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10 أحداث رسمت مالمح تاريخية ال تنسى في عالم الرياضة خالل 2010

في عام مونديالي، يبدو كل 
شيء وكأنه يحمل عالمة كرة 
القدم، لك���ن عالم الرياضة في 
2010 تضمن ما هو أكثر، وفيما 
يلي اللحظات العشر األهم خالل 

العام:
< أوملبياد فانكوفر: افتتاح دورة 
األلعاب الشتوية مبدينة فانكوفر 
الكندية، لك���ن اليوم واحلدث 
بأكمله تخيم عليهما ظالل وفاة 
اجلورجي نودار كوماريتاشفيلي 

العب رياضة اللوح.
< خوان أنطونيو س�امارانش: وفاة 
الرئيس الفخري للجنة األوملبية 
الدولية عن عمر يناهز 89 عاما، 
قضى منها 21 خالل الفترة من 
الهيئة  إلى 2001 مترئسا   1981

الرياضية الدولية.
< دوري أبط�ال أوروبا: فوز انتر 
مي���الن اإليطالي عل���ى بايرن 
ميونيخ األملاني 2 - 0 في نهائي 
الثالثية  دوري األبطال ليكمل 
حت���ى 45 عاما خل���ت لم يكن 
الفريق قد أحرز لقب البطولة 

األهم قاريا لألندية.

< مونديال جنوب أفريقيا: إنييستا 
مينح اسبانيا اللقب الذي كان 
ينقصها وطاملا تاقت إليه وهو 
كأس العالم لكرة القدم. فازت 
في املباراة النهائية 1 - 0 على 
هولندا التي الي���زال عليها أن 

تنتظر.
< مونديال كرة السلة: بقيادة كيڤن 
الواليات  ديورانت، استعادت 
املتحدة لق���ب كأس العالم في 
موندي���ال تركي���ا بالفوز على 
أصحاب األرض ف���ي النهائي. 
لم يكن الفريق قد أحرز اللقب 

منذ عام 1996.
»ذلك  < بطول�ة أمي�ركا للتن�س: 
أكث���ر مما حلمت ب���ه«، جملة 
قالها االس���باني رافاييل نادال 
بعد إحرازه للمرة األولى لقب 
بطولة اميركا املفتوحة للتنس. 
كان لقب���ه الثالث على التوالي 
في بطوالت »الغراند س���الم«، 
بعد روالن غاروس ووميبلدون، 
ونصب نفس���ه مل���كا جديدا 

للعبة.
< الغولف: تايغر وودز يفقد 

صدارة التصنيف العاملي على يد 
لي ويستوود بعد 281 أسبوعا 
متتاليا على القمة، وهو ما بدا 
مبنزلة نهاي���ة طبيعية لعام 
سيئ. فقد أسفر حادث سيارة 
في نهاية عام 2009 بالكشف عن 
حياة اخليانات السرية لألميركي 
التي لن يعود  خارج املالعب، 
إليها حتى بطولة أوجوس���تا 

لألساتذة.
لكنه لن يبقى هو نفسه »أملا 
أكبر وأكثر اضطرابا«،  روحيا 
منهيا عام 2010 دون ألقاب، ألول 

مرة في 15 عاما.
< فورم�وال واح�د: األمل�����ان���ي 
سيباستيان ڤيتل يتحول في 
سن الثالثة والعشرين إلى أصغر 
بطل للعالم في التاريخ بعد فوزه 
بسباق أبوظبي للجائزة الكبرى 
العال���م للفورموال  في بطولة 
واحد. الفوز املطلق لفريق ريد 
بول تعارض مع اإلخفاق الكامل 
لفيراري. خطأ في استراتيجية 
السباق كلف فرناندو ألونسو 
بطولة العالم التي كان يتصدرها 

قبل السباق األخير.
< الفيفا: روس���يا 2018 وقطر 
2022. تس���بب ق���رار االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( حول 
مقر املونديالني في جدل واسع 
املدى. اشتكى البعض من شبهة 
الفساد، وتعلل جوزيف بالتر 
بفتح حدود جديدة للساحرة 
املستديرة. لكن األهم أن قرار 
اللجنة التن����فيذية عكس تأييدا 
عمليا إلعادة انتخاب السويسري 

رئيسا لالحتاد العام املقبل.
< منش�طات: 14 شخصا، من 
بينهم بطل���ة العالم في ألعاب 
الق���وى مارت���ا دومينيغي���ز 
املثي���ر للج�����دل  والطبي���ب 
إيوفيمانوفوينت���س، اعتقلوا 
ف���ي إط���ار عمل��ي���ة جاجلو، 
التي ش���نتها سلطات مكافحة 
املنشطات لتعصف من جديد 
بالرياضة في اسبانيا، التي لم 
تكن قد تعافت بعد من الكشف 
عن عين���ة إيجابية في اختبار 
لبطل تور دو فرانس، ألبرتو 

كونتادور.

