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 قائد إنتر األرجنتيني خافيير زانيتي يحمل كأس 
العالم لألندية وسط فرحة الالعبين (رويترز)

 عاشور: الحفل 
الختامي لـ «أفضل 
الالعبين» في يناير

 الكويت تحقق
  أولى ميدالياتها

  في «المبارزة العربية»

 أوضح حســــني عاشــــور 
رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان 
الوطنية ألفضل الالعبني الذي 
يقام حتت رعاية وحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الدولة  االقتصادية ووزيــــر 
لشؤون اإلســــكان والتنمية 
الشيخ أحمد الفهد ان اللجنة 
ستحاول إقامة احلفل اخلتامي 
للمهرجان خالل األسبوع األول 
من يناير املقبل وفي حال تعذر 
إقامة احلفل في هذا املوعد فان 
النية ستتجه إلى تأجيله ملا 
بعد انتهاء منافسات كأس آسيا 
لكرة القدم ٢٠١١ التي ستقام 

في قطر يناير املقبل.
  وشــــكر عاشــــور راعــــي 
الفهد  املهرجان الشيخ احمد 
على الدعم واملتابعة ليس على 
مستوى املهرجان فحسب بل 
في جميع ما يخص الرياضة 
الكويتيــــة، األمر الذي يثبت 
ان أبناء الشــــهيد ضلع ثابت 
الرياضة  في تطور وتقــــدم 

الكويتية. 

 وضع املنتخب الوطني 
للمبارزة اســـمه في الئحة 
الترتيـــب للميداليـــات في 
العربية للعمومي  البطولة 
التـــي  للرجـــال والنســـاء 
تستضيفها الكويت وتستمر 
أربعة ايام مبشـــاركة تسع 
ان  منتخبات عربيـــة، بعد 
متكن عمـــاد عبدالكرمي من 
البرونزية  الفوز بامليدالية 
في منافسات الشيش. وتصدر 
املنتخب املصري املنافسات 
بتحقيقـــه ســـبع ميداليات 

متنوعة بينها ذهبيتان.
  من جهتها، قالت رئيسة 
جلنـــة رياضـــة املـــرأة في 
الشـــيخة  اللجنة االوملبية 
نعيمة األحمد ان املشـــاركة 
النسائية الكويتية في هذه 
البطولة تتمثل بأربع العبات، 
مؤكدة ان الهدف من مشاركة 
الكويت هو اكتساب اخلبرة 
خصوصا ان الالعبات صغار 

في السن. 

 الزمالك يدعو بيليه لحضور االحتفاالت بمئويته

 «ويكيليكس»: المخابرات اإليرانية تتجسس على الالعبين 

 من سيكون «ملك الكرة األفريقية» اليوم؟

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
  تســــتعد جلنة املئوية بنادي 
الزمالك إلرسال دعوة لألسطورة 
البرازيلية وأفضل العب في تاريخ 
كرة القدم في العالم بيليه وذلك 
للمشــــاركة في احتفاالت مئوية 
البيضاء واملقرر انطالقها  القلعة 
مطلع العام املقبل. وسيتم إرسال 
الدعوة عن طريق فاكس رســــمي 

ملكتب األسطورة البرازيلي وذلك 
للتنسيق معه واحلضور للقاهرة، 
وستكون الدعوة إما بحضور بيليه 
مبفرده للقاهــــرة أو التواجد مع 
متحفه اخلــــاص والذي يتضمن 
كل مقتنياتــــه منــــذ أن لعب كرة 
القدم وحتى اآلن وجوائزه بنادي 
الزمالك على أن يبقى املتحف ملدة 
شهر بالقلعة البيضاء.  وفي شأن 

آخر، وقع الفلسطيني رمزي صالح 
حارس األهلي األســــبق واملريخ 
السوداني رسميا لصالح الزمالك 
ملدة موســــمني ونصف املوســــم، 
وذلك بعد غلق باب القيد بالدوري 
الســــوداني خاصــــة أن احلارس 
سيكون خارج حسابات املريخ بعد 
تعاقده مع حارس الزمالك ومنتخب 

مصر عصام احلضري.  

 كشفت تسريبات موقع «ويكيليكس» اإللكتروني 
أن املخابرات اإليرانية كانت تتجسس على أبرز 
العبي املنتخـــب الوطني لكرة القـــدم. وتقول 
مجلة «دير شـــبيغل» األملانية ان ديبلوماسيني 
أميركيني ذكروا في برقية سرية لوزارة اخلارجية 
األميركية في يونيو عام ٢٠٠٩ أن معظم العبي 
إيـــران «يدعمون قوى اإلصالح بصفة خاصة»، 
لكنهم «يلتزمون احلـــذر حتى ال يتجاوزوا أي 

حدود سياسية».

