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قّدم »لعبة لكل طفل«.. و»وورلد سوكر« تختار تشاڤي ومورينيو وإسبانيا األفضل

ريال مدريد ينفي الخالف بين كاسياس ورونالدو بسبب مذيعة 
كما تضمن استفتاء »وورلد 
سوكر« اختيار املنتخب االسباني 
كأفضل فريق ف���ي العالم لعام 
2010 بعد فوزه بلقب مونديال 
أفريقيا، متفوقا بفارق  جنوب 
كبي���ر عن كل م���ن إنتر ميالن 

وبرشلونة.
أما مورينيو، فقد تفوق في 
االس���تفتاء على اختيار أفضل 
مدرب على كل من ڤيسنتي دل 
بوس���كي، املدير الفني ملنتخب 
اسبانيا، وأوسكار تاباريز املدير 
الفني ملنتخب أوروغواي، الذي 
قاد فريقه نحو العودة إلى املربع 
الذهبي في كأس العالم واحتالل 
املركز الرابع في مونديال جنوب 

أفريقيا.
من جهة أخرى نفى الطبيب 
االسباني أوفيميانو فوينتس 
املتورط في قضايا منشطات أن 
يكون قد أملح الى تعاطي العبي 
منتخب اسبانيا لكرة القدم بطل 

العالم ملواد منشطة.
وف��وينت���س ه���و أح���د 6 
أش���خاص اتهموا منذ خمس���ة 
أيام باالجتار باملواد املنش���طة 
في عالم ألعاب القوى، اثر عملية 
للشرطة أطلق عليها »غالغو« 

)السلوقي(.

زميله في الفريق.
كما أعلنت املجلة البريطانية 
الشهيرة في النتائج أن قراءها 
البرتغال���ي جوزيه  اخت���اروا 
الفني لنادي  املدي���ر  مورينيو 
ريال مدريد االس���باني كمدرب 

العام.
وصوت 24.1% من قراء املجلة 
الختيار تشاڤي، فيما أكمل قائمة 
الثالث���ي األفضل بعد ميس���ي 
الهولندي ويسلي شنايدر املتوج 
هذا العام بالثالثية مع إنتر ميالن 

اإليطالي.
ويعد العب وسط برشلونة 
أول اسباني ينال جائزة املجلة 

البريطانية.

»وورل���د س���وكر« البريطانية 
عن اختيار تش���اڤي هرنانديز، 
جنم وسط برشلونة واملنتخب 
االسباني لكرة القدم، أفضل العب 
في العالم لعام 2010 بعد أن تفوق 
على األرجنتيني ليونيل ميسي، 

إلى رونالدو. وكانت  انتقادات 
كاربونيرو قد وصفت رونالدو 
أنان���ي يعتمد على  بأنه العب 
اللعب الفردي فقط في امللعب.

من جانب آخر، كشف استطالع 
الرأي السنوي الذي جتريه مجلة 

متصدر قائم���ة هدافي الدوري 
االسباني. ويبدو أن سوء الفهم 
جاء في أواخر سبتمبر املاضي، 
بسبب تعليقات أدلت بها املذيعة 
والصحافية س���ارا كاربونيرو 
صديقة كاسياس والتي وجهت 

ماريا العب خط وسط الفريق 
»الفريق متحد بش���كل كبير«. 
وجاء ذلك بعدم���ا ذكرت إذاعة 
»كادينا سير« قبل أيام أن خالفات 
نش���بت بني النجمني كاسياس 
قائد ري���ال مدري���د ورونالدو 

حدا للشائعات التي أثيرت في 
األيام القليلة املاضية حول وقوع 
مشادة بني احلارس إيكر كاسياس 
البرتغالي كريستيانو  والنجم 

رونالدو.
وقال األرجنتيني أنخيل دي 

أزاحت مؤسسة ريال مدريد 
الس���تار عن حملة »لعبة لكل 
طفل« في املركز اإلعالمي بستاد 
»سانتياغو برنابيو« معقل ريال 
مدريد االسباني، والتي تهدف 
إلسعاد األطفال احملليني وكذلك 
أطف���ال املهاجرين مبناس���بة 
االحتف���ال بأعياد امليالد املجيد 

