
 49  رياضة  الثالثاء ١٤ ديسمبر ٢٠١٠   

 طموحات إنترناسيونال تصطدم بمازيمبي في مونديال األندية 
 يتواجهان اليوم في الدور نصف النهائي 

«بأن فريقه سيكون افضل امام 
انترناسيونال».

  ويبرز في صفوف بطل افريقيا 
الزامبيان املهاجم غيڤن كابانغو 
والعب الوسط ستوبيال سونزو، 
ايكانغا في  آميـــا  والكاميروني 
الوسط ايضا، ومولوتا كابانغو 

وبواكا مابيلي ومبينزا بيدي. 

السرعة الذي مييز العبيه قد ال 
يكون حاسما امام انترناسيونال 
الذي يعتمد على السرعة واملهارة 

معا.
  ندياي اعتبر ان «الســـرعة 
والروح القتالية واالداء اجلماعي 
والشجاعة كلها عوامل شكلت سر 
التفوق على باتشـــوكا»، واعدا 

  وبدا بطل افريقيا مصمما على 
تقدمي االفضل هـــذه املرة فقدم 
اداء جيدا امام باتشوكا واحسن 
العبوه التحكم مبنطقة العمليات 
فكانوا االخطر واالسرع وجنحوا 

في خطف هدف الفوز.
  ويـــدرك مـــدرب مازميبـــي 
السنغالي المني ندياي ان عامل 

نريد احلصول على الكأس للمرة 
الثانية».

  في املقابل، حقق مازميبي فوزه 
التي يشارك  البطولة  االول في 
التوالي  الثاني على  فيها للعام 
بعد ان خرج امام بوهانغ ستيلرز 
١ - ٢ في ربع نهائي النســـخة 

املاضية.

يعيره اجلزيرة الى انترناسيونال 
الصيف املاضي.

  ســـوبيس بـــدا متخوفا من 
مازميبي بقوله «لقد رأينا قوته 
من الناحية البدنية وســـتكون 
مباراتنا معـــه صعبة للغاية»، 
مضيفا «لكـــن البطولة حتولت 
مؤخرا الشغل الشاغل لنا ألننا 

  ويعرف سوبيس ابوظبي جيدا 
كونـــه كان صاحب اكبر صفقة 
في تاريخ الكرة االماراتية حني 
انتقل من ريال بيتيس االسباني 
الى اجلزيرة عـــام ٢٠٠٨ مقابل 
١٧٫٥ مليون يورو، لكنه تعرض 
الحقا الصابة في الرباط الصليبي 
ابعدته نحو سبعة اشهر قبل ان 

  وتزخر صفوف انترناسيونال 
بالعديـــد من النجـــوم ابرزهم 
قائده بوليڤار غويديس وكليبر 
وجوليانـــو وجوان واوســـكار 
ورافايـــل ســـوبيس، فضال عن 
ثالثة ارجنتينيني هم احلارس 
روبرتو ابوندانزيري واندريس 

داليساندرو وبابلو غوينازو.

 يبدأ انترناسيونال البرازيلي 
بطل اميركا اجلنوبية سعيه الى 
لقب ثان في بطولة العالم لالندية 
بكرة القدم عندما يلتقي مازميبي 
من الكونغو الدميوقراطية بطل 
افريقيـــا اليوم في الدور نصف 

النهائي في ابوظبي.
البرازيلي يســـتهل    الفريق 
مشاركته في البطولة مباشرة من 
نصف النهائي، كما هي حال بطل 
اوروبا انتر ميالن االيطالي الذي 
يلتقي سيونغنام ايلهوا الكوري 

اجلنوبي بطل آسيا غدا.
  وكان مازميبي قد بدأ مهمته 
في ربع النهائي حيث جنح في 
تخطي باتشوكا املكسيكي بطل 

الكونكاكاف ١ - ٠.
  وخرج من دائرة املنافسة ايضا 
فضال عن باتشوكا، الوحدة بطل 
االمارات بخسارته امام سيونغنام 
١ - ٤ في ربع النهائي، وهيكاري 
يونايتد من بابوا غينيا اجلديدة 
بطل الكونكاكاف بخسارته امام 