  ويصف محللون بدقـــة في البرقية، التي مت 
كتابتها في الســـفارة األميركية بأبوظبي، كيف 
يستخدم الرئيس اإليراني محمود أحمدي جنادـ  
وفقا ملعلوماتهمـ  شعبية املنتخب الوطني ألهدافه 

السياسية، وكيف يتدخل في شؤون املنتخب.
  جاء فـــي البرقية أن الرئيـــس أحمدي جناد 
جنح، على ســـبيل املثال، في الضغط من أجل 
التراجع عن إيقاف الالعب اإليراني علي كرميي 

في يونيو ٢٠٠٨. 

 عندما تنطلق مراســـم 
تســـليم جوائـــز االحتاد 
القدم في  األفريقي لكـــرة 
حفله السنوي املقرر اليوم 
بالقاهرة، سيتركز اهتمام 
اجلميـــع نحـــو اجلائـــزة 
الرئيســـية في هذا احلفل 
وهي جائـــزة أفضل العب 

أفريقي في هذا العام.
  وتستحوذ هذه اجلائزة 
دائما على االهتمام األكبر 
من جميـــع املتابعني لكرة 
القدم األفريقية التي تركت 
بصمة واضحة على الساحة 
العاملية على مدار العقدين 

األخيرين.
الـــكاف على    ويصـــف 
موقعه باالنترنت الالعب 
الفائز بهـــذه اجلائزة بأنه 

«ملك الكرة األفريقية».
  وكاملعتـــاد، يتنافـــس 
على هـــذه اجلائـــزة هذا 
الالعبني  العام ثالثة مـــن 
األفارقة احملترفني بأوروبا 
الكاميروني صامويل  وهم 
إيتـــو مهاجـــم انتر ميالن 
اإليطالي والعاجي ديدييه 
دروغبا مهاجم تشلســـي 
اإلجنليزي والغاني أسامواه 
جيـــان مهاجم ســـندرالند 

اإلجنليزي. 

 انترناسيونال ثالثًا وأبوند انزييري يعتزل

 بنيتيز يمنح إنتر ٣ خيارات 

 جائزة «تويوتا» من نصيب إيتو

 احرز انترناســـيونال البرازيلي بطـــل اميركا اجلنوبية املركز 
الثالـــث في بطولة كأس العالم لالندية لكرة القدم بعد فوزه على 

سيونغنام ايلهوا الكوري اجلنوبي بطل آسيا ٤-٢.
  وسجل تينغا (١٥) والكسندرو باربوسا (٢٧ و٧١) واالرجنتيني 
اندرياس داليســـاندرو (٥٢) اهداف انترناسيونال، والكولومبي 

ماورسيو مولينا (٨٤ و٩٠) هدفي سيونغنام.
  واعتزل حارس املرمى االرجنتيني روبرتو ابوند انزييري في 
سن الثامنة والثالثني، بعد ان شارك في الدقائق االخيرة من مباراة 

فريقه احلالي انترناسيونال. 

 وّجه االسباني رافاييل بنيتيز 
املدير الفني النتر ميالن حتذيرا 
شـــديد اللهجة إلى ادارة النادي 
يتعلق بضرورة مساندته وتعزيز 
صفوف الفريق، إذا أرادوا اإلبقاء 
عليه في منصـــب املدير الفني 
للفريق. وخرج بنيتيز عن صمته 
بعد أن قاد فريقه للتتويج بلقب 
كأس العالم لألندية في أبوظبي 
حينما قال «هناك ثالثة خيارات 
أمام النادي، األول، املساندة بنسبة 
١٠٠٪ للمدرب وشراء ٤ أو ٥ العبني 

لبناء فريق قوي، بوجود منافسة 
بني الالعبني لتمكينهم من مواصلة 
الفوز باملباريات واأللقاب». وتابع 
«اخليار الثاني، هو مواصلة العمل 
بهذه الطريقـــة دون وجود أي 
هدف، دون تخطيط، ومواصلة 
املوسم بوجود رجل واحد يتحمل 

اللوم».
الثالث    وأضـــاف «اخليـــار 
هو التحدث إلـــى وكيل أعمالي 
والتوصـــل التفاق معـــه إذا لم 

تتوافر هذه املساندة».

 توج النجم الكاميروني الدولي صامويل إيتو العب إنتر ميالن 
بجائزة أفضل العب في مونديال األندية.