)كريسماس(.
وحض���ر احلف���ل إنريك���ي 
سانشيز نائب الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة وجنما الفريق كالكا 
وبيدرو ليون وإنغراسيا هيدالغو 
مستشارة األس���رة والشؤون 

االجتماعية باملؤسسة.
وقالت هيدالغو في تصريحات 
نشرها ريال مدريد في موقعه 
على اإلنترنت »الهدف املشترك 
للمؤسسة وحكومة مدريد هو 
الس���ماح لألطفال باالستمتاع 
بالكريس���ماس. أود أن أش���كر 
ريال مدريد على إمداد املشروع 
بخمس���ة آالف لعبة. كما أشكر 
كاكا وبيدرو ليون ملشاركتهما 
في تسليم هذه األلعاب جلعل 
هؤالء األطفال يقضون يوما ال 

ينسونه.
الى ذلك، دافع ريال مدريد عن 
الوحدة بني العبي الفريق ليضع 

إسبانيا بطلة العالم وأفضل منتخب بحسب »وورلد سوكر«

المزين يتوج ببطولة »اإلسكواش العربية« بالتر يؤيد إقامة مونديال قطر في الشتاء

النخب���ة للتطوي���ر  مهرج���ان 
الرسمي  والتدريب ونقل املوقع 
لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم عن 
كوبر قوله »حجم بطولة دوري 
أبطال أوروبا كبير للغاية، وقد 
جنحنا في استقطاب عدد كبير 
من العاملني في مجال اإلعالم من 
أنحاء العالم.. والشيء املميز أننا 
حصلنا على اهتمام وسائل اإلعالم 
العالم لتغطية  اآلسيوية وبقية 

املباريات.

الصليبخات والشباب
في نهائي »تنشيطية اليد«

يلتقي الصليبخات والشباب في السابعة مساء اليوم على صالة الشهيد 
فهد األحمد باحتاد كرة اليد بالدعية في نهائي البطولة التنشيطية لكرة 
اليد، وتسبقها مباراة القادسية مع الكويت في اخلامسة لتحديد املركزين 
الثالث والرابع. وقد جنح الصليبخات في الوصول للنهائي رغم غياب 
9 من العبيه األساس����يني ما اضطر مدربه خالد غلوم ومساعده عباس 
طه الى االستعانة بالعبني من مختلف األندية وبعضهم كان منقطعا عن 
اللع����ب لفترة طويلة إال ان غلوم جنح مع هذه املجموعة قليلة اخلبرة 
في حتقيق ما عجز عنه اآلخرون، وهذا بالتأكيد يحسب له. ويركز غلوم 
على األداء اجلماعي بقيادة املخضرم حسني جابر ومعه مشاري طه القوة 
الضاربة في اخلط اخللفي م����ع فواز عباس واجلناحني املتألقني محمد 
سامي واحمد القطان باإلضافة إلى احلارس املتألق تركي نافع والناشئ 
مبارك يوس����ف اللذين س����يكونان العالمة الفارقة في الفريق، ويعتمد 
الصليبخات على الدفاع الضاغط 3 - 3 مع القدرة الفائقة لالعبيه على 
تنفيذه االمر الذي يحرج أي فريق. أما الشباب الذي يقوده املدرب الوطني 
يوسف اشكناني، فقد قدم عروضا قوية وميتلك مجموعة من الالعبني 
الش����باب املميزين واملخضرمني يقودهم صانع األلعاب علي البلوشي 

ومعه الدوليان عبدالعزيز يالوس وسعد احليدري.

»عزام« يفوز بكأس مبرة المبارك

متكن اجلواد »عزام« السطبل اخلالد والسالم من الفوز باملركز األول 
وكأس مبرة املغفور له الش����يخ عبداهلل املبارك بعد منافسة قوية مع 
أطايب املبتدئات، كما قاد اجلواد اجلديد »قايد الرمي« السطبل فهد الدبوس 
اجلياد منذ انطالقة الصنادي����ق حتى خط النهاية ليفوز بالكأس ذاته، 
وذلك في االجتماع التاسع لسباق اخليل الذي أقيم عصر أمس األول على 

مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر بفروسية األحمدي.
وحضر السباق الشيخ عبداهلل محمد عبداهلل املبارك وهايف احلويلة 

رئيس فروسية األحمدي وحمد القحطاني مدير عام النادي.

من جهة اخ���رى، أكد اندرين 
كوبر، املدي���ر اإلعالمي باالحتاد 
األوروبي لكرة القدم )يويفا(، ثقته 
في قدرة االحتاد اآلسيوي للعبة 
على رفع مستوى االهتمام اإلعالمي 
ببطوالته من خالل تعزيز مستوى 

التنسيق مع وسائل اإلعالم.
وشارك كوبر في ورشة العمل 
اخلاصة باملنس���قني اإلعالميني 
احملليني في دوري أبطال آس���يا 
2011، والتي أقيمت ضمن فعاليات 

أبدى جوزي���ف بالتر رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
تأييده الحتمال اقامة نهائيات كأس 
العالم التي تستضيفها قطر عام 
الشتاء، لتجنب  2022 في فصل 
درجات احلرارة التي ترتفع كثيرا 
في ذلك البلد العربي خالل أشهر 
الصيف. وق���ال بالتر في مؤمتر 
صحافي في أبوظبي امس حيث 
تقام حالي���ا بطولة كأس العالم 
لألندية »بالتأكيد أس���اند فكرة 
إقامة كأس العالم هنا في الشرق 
األوسط في الش���تاء«. كما أبرز 
أن فكرة اللعب ش���تاء ولدت من 
واقع تفكيره »في األفضل لصحة 
الالعبني. ليس اجلماهير فحسب، 

بل أيضا األبطال«.
من جهتها، ذك���رت صحيفة 
»لوموند« الفرنسية أن »فيفا« في 
طريقه إلقامة مونديال شتوي في 
قطر وترى »لوموند« أن االحتاد 
الدولي وافق أخيرا على دراسة هذا 
االقت���راح على الرغم من أنه ظل 
صامدا لفترة طويلة أمام العديد 
من األصوات التي طالبت بتنظيم 

مونديال قطر في الشتاء.

حامد العمران
تّوج العب الساملية الدولي عبداهلل املزين بطال للعرب بعد تغلبه 
على االردني احمد الزبيدي 3-0 في اللقاء الذي جرى اول من امس 
ضمن منافسات الفردي في البطولة العربية الثالثة عشرة لالندية 
التي تقام في األردن، فيما تش����ارك في املركز الثالث العب الساملية 
س����الم فايز الذي انس����حب امام الزبيدي في الدور نصف النهائي 
لش����عوره باإلرهاق، وجاء العب اليرموك محمد يعقوب في املركز 

الثالث بعد خسارته امام املزين 3-0.
ولم يحتج املزين ألكثر من 20 دقيقة ليحقق الفوز الكاسح على 
الالع����ب االردني الذي كان مرتبكا للغاية امام املزين املصنف االول 
على البطولة والتسعني على العالم ليتالعب املزين بالزبيدي الذي 
قاوم في الش����وط االول فقط واس����تطاع ان يسجل 8 نقاط فيما لم 
يتمكن في الشوط الثاني اال من تسجيل 5 نقاط، وفي الشوط االخير 

سجل 3 نقاط فقط. 
وفي نهائي حتت 17 سنة خسر العب اليرموك يوسف نزار امام 
االردني احمد سراج 2-3 بعد ان كان متقدما 2-0 وفي الشوط الثالث 
تقدم نزار 10-7 وكان يحتاج الى نقطة واحدة فقط ليتوج بالذهبية 
ولكن لم تأت النقطة وفاز االردني بالشوط 12-10 ليتجدد امل سراج 
ف����ي احراز اللقب وبالفعل واصل تقدم����ه ليخطف الذهبية من بني 
انياب نزار الذي قدم مستوD كبيرا ولكن قد يكون للمجهود الكبير 
الذي بذله اثر في قلة التركيز في األشواط االخيرة. هذا وقد انطلقت 
امس بطولة الفرق وخسر خيطان في فئة حتت 13 سنة امام املدينة 
االردني 1-2 وخسر محمد شاهني امام حمزة الزبيدي 0-3 وخسر 
عبداهلل عجيز من االردني محمد سراج 2-3 بنفس السيناريو في 

الفردي حيث كان عجيز متقدما 2-0 ثم خسر اللقاء 3-2.

مونديال السيدات 
لتحقيق رقم قياسي

املق���رر أن يتحقق رقما  من 
قياسيا أوروبيا في عدد حضور 
املش���جعني خالل نهائيات كأس 
العالم للسيدات بأملانيا عام 2011، 
بعدما أعلن ام���س عن بيع 50 
الف تذكرة للمباراة االفتتاحية 

للبطولة.
وأع���رب املنظم���ون األملان 
للبطولة عن توقعاتهم أن يشهد 
املباراة االفتتاحية للمونديال، التي 
جتمع بني منتخبي أملانيا وكندا، 
74 ألف مشجع في الستاد األوملبي 

بالعاصمة االملانية برلني.
وبلغ أكبر حضور جماهيري 
سابق 44 ألفا و823 مشجعا، وكان 
ذلك في املباراة التي جمعت بني 
البرازيل وأملانيا في أبريل 2009 
في فرانكفورت.يبلغ أكبر حضور 
جماهير على مستوى العالم خالل 
مباراة للس���يدات، 90 ألفا و134 
مش���جعا خالل املباراة النهائية 
العالم والت���ي جمعت  ل���كأس 
الواليات املتحدة األميركية  بني 
والصني في العاش���ر من يوليو 

عبداهلل املزين استحق لقب العرب باالسكواشفي لوس اجنيليس.

رئيس »فيفا« يتحدث في املؤمتر الصحافي  )أ.پ(

تسليم الكأس للفائز

عالميةمتفرقات
 وضع املهاجم البرازيلي أدريانو حدا للتكهنات املثارة حول 

مستقبله الكروي، مشددا على بقائه مع روما اإليطالي.
 أعلن باليرمو اإليطالي أنه مد التعاقد مع العب وسطه األرجنتيني 
الصاع��د خافيير باس��توري حتى عام 2015، دون أن يكش��ف عن 

القيمة املالية للعقد اجلديد.
 انضم املهاجم األميركي الدولي اديس����ون بودل، جنم فريق 
لوس اجنيليس غاالكسي، إلى تدريبات فريق برمنغهام سيتي 

اإلجنليزي.
 أكد وكيل أعمال اإليطال��ي فابيو كاپيللو املدير الفني للمنتخب 
اإلجنليزي، أن موكله ال يخطط لتدريب مانشس��تر سيتي أو إنتر 

ميالن اإليطالي.
 حكم قضاة رياضي����ون بإعادة االعتراف باملهاجم أنطونيو 
كاس����انو كالعب مع سمبدوريا اإليطالي والذي استبعد بسبب 
اخلالفات مع رئيس النادي.وتردد أن ميالن اإليطالي أحرز تقدما 

على إنتر ميالن في املفاوضات لضمه.
 انض��م اجلزائري الدولي وهاب راي��س مبوحلي حارس مرمى 
س��الفيا صوفيا البلغاري إلى كريليا سوڤيتوف الروسي بعقد ملدة 

ثالثة أعوام ونصف العام.
 كش����ف تورس����ن فرينغز قائد فريق ڤيردر برمين األملاني 
عن أنه يفكر في االعتزال وإنهاء مش����واره مع كرة القدم عقب 

املوسم احلالي.
 كش��ف رالف رانغنيك املدير الفن��ي لهوفنهامي األملاني عن عدم 
رغب��ة الن��ادي في رحيل املداف��ع البرازيلي لويس غوس��تافو عن 

صفوف الفريق.
 يستعد النجم الدولي فرانك المبارد للمشاركة مع تشلسي 
في املب����اراة املرتقبة أمام مان يونايتد غدا بعد مش����اركته في 

مباراة جتريبية.
 أخطر شالكه األملاني العبه األميركي الدولي جيرمني جونز بأن 
ق��رار معاقبته الذي يتمثل في التدري��ب مع الفريق الثاني بالنادي، 

سيستمر في العام اجلديد.
 رغم املهمة الصعبة التي تبدو ش����به مستحيلة فإن املدرب 
الكرواتي الشهير ميروسالف بالزيفيتش واثق في قدرته على 
حتقيق نتائج جيدة مع املنتخب الصيني األوملبي وقيادته للتأهل 

إلى دورة األلعاب األوملبية املقبلة )أوملبياد لندن 2012(.
 أكد الهولندي لويس ڤان غال، مدرب بايرن ميونيخ بطل الدوري 
االملاني في املوس��م املاضي، انه س��يعتزل التدريب بعد عقد اخير 
م��ع فريقه احلالي أو مع اياكس امس��تردام الهولن��دي أو مع أحد 

املنتخبات الوطنية.
 يتطل����ع ڤيكتور ڤالديز، حارس مرمى برش����لونة ملواجهة 
اسبانيول، ورغم اعترافه بأن املباراة »ستكون صعبة«، إال أنه 

أكد أن فريقه سيكون »جاهزا للمواجهة«.
 حقق س��ان انطونيو س��بيرز متصدر ترتيب دوري كرة السلة 
االميرك��ي للمحترفني فوزا صعبا على أرض دنفر ناغتس 112-113. 
وحقق بوس��طن سلتيكس فوزه الثاني عش��ر على التوالي بتغلبه 

على ضيفه أتالنتا هوكس 90-102.

في نهائي كأس العالم لألندية

مازيمبي يقود الحلم األفريقي في مواجهة إنتر ميالن

شحاتة: »ودية قطر« مفيدة دبي تحرج إسرائيل في السباحة
بي.بي.سي العربية: شهدت دبي أول مشاركة 
اسرائيلية رياضية في تاريخها يوم الثالثاء املاضي 
في بطولة عاملية للسباحة، محدثة احراجا لدبي 
ففي مراسم االفتتاح مت تعريف املنتخب اإلسرائيلي 
باسم مختصر باحلروف الالتينية )ISR(، وهو 
ما اعتبره املنتخب إهانة له. كما اشتكى املنتخب 
االس����رائيلي من أن العبيه وطاق����م املنتخب لم 
يحصلوا على تأشيرات الدخول اال قبل 24 ساعة 
فقط من افتتاح البطولة. وقالت صحيفة »معاريف« 
االسرائيلية ان منتخبها قضى »حلظات محرجة« 
في االفتتاح. فلم يكتف املنظمون باختصار االسم 
الى ثالثة أحرف فقط، بل عمدوا الى عدم اظهار 
العلم على كاميرات التلفزيون التي كانت تنقل 
احلدث، حس����ب الصحيفة. اال ان موقع صحيفة 
»جيروس����اليم بوست« االس����رائيلية الصادرة 
باالجنليزية ق����ال ان املنظمني عادوا وصححوا 
اخلطأ وأعلنوا اسم اسرائيل كامال وبوضوح في 

اعالنات وبالغات البطولة داخل القاعة.

تتجه األنظار اليوم الى س���تاد مدينة زايد 
الرياضية في ابوظبي حيث تقام املباراة النهائية 
لبطولة العالم لألندي���ة في كرة القدم بني انتر 
ميالن بطل ايطاليا الس���اعي الى تأكيد التفوق 
األوروبي في األعوام املاضية ومازميبي الكونغولي 

الباحث عن اجناز تاريخي الفريقيا.
وميلك انتر ميالن فرصة ذهبية جلعل البطولة 
محطة مفصلية بني خيبات في الدوري احمللي 
الذي احتكر لقبه في األعوام اخلمس���ة املاضية 
وهزائم على جبه���ة دوري أبطال أوروبا ايضا 

رغم تأهله الى الدور الثاني.
واجتاز بطل أوروبا املطب األول بفوزه السهل 
على س���يونغنام ايلهوا الكوري اجلنوبي بطل 
آسيا بثالثية نظيفة في نصف النهائي من دون 

ان يقدم أداء مقنعا، لكن يكفي ان الثقة عادت الى املدرب االسباني 
رافائيل بينتيز والالعبني خصوص���ا املهاجم االرجنتيني دييغو 
ميليتو العائد من إصابة أبعدته اكثر من شهر والذي اعاد الوصل 

مع الشباك.
وميليتو ه���و بطل املباراة النهائية ل���دوري أبطال أوروبا في 
النسخة األخيرة حني سجل هدفي فريقه في مرمى بايرن ميونيخ 

األملاني.

ويع���ي العبو االنتر وبينتي���ز جيدا أهمية 
اللقب في »مونديال األندية« وتأثيره املعنوي 
الكبير عليهم في القسم الثاني من املوسم محليا 

وأوروبيا.
لكن الفريق االيطالي قد يخس���ر في النهائي 
ورقة مهم���ة جدا بعد إصابة في عضالت الفخذ 
تعرض لها جنمه الهولندي ويسلي شنايدر في 

الثواني األولى امام سيونغنام.
وتنفس رئيس انتر ميالن ماسيمو موراتي 
الصعداء بعد الفوز في نص���ف النهائي بقوله 
»الف���وز على الفريق الكوري اعطانا ثقة كبيرة 
ستش���كل لنا الدافع األكبر في املباراة النهائية 

امام مازميبي«.
 ويقف مازميبي بطل افريقيا في النسختني 
املاضيتني على بعد فوز واحد من اجناز تاريخي للقارة الس���مراء 
بعد ان كسر س���يطرة فرق أوروبا وأميركا اجلنوبية على املباراة 
النهائية منذ انطالق البطولة. وإذا كان تأهل مازميبي الى النهائي 
بحد ذاته اجنازا مهما، فان إح���راز اللقب العاملي قد يضع االحتاد 
الدولي )فيف���ا( في موقف صعب اذ بدأت األصوات ترتفع لتعديل 
نظام البطولة وعدم إعطاء األفضلية لفرق أوروبا وأميركا اجلنوبية 

فقط للبدء من الدور نصف النهائي.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد املدير الفني للمنتخب املصري حسن 
شحاتة بعد اخلسارة الودية من منتخب 
قطر 1 � 2 انه ال ينظ����ر لنتائج املباريات 
الودية بقدر اهتمامه بالهدف احلقيقي من 
تلك الوديات بعيدا عن النتائج فاالحتكاك 
املتواصل مينح للجهاز الفني الفرصة كاملة 
لتجربة جميع العناصر بالفريق وجتهيزها 
بشكل أفضل للمباريات الرسمية املقبلة، 
باإلضافة الى جتربة أكثر من طريقة لعب 
وكشف الس����لبيات ومحاولة عالجها من 
خالل توالي املباريات واجلهاز الفني يهمه 
في ه����ذا التوقيت ومع بداية فترة اإلعداد 
عالج هذه الس����لبيات والعمل على زيادة 

التجانس بني الالعبني.
وأضاف شحاتة انه ال ينظر للمباريات 
الودية كل علي حدة لكن ينظر اليها ككتلة 

واحدة فالهدف من مجموعة املباريات الودية 
التي خاضها الفريق او التي يستعد خلوضها 
خالل األشهر املقبلة وعلى رأسها بالطبع 
مواجهة املنتخب األميركي املقرر لها يوم 9 
فبراير املقبل بالقاهرة، هو زيادة التجانس 
بني الالعبني وإدخال مجموعة من العناصر 
اجلديدة واستعادة الثقة التي اهتزت بنتائج 
التصفيات األفريقية واملباريات الودية التي 
سنخوضها كفيلة بإعادة األمور إلى نصابها 
الطبيعي، وبالتالي فودية املنتخب القطري 
كانت متثل جزءا م����ن كل، وهذا ال يعني 
أن اجلهاز الفني ال يهتم بنتائج املباريات 
الودية، فنتائج اللقاءات ستؤثر دون شك 
علي نظرة اجلمهور للمنتخب وتزيد من 
ثقة الالعبني لذلك نسعى من خالل االحتكاك 
في املباريات الودية لتحقيق نتائج طيبة 

بخالف األهداف األخرى األكثر.
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