الوحدة ٠ - ٣ في الدور االول.
  انترناسيونال ذاق طعم الفوز 
باللقب عام ٢٠٠٦ حني تغلب على 
برشلونة االســـباني ١ - ٠ في 
املباراة النهائية، وأكد في حينها 
البرازيلية في  الفرق  ســـيطرة 
البطولة ألنه كان اللقب الثالث 
على التوالي لهـــا بعد ان توج 
كورنثيانز وساو باولو للنسختني 

االوليني.
  سيحاول انترناسيونال، اول 
فريق توج بطال ويشـــارك في 
البطولة مجددا بنظامها اجلديد، 
اعادة تأكيد تفوق الكرة البرازيلية 
على الصعيد العاملي، خصوصا 
ان القـــارة االوروبيـــة انتزعت 
املبـــادرة في البطولـــة بفوزها 
الثالثـــة االخيرة عبر  بااللقاب 
ميالن االيطالـــي ومان يونايتد 

االجنليزي وبرشلونة.

 شايفر يقود األهلي في لقاء القمة
  مع الزمالك ٣٠ الجاري

 هوبس أوقف مسلسل انتصارات الشانفيل 

 الشباب يواجه التعاون 
 تفتتح اليوم مباريات اجلولة الـ ١٥ من الدوري 
السعودي لكرة القدم بلقاءين بعيدا عن املنافسة 
على املراكز املتقدمة، ويأتي الشـــباب الســـادس 
حاليـــا أقربها وبعد ان نـــزف الكثير من النقاط 
يأمل اليوم في وضع حد لها، خاصة انه سيالقي 
التعاون الذي أذاقه في الدور األول خسارة قاسية 
جدا بلغت ٤ أهداف لهدف لذلك ســـتبقى مهمته 
مزدوجة أوال للعودة للمنافسة على املقدمة وثانيا 
لرد اعتباره منه، بينما سيسعى التعاون لتأكيدها 

والوصول الى مركز آمن أفضل من موقعه احلالي 
الـ ١٢ خاصة انه قدم في اجلولة املاضية أداء الفتا 

تعادل فيه مع الهالل.
  ويلتقي في مكة الوحدة مع القادسية وكالهما 
يعيش وضعا سيئا وغير مستقر عبر احتاللهما 
مركزين متأخرين، فالوحدة الثامن والقادســـية 
قبل األخير وســـتدفع النقاط الـ ٣ بالفائز منهما 
الى تعديل وضعه بشـــكل أفضل، فيما ســـيبقي 

تعادلهما الوضع كما هو. 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  أكدت أنباء داخل النادي االهلي ان جلنة الكرة 
أمتت بالفعل اتفاقها مع املدرب االملاني وينفريد 
شـــايفر لتولي مهمة املدير الفني للنادي األهلي 
حامل لقب الدوري لكرة القدم في األعوام الستة 
األخيرة، والذي يواجه صعوبات فنية منذ رحيل 
البرتغالي مانويل جوزيه املوسم املاضي، حتى 
انه تخلص من حسام البدري، وتولى زيزو املهمة 

بشكل مؤقت.
  واشـــارت مصادر داخل االهلي الى ان شايفر 
الذي عمل طويال في افريقيا ســـيقود االهلي في 

لقاء القمة امام الزمالك في ٣٠ اجلاري.
  ورغم هذه التأكيدات، اال أن ادارة االهلي التزمت 
الصمت التام، واكتفت بتصريح ملدير التسويق 
والتعاقدات عدلي القيعي الذي أكد انه مت االتفاق 
بالفعل مع املدير الفني االجنبي لكنه رفض الكشف 

عن هويته في الوقت احلالي.
  وكانت تكهنات كثيرة أثيرت في الفترة األخيرة 
حول هوية املدرب اجلديد لألهلي بعد رحيل حسام 
البدري وتوليه املهمة في املريخ السوداني وتنصيب 

عبدالعزيز عبد الشافي في املنصب املؤقت.
  وكان الفرنسي هيرفي رينارد املدرب السابق 
ملنتخب زامبيا دخل ضمن قائمة املرشحني لتدريب 
«الشياطني احلمر»، لكن ظهور املصري البورسعيدي 
في الصورة ومحاولته التعاقد مع املدرب الفرنسي، 
بجانب ترشيح اسم شايفر، قد حسم األمور بنسبة 

كبيرة لصالح املدرب األملاني.
  ومن املنتظر أن يحســـم األهلي هوية املدرب 
اجلديد خـــالل األيام القليلـــة املقبلة، خاصة أن 
الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام حرس احلدود 

الثالثاء املقبل ثم يخـــوض بعدها األهلي مباراة 
القمة أمام الزمالك في ٣٠ اجلاري.