الغاني أسامواه جيان يهنئ الكاميروني صامويل ايتو بحصوله على لقب األفضل في القارة

املطرب املصري تامر حسني يؤدي وصلته الغنائية أمام جنوم األمسية

أحمد حسن يتسلم جائزة أفضل العب داخل أفريقيا من هاني أبو ريدة

األميركي تايغر وودز فقد عرشه األملاني سيباستيان ڤيتل اصبح اصغر بطل للفورموال واحد

الفريق البادئ بتسديد 
ركالت الجزاء األقرب للفوز 

انتحار حارس مرمى
بسبب بول تيري 

بنيتيز: ما زلت أشعر بأنني مدرب إلنتر 

أكد عالم اقتصاد في حوار صحافي امس أن 
الفرق التي عادة ما تبدأ التس���ديد في ضربات 
اجلزاء الترجيحي���ة مبباريات كرة القدم تكون 
األقرب دائما للفوز. وقال إغناسيو باالسيوس � 
هويرتا األستاذ بجامعة االقتصاد في العاصمة 
البريطانية لندن لصحيفة »ألغمينا تسايتونغ« 
األملانية الصادرة في فرانكفورت إن الفريق البادئ 
بتسديد ضربات اجلزاء يسجل أكثر من الفريق 
اآلخر بنس���بة تتراوح بني 73 %، مما يعني أن 
الفريق البادئ يحظى بفرصة أفضل بنحو %20 
للتس���جيل أكثر من الفريق اآلخ���ر في إجمالي 
الضربات األساسية اخلمس. وقال باالسيوس � 
هويرتا الذي اعتمدت دراسته على تسعة آالف 
ضربة جزاء: »تزيد فرصة الفريق البادئ بالتسديد 
)في ضربات اجلزاء( بنس���بة 60% مقابل %40 

للفريق املنافس«.

قدمها له هاني أب���و ريدة نائب 
رئيس االحتاد املص���ري للعبة 
وعضو اللجنة التنفيذية باالحتاد 

الدولي )فيفا(.

غضب في غانا

في غضون ذلك، عمت مشاعر 
الغضب غانا عقب قرار االحتاد 
االفريقي بعدم منح جائزة أفضل 
أفريقي لعام 2010 إلى جنم منتخب 
غانا أس���امواه جي���ان، ومنحها 

إيتو.
وأبدت جماهير غانا غضبها 
إيتو اجلائزة،  إزاء منح  الشديد 
استنادا إلى أنه حصل هذا الشرف 
بناء على مس���يرته م���ع فريقه 
املنتخب  إنتر مي���الن، ولي���س 

الكاميروني.
ونقل موقع »ام تي ان« الراعي 
الرسمي لبطوالت االحتاد االفريقي، 
عن شخص اتصل مبحطة اذاعة 
محلي���ة الق���ول »كان ينبغي أن 
يناف���س إيتو على جائزة أفضل 
العب في أوروب���ا وليس أفضل 
العب افريقي، ما الذي قدمه ملنتخب 

بالده هذا العام«.
وأكد آخر »سيسفر القرار عن 
تثبيط همم الالعبني فيما يتعلق 
باللعب ملنتخبات بالدهم بشكل 
قوي، رسالة االحتاد القاري عبر 
منح إيتو اجلائزة هي أنك ال ينبغي 
أن تلعب ملنتخب بالدك ولكن أن 

تركز مع األندية األوروبية«. 
وتوج جيان االسبوع املاضي 
بجائزة هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي سي( كأفضل العب أفريقي 

لعام 2010.

وأندريه أيو »غانا« وكيفن برينس 
بواتينج »غانا«، وفى خط الهجوم: 
العاج«  ديدييه دروغبا »ساحل 
وأسامواه جيان »غانا« وصمويل 

إيتو »الكاميرون«.

تامر يشارك في إحياء الحفل

وشارك املطرب املصري تامر 
حس���ني في إحياء حفل توزيع 

اجلوائز في القاهرة.
وكذلك شارك في إحياء احلفل 
عدد من فرق الفنون الشعبية من 

مصر ودول أفريقية أخرى.
القاري على  وحرص االحتاد 
تكرمي تامر حسني حيث تسلم 
املطرب جائزة خاصة من االحتاد 

الفتح  وتفوق مازميبي على 
الرباطي املغربي املتوج بلقب كأس 
االحتاد االفريقي لكرة القدم للمرة 
االولى في تاريخه ووصيفه النادي 

الصفاقسي التونسي.
واختي���ر منتخب غانا افضل 
منتخب افريقي لبلوغه الدور ربع 
النهائي ملونديال 2010 في جنوب 
افريقيا متفوقا على مصر بطلة 

القارة واجلزائر.
الس���يدات، اختيرت  ول���دى 
النيجيرية بربيتيا نكووتشا افضل 
العبة متقدمة عل���ى مواطنتيها 
ستيال مