتال��ي ال يس���اورني 

أي شك من ه��ذه الناحية«.

برشلونة يتطلع إلى معانقة اللقب باري ورقة رابحة في صفوف األهلي
على الرغم من الصوالت واجلوالت التي حققها نادي برشلونة االسباني 
ــيرته املظفرة، فانه لم ينجح على االطالق بالفوز بلقب بطل العالم  في مس
ــا يخوض غمار  ــع االمور في نصابها عندم ــيحاول وض لالندية، لكن س

النسخة السادسة. 
ويسعى الى احراز اللقب الذي ينقص خزائنه علما انه خاض نهائي هذه 
ــام 1992 عندما كانت تقام من مباراة واحدة ضد  البطولة مرتني، االولى ع
ــاو باولو، والثانية عندما سقط عام  ــر امام س بطل اميركا اجلنوبية وخس
ــيونال، حقق برشلونة موسما  2006 امام فريق برازيلي آخر هو انترناس
استثنائيا بفوزه بثالثة نادرة هي البطولة والكأس احملليتان ودوري ابطال 
ــي الذي توج قبل ايام  ــا بقيادة جنمه الفذ االرجنتيني ليونيل ميس أوروب
بجائزة الكرة الذهبية لعام 2009، ويستطيع مدرب الفريق الكاتالوني وجنمه 
ــى كوكبة من افضل الالعبني في  ــابق جوزيب غوارديوال االعتماد عل الس
العالم، فباالضافة الى ميسي، هناك السويدي املتألق زالتان ايبراهيموڤيتش 
والفرنسي املخضرم تييري هنري، وثنائي خط الوسط تشابي هرنانديز 
ــز كارلوس بويول. ويقول  ــتا، باالضافة الى القائد الرم واندرييس انييس
بويول »ندرك جيدا اننا سنواجه فرقا قوية، االمر لن يكون نزهة بالنسبة 
الينا«. واضاف »مفتاح الفوز بالبطولة هو خوض البطولة من دون ثقة زائدة 
ــلبا علينا«. وتابع »نحن مصممون على  بالنفس الن هذا االمر قد يرتد س
ــنوات ملصلحة انترناسيونال في  احراز اللقب الذي ضاع منا قبل ثالث س

مباراة سيطرنا على مجرياتها لكننا اهدرنا العديد من الفرص«.

يشكل البرازيلي جادير فولني سبيندلر 
الشهير بباري الورقة الرابحة في صفوف 
األهلي بطل الدوري اإلماراتي. وسيكون 
باري املولود في 18 يناير عام 1982 نقطة 
الثقل في هجوم األهلي بسبب غياب فيصل 
خليل لإلصابة، وقد اثبت املهاجم البرازيلي 
انه سيكون جاهزا ملونديال األندية عندما 
سجل مؤخرا 4 اهداف في مرمى الشارقة في 
مسابقة الكأس ومن ثم قاد فريقه للتعادل 
ــع الوصل 1ـ  1 والفوز على عجمان 3ـ   م
0 في الدوري. لم تكن بداية باري مشجعة 
هذا املوسم لكن »البلدوزر« كما يطلق عليه 
)طوله 190 سم ووزنه 92 كلغ( عرف كيف 
ــب وقبل أيام من  يعود في الوقت املناس
انطالق مونديال األندية الذي يعتبر »انه 

احلدث األهم في مشواره الكروي«.
بدأ باري مسيرته في األندية البرازيلية 
ــل الى غرمييو  ــع غواراني ثم انتق اوال م
ــر االحتراف  ــل ان يختب ــو قب وبوتوفاغ
ـــ 17 بعدما  ــن ال اخلارجي مبكرا وفي س

لعب في األوروغواي والدمنارك.
وكانت نقطة التحول لباري احترافه في 
اليابان الذي امتد 7 سنوات حيث سجل 71 
ــا في الدرجة االولى مع فريقي اوميا  هدف
ارديغال وفينتفوريت كوفو و44 هدفا مع 
غامبا اوساكا الذي فاز معه بلقبي الدوري 

والسوبر اليابانيني.
ــف باري انه يتكلم اليابانية وما  يكش
ــعيدا  يزال يرتبط بعالقات هناك »كنت س
ــتطع رفض  جدا في اليابان لكنني لم اس
عرض األهلي ليس من اجل املال بل النني 

كنت ابحث عن حتد جديد«.
حقق باري بعض طموحاته مع األهلي 
عندما قاده الى لقب اول دوري للمحترفني 
في االمارات الذي أهله للمشاركة في كأس 
ــاري »كنت أمتنى  ــم لألندية. وقال ب العال
كثيرا ان ألعب في مونديال األندية عندما 
كنت في غامبا اوساكا لكن تركته قبل ان 
ــاركة في كأس  ــق ذلك«. وتابع »املش أحق
العالم لألندية أمر مهم بالنسبة لالعب ولقد 

اختبرت ذلك عندما كنت في اليابان وأرى 
األجواء املميزة احمليطة بالبطولة، لكن املهم 
اال نكتفي باالستمتاع فقط وعلينا الظهور 
ــكل جيد وفرض احترامنا على الفرق  بش

األخرى«.
يراهن باري كثيرا على فريقه وامكانية 
ذهابه بعيدا »ملا ال، علينا ان جنتهد ونعرف 
ــة لكن عندما نضع هدفا  ان األمور صعب

فبإمكاننا ان نحقق ما نريد«.
وعبر عن رغبته في الوصول الى دور 
متقدم ملواجهة برشلونة االسباني بقوله 
ــلونة االسباني  »اطمح مثال ملواجهة برش
ــي النهائي، قد يكون األمر صعب املنال  ف
لكن هكذا أفكر، أحب التحدي واملباريات 
الكبيرة، واعتقد ان اي العب يجب ان يفكر 

بهذه الطريقة«.
ــدرب األهلي مهدي  ــاد باري مب وأش
ــاذا يريد وقريب جدا  ــي »انه يعرف م عل
من الالعبني ولقد استطاع ان يحسن من 

األداء بعد البداية السيئة«.

كما خضنا مباراة ودية مع فريق 
محلي ه���و الفجيرة فزنا فيها 
2-1، ولدين���ا مجموعة جيدة 
من الالعبين الشباب وأصحاب 
الخبرة نأمل بأن يكونوا جاهزين 
للمباراة«، وطالب بوسا العبيه 
الفوز بمباراة  »بالتركيز على 
االهلي االولى بعد الثقة العالية 
التي اكتسبها الفريق عقب تأهل 
منتخب نيوزيلندا الى نهائيات 
كأس العال���م 2010 في جنوب 
إفريقيا«، مضيفا »العبو اوكالند 
هواة وغير محترفين، فهم اما 
طالب او لديهم وظائف، اال انهم 
لديهم الرغبة في المواظبة على 
التدريب الجي���د وااللتزام مع 
الفريق وخوض مباريات قوية 
في بطولة كأس العالم لألندية 
لرفع مس���تواهم وتحس���ين 

خبرتهم«.

فكرة جيدة عنه، انه يلعب كرة 
قدم عالية المس���توى ويمتلك 
هجوما قويا بوجود البرازيلي 
باري، فضال عن امتالكه عددا 
كبيرا م���ن الالعبين المميزين 
خصوص���ا مدافعين اصحاب 

خبرة كبيرة«.
وتابع »لن نركز على العب 
واحد في االهل���ي وانما نضع 
تركيزنا على الفريق ككل، فنحن 
نحترم منافسنا واصبحنا على 
دراية بوجود بعض الالعبين 
المميزين في صفوفه، وسنحاول 
بذل قصارى جهدنا لتقديم اداء 
جيد في المباراة رغم صعوبة 

المهمة«.
 واعتب���ر بوس���ا ان فريقه 
الى  المج���يء  »حرص عل���ى 
االمارات قبل 6 ايام من انطالق 
البطولة ليعتاد على االجواء، 

ان  العالم ويجب  اندية  افضل 
نقدم اقصى ما عندنا والعمل 
بجد اكبر لتحقيق اهدافنا، نحن 
نعرف ان اللعب في كأس العالم 
يختلف كليا عن المس���ابقات 
المنافس���ين  الن  المحلي���ة 

مختلفون في كل شيء«.
من جهته، يشارك اوكالند 
للم���رة الثانية ف���ي مونديال 
االندي���ة بعد االولى عام 2006 
في اليابان والتي كانت سلبية 
حيث تعرض الى خسارتين امام 
االهلي المصري 0-2 وشونبوك 

الكوري الجنوبي 3-0.
واكد مدرب اوكالند سيتي 
باول بوسا ان المباراة االولى 
لفريقه مع االهل���ي لن تكون 
س���هلة، وقال بوس���ا »تابعت 
االهل���ي في مبارات���ه االخيرة 
امام عجمان في الدوري وكونت 

المتوقع منه مما جعله عرضة 
لالنتقادات.

يب���رز في االهل���ي عدد من 
القادرين على قيادة  الالعبين 
الفريق الى الفوز على اوكالند 
مثل باري وعبد ربه والدوليين 
محمد قاس���م ويوس���ف جابر 
واحمد خلي���ل، افضل مهاجم 
شاب في آسيا عام 2008، اضافة 
الى سالم خميس الذي استعاد 
الكثير من مستواه الذي توجه 
افضل العب محلي عام 2005.

 مه���دي علي رفع س���قف 
الطموح بقوله ان مشاركة االهلي 
في مونديال االندية »لن تكون 
شرفية بل انه يسعى الى الظهور 
الجيد والذهاب الى ابعد مكان 
ضمن حدود امكاناته وطبيعة 

الفرق التي سيواجهها«.
واض���اف »المونديال يضم 

كس���ر في قدمه خ���الل مباراة 
الكأس الس���وبر مع العين في 

23 سبتمبر الماضي.
كما يفتقد االهلي في البطولة 
الظهير االيسر الدولي السابق 
عادل عبدالعزيز، في حين يحوم 
الشك حول مشاركة اسماعيل 
الحمادي افضل العب اماراتي في 
الموسم الماضي بسبب االصابة 
التي يعان���ي منها منذ يونيو 

الماضي.
الدولي المصري حسني عبد 
ربه عاود التمارين وسيشارك مع 
الفريق الى جانب البرازيلي باري 

وااليراني مهرزاد معدنجي.
ويلع���ب ب���اري وعبد ربه 
مع االهل���ي للموس���م الثاني 
عل���ى التوالي، في حين انضم 
معدنجي الى صفوف الفريق هذا 
الموسم دون ان يقدم المستوى 

ي����ق����ص 
األه��ل��ي بطل 
ال����������دوري 
اإلم����ارات����ي 
ل��ك��رة ال��ق��دم 
اليوم شريط 
كأس  افتتاح 
العالم لألندية 
التي تستضيفها أبوظبي حتى 
التاسع عشر من الشهر اجلاري 
بلقاء اوكالند سيتي النيوزيلندي 

على ستاد محمد بن زايد.
يشارك االهلي في البطولة 
كونه ممث���ل الدولة المضيفة، 
وهو ممثل العرب الوحيد فيها 
بعد ان ذهبت بطاقة بطل آسيا 
الى بوهانغ س���تيلرز الكوري 
الجنوبي، وبطاقة بطل افريقيا 
الى مازيمبي الكونغولي، وهو 
اول فريق اماراتي يشارك في 

مونديال االندية.
ويعول بطل االمارات على 
تخط���ي المب���اراة االفتتاحية 
للبقاء في البطولة الن خسارته 
تعني خروجه منها من المباراة 
االولى، اما في حال فوزه فانه 
سيلتقي السبت المقبل اتالنتي 

المكسيكي بطل الكونكاكاف.
االم���ال كبيرة بعد  وكانت 
احراز االهلي لقب بطل الدوري 
في الموس���م الماضي وضمان 
مشاركته في كأس العالم لالندية 
في أبوظب���ي، لكن البداية هذا 
الموسم لم تكن على قدر االمال، 
فجاءت النتائج متواضعة أدت 
الى تغيير ف���ي الجهاز الفني 
باقالة الروماني ايوان اندوني 
الشهر الماضي واسناد المهمة 
الى مهدي علي الذي قاد منتخب 
الى لقب بطل  شباب االمارات 
آسيا عام 2008 والى ربع نهائي 
مونديال الش���باب األخير في 