  من جهة أخرى، أكد رئيـــس النادي املصري 
البورسعيدي كامل أبو علي توصله التفاق نهائي 
مع الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الفريق املصري 
لنهاية املوســـم احلالي، مع بند خاص في العقد 
ميكن مبقتضاه استمرار املدرب الفرنسي ملوسم 

آخر باتفاق الطرفني.
  ويصـــل رينارد إلى القاهـــرة اليوم قادما من 

املغرب برفقة مدرب اللياقة اخلاص به.

  بتروجيت ينافس لضم المعتصم

  في شأن آخر، دخل بتروجيت دائرة الصراع 
مع األهلي والزمالك على ضم مدافع االسماعيلي 
املعتصم باهللا سالم إلى صفوفه في فترة االنتقاالت 

الشتوية التي تفتح أبوابها في يناير املقبل.
  وأكدت مصادر مطلعة في النادي البترولي أن 
املدير الفني حلمي طوالن طلب ضم الالعب لتدعيم 
خط دفاعه، ما جعل اإلدارة ترفع عرضها املادي إلى 
٣٫٥ ماليني جنيه مصري بعدما كانت فشلت في 

ضمه الصيف املاضي مقابل ٢٫٥ مليون جنيه.
  وقد جتد إدارة النادي اإلســـماعيلي نفســـها 
مضطرة للبيع بالنظر الى حاجة النادي املاســـة 
للوفـــاء باملبالغ املالية املســـتحقة عليها، والتي 
دفعـــت إدارة «الدراويش» للبحث عن أي مخرج 

ولو باالستغناء عن عدد من العبيها.
  وينتهي عقد املعتصم باهللا مع اإلســـماعيلي 
نهاية املوسم اجلاري، ما سيضطر «الدراويش» 
لالستغناء عن خدماته كونه سيصبح قادرا على 

االنتقال إلى أي ناد يشاء خالل أشهر. 

 بيروت ـ ناجي شربل
  أحلق هوبس اخلســـارة االولى بالشـــانفيل 
املتصدر، وأوقف مسلســـل انتصاراته املتتالية 
عند الرقم ١١، بعد أن فاز عليه على أرضه ٧٣ـ  ٥٧ 
(األربـــاع ١٥ ـ ١٤، ٣٦ ـ ٣٠، ٥٣ ـ ٤٧، ٧٣ ـ ٥٧) في 
املباراة التي أقيمت بينهما في مجمع ميشال املر 
في املرحلة الـ ١٣ من بطولة لبنان في كرة السلة 

للدرجة االولى للرجال.
  وكان املتحد طرابلس فاز على ضيفه الشباب 

زحلة ٨٠ ـ ٧١، فيما أرجئت مباراتي أبناء انيبال 
زحلة والرياضي بيـــروت، وبيبلوس واحلكمة 

بيروت لسوء األحوال اجلوية.
  وكان أفضل مسجل للفائز األميركيان وليام 
بيرد ٢٦ نقطة الـــى ١٥ متابعة، وكالفن كايدج 
١٩ نقطـــة ومحمد همدر ١٢ نقطة، وللخاســـر 
االميركيان جاسمون يونغ بلد ١٦ نقطة والري 
كوكس ١٤ نقطة الى ٩ متابعات وفادي اخلطيب 

١٥ نقطة. 

 رينارد مديراً فنياً للمصري لنهاية الموسم الحالي 

 األهلي تعاقد مع املدرب األملاني وينفريد شايفر 

 جنم الشانفيل فادي اخلطيب يرتقي للتسجيل في سلة هوبس 

 روغ يؤكد قدرة قطر على استضافة 
مميزة لمونديال ٢٠٢٢  

 جدد جاك روغ رئيس اللجنـــة األوملبية الدولية، ثقته في قدرة 
قطر على حتدي جميع الصعاب لتخـــرج بطولة كأس العالم لكرة 

القدم عام ٢٠٢٢ بصورة متميزة.
  وأشـــار روغ إلى جنـــاح قطر املتميز في تنظيـــم دورة األلعاب 

اآلسيوية ٢٠٠٦.
  وقال في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في االحتفال 
مبئويـــة اللجنة األوملبية املصرية إن «دولة قطر شـــاركت بفاعلية 
في مختلف الدورات األوملبية، كما اســـتطاعت استضافة العديد من 
املناســـبات واألحداث الرياضية العاملية بكفاءة وجناح، فأصبحت 

رمزا يشار إليه في املسرح الرياضي العاملي».
  وأبدى روغ اندهاشه من عدم تنظيم القارة األفريقية أي دورة ألعاب 
أوملبية حتـــى اآلن خاصة في ظل االمكانيات التي تتمتع بها بعض 

دول القارة السمراء ومتنحها شرف تنظيم تلك الدورة األوملبية.
  من جانب آخر، قامت اللجنة املسؤولة عن ملف قطر الستضافة 
كأس العام لكرة اليـــد للرجال في عام ٢٠١٥ بتقدمي التصور األولي 
للحدث أمام مســـؤولي االحتاد الدولي لكـــرة اليد مبقر االحتاد في 
مدينة بازل السويســـرية. وترأس فريق عمل ملف قطر ٢٠١٥ أحمد 
محمد الشعبي رئيس االحتاد القطري لكرة اليد وسعدون الكواري 
نائب رئيس االحتاد ومحمد جابر املال أمني سر االحتاد القطري لكرة 
اليد. وجرى استعراض ١٩ فصال من ملف قطر ٢٠١٥ بالتفصيل في 
ظل رد فعل أولي إيجابي من االحتاد الدولي للعبة، بحســـب وكالة 
األنباء القطرية. وفي حالة حصول دولة قطر على شرف استضافة 
بطولة العالم لكرة اليد فستكون املرة األولى التي تقام فيها بطولة 
عالم لكرة اليد في منطقة اخلليج. ويتنافس ملف قطر الســـتضافة 
كأس العام لكرة اليد عام ٢٠١٥ مع فرنسا والنرويج وپولندا وكوريا 
اجلنوبية. وســـيتم اإلعالن عن الدولة املنظمة في الشهر املقبل في 

مدينة ماملو بالسويد. 

 أبدى دهشته من عدم تنظيم األولمبياد في أفريقيا  

 العروبة بطل كأس عمان 

 فوز تاريخي لالتحاد على العين 

 الثلوج تؤجل مباريات الدوري السوري 

 أحرز العروبة كأس عمان لكرة القدم اثر تغلبه على فنجا بركالت 
الترجيح ٥-٤ (الوقت األصلي ١-١) في املباراة النهائية.

  وتقدم فنجا عبر عادل خليفة (٣٩)، وأدرك العروبة التعادل عن 
طريق عبداهللا ثويني (٤٨) فاحتكم الفريقان لركالت الترجيح التي 

ابتسمت للعروبة فأحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه. 

 ابتعد اجلزيرة ٥ نقاط في الصدارة بفوزه الثمني على مضيفه الشباب 
٢-٠ في افتتاح املرحلة التاسعة من الدوري اإلماراتي لكرة القدم التي 
شــــهدت فوزا تاريخيا لالحتاد كلباء على العــــني ٤-١. ورفع اجلزيرة 
رصيــــده الى ٢٣ نقطة ليقترب اكثر من لقب بطل دور الذهاب، في حني 
بقي الشــــباب سادســــا برصيد ١٢ نقطة. وحقق دبي مفاجأة من العيار 

الثقيل بفوزه على ضيفه الوصل الثالث ٢-١. 

 تسببت موجة األمطار والثلوج التي جتتاح سورية الى تأجيل 
املرحلة السابعة من الدوري السوري لكرة القدم التي كانت مقررة 

أمس األول الى ما بعد كأس آسيا.
  وكان االحتاد السوري للعبة قرر تقدمي هذه املرحلة بهدف افساح 
املجال امام استعدادات املنتخب للمشاركة في البطولة اآلسيوية التي 

تستضيفها قطر من ٧ الى ٢٩ يناير املقبل.
  وأوقعت القرعة املنتخب السوري في املجموعة الثانية الى جانب 

السعودية واألردن واليابان. 

(أ.ف.پ)   مدرب إنترناسيونال سيلسو روث يتحدث إلى الالعبني قبل بدء التدريب استعدادا ملواجهة مازميبي  

 انترناسيونال  مازيمبي 
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