  وتسّلم إيتو جائزة الكرة الذهبية من قبل رئيس االحتاد الدولي 
(فيفا) السويسري جوزيف بالتر ورئيس االحتاد األوروبي ميشيل 
بالتيني ورئيس االحتاد االفريقي عيسى حياتو بعدما اختير أفضل 
العب في البطولـــة متفوقا على كاليوتوكا ديوكو العب مازميبي 
واألرجنتيني دي أليســـاندرو العب إنترناسيونال اللذين احتال 

املركزين الثاني والثالث في قائمة أفضل العبي البطولة.
  وقدم ايتو عرضا رائعا في املباراة النهائية وسجل الهدف الثاني 
النتر ميالن، ليقع االختيار عليه كأفضل العب في املباراة النهائية 

ويحصل على سيارة كجائزة مقدمة من شركة تويوتا.

 إنتر «عالمي» في أبوظبي 

 أحرز انتر ميــــالن االيطالي بطل 
العالم  لقــــب بطولــــة كأس  أوروبا 
لألندية لكرة القدم للمرة األولى في 
تاريخه بعد فوزه على مازميبي ٣-٠ 
في املباراة النهائية في ستاد مدينة 
زايد الرياضية في ابوظبي أمام نحو 

٤٨ ألف متفرج.
املقدوني غوران بانديف    وسجل 
(١٣) والكاميروني صامويل ايتو (١٧) 
والفرنسي جوناثان بيابياني (٨٥) 

أهداف املباراة.
  وجنــــح انتــــر ميالن فــــي إحراز 

خماســــية تاريخية في عــــام ٢٠١٠ 
بعدما سبق له الفوز بألقاب الدوري 
والكأس والسوبر االيطالية ودوري 
أبطال أوروبا، لكنه فشــــل في تكرار 
اجناز برشلونة االسباني الذي أحرز 
سداسية عام ٢٠٠٩، بعدما خسر في 
كأس السوبر االوروبية أمام اتلتيكو 

مدريد االسباني ٠-٢.
  وســــيعطي اللقب دفعة معنوية 
كبيرة إلنتر ميالن بطل ايطاليا في 
السنوات اخلمس االخيرة بعدما حقق 
نتائج مخيبة في اآلونة االخيرة، حيث 

يحتل املركز السابع في الدوري احمللي 
برصيد ٢٣ نقطة وبفارق ١٣ نقطة عن 

ميالن املتصدر.
  وظهرت رغبة انتر ميالن الذي غاب 
عنه الهولندي ويسلي شنايدر لالصابة 
في الفوز مبكرا، وافتتح التسجيل بعد 
مرور ١٣ دقيقة عندما مرر ايتو كرة 
خلف مدافعي مازميبي فشل كازميي 
ميهايو في تشتيتها لتصل الى بانديف 
الذي سددها ارضية زاحفة في مرمى 
احلارس مويتبــــا كيديابا الذي كان 

يتلقى الهدف االول في البطولة.

  وترجـــم انتر ميـــالن افضليته 
املطلقة بتســـجيل هدفه الثاني بعد 
الرائعة بني  التمريرات  سلسلة من 
االرجنتينيني اســـتبيان كامبياسو 
وخافيير زانيتـــي ومن االخير الى 
بانديف الذي تركها إليتو القادم من 
اخللف سددها مباشرة في الشباك 

الكونغولية (١٧(.
الفنية بني  الفـــوارق    وظهـــرت 
الفريقني واضحة لصالح بطل أوروبا 
الذي كان قريبا مـــن إضافة الهدف 
الثالث بعد كرة طويلة من البرازيلي 

مايكـــون وصلت الـــى االرجنتيني 
دييغو ميليتو الذي كســـر مصيدة 
التسلل وانفرد بشكل تام وسدد كرة 
برعونة أصابت قدم احلارس كيديابا 
ومن ثم أبعدها املدافع جويل كيمواكي 

الى ركنية (٢٤).
  وجنح البديل الفرنسي جوناثان 
بيابياني فـــي إضافة الهدف الثالث 
النتر ميالن بعدما تلقى كرة طويلة 
من البديل اآلخر ستانكوڤيتش لينفرد 
ويراوغ حارس مازميبي ويسدد في 

مرماه (٨٥). 

 توج بلقب مونديال األندية للمرة األولى في تاريخه 

 ارتفاع أسهم الكاميروني صامويل ايتو بعد حصوله على جائزة األفضل في مونديال األندية  (أ.پ)

 السجل الذهبي 
 كورينثيانز (البرازيل)  ٢٠٠٠ 
 سان باولو (البرازيل)  ٢٠٠٥ 
 إنترناسيونال (البرازيل)  ٢٠٠٦ 
 ميالن (إيطاليا)  ٢٠٠٧ 
 مان يونايتد (إجنلترا)  ٢٠٠٨ 
 برشلونة (إسبانيا)  ٢٠٠٩ 
 إنتر ميالن (إيطاليا)  ٢٠١٠ 