مصر.
ونجح مهدي علي في اعادة 
التوازن الى االهلي في الوقت 
الفريق على  المناس���ب، ففاز 
النصر 2-1 وتعادل مع الوصل 
1-1 ثم تغلب على عجمان 0-3 
في ال���دوري، وتأهل الى ربع 
نهائي مسابقة الكأس بعد تخطي 

الشارقة 2-4.
واجه االهلي ظروفا صعبة 
بعد مسلس���ل االصابات التي 
طاردت العبيه وابرزهم هدافه 
فيصل خليل الذي سيغيب عن 
مونديال االندية لتعرضه الى 

 األهلي اإلماراتي يفتتح كأس العالم لألندية في مواجهة أوكالند اليوم
ممثل العرب الوحيد يسعى لترك بصمة على أرضه وبين جماهيره 

فالكه: البّت في أحداث 
مباراة  الجزائر ومصر
يحتاج إلى شهرين 

الجوائز الماليةسجل الفائزين

اعتبر امني عام االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( جيروم فالكه، 
ان البت في االحداث التي رافقت 
مباراة مصر واجلزائر في تصفيات 
كأس العالم 2010، يحتاج الى وقت 
وقد يستغرق األمر حوالي شهرين، 
قبل ان تص���در جلنة االنضباط 
التابعة ل� »فيف���ا« قراراتها بهذا 
الشأن.  وقال فالكه ردا على سؤال 
خالل مؤمتر صحافي على هامش 
بطولة العالم لالندية: »النظر في 
االحداث التي رافقت مباراة اجلزائر 
ومصر معقد ويحتاج الى وقت قبل 
ان تعلن جلنة االنضباط رسميا 
قراراتها«، واضاف »االمر يتعلق 
باالحداث التي رافقت املباراتني في 
القاهرة اوال ثم في السودان، ونحن 
سننظر في التقارير الواردة من 
ثالثة احتادات قبل اتخاذ القرارات 
املناسبة«.  واوضح »ليس هناك 
مدة زمنية محددة من قبل جلنة 
االنضباط التابعة ل� »فيفا«، لكني 
ال اتوقع صدور اي قرارات تتعلق 
باحداث ه���ذه املباراة قبل مطلع 

فبراير املقبل«.

- 2000 كورينثيانز
- 2005 ساو باولو

- 2006 انترناسيونال
- 2007 ميالن

- 2008 مان يونايتد
- 2009 ؟

- البطل: 5 ماليني دوالر.
- الوصيف: 4 ماليني.
- الثالث: 2.5 مليون.

- الرابع: مليونا دوالر.
- اخلامس: 1.5 مليون.

- السادس: مليون دوالر.
- السابع: 500 ألف دوالر.

جدول المباريات بالتوقيت المحلي
الدور األول

األربعاء 9 ديسمبر
اجلزيرة الرياضية 72األهلي � أوكالند سيتي )1(

الدور الثاني
اجلمعة 11 ديسمبر

اجلزيرة الرياضية 72مازميبي � بوهانغ ستيلرز )2(
السبت 12 ديسمبر

اجلزيرة الرياضية 71الفائز من مباراة رقم )1( � أتالنتي

نصف النهائي
الثالثاء 15 ديسمبر

اجلزيرة الرياضية 71استوديانتيس � الفائز من مباراة رقم )2(
األربعاء 16 ديسمبر

اجلزيرة الرياضية 71برشلونة � الفائز من مباراة رقم )3(

المركز الخامس
اخلاسر من املباراة رقم )2(
اجلزيرة الرياضية 71اخلاسر من مباراة رقم )3(

النهائي
السبت 19 ديسمبر

الفائز من مباراة رقم )4(
اجلزيرة الرياضية 71الفائز من مباراة رقم )5(

المركز الثالث
اخلاسر من املباراة رقم )4(
اجلزيرة الرياضية 71اخلاسر من املباراة رقم )5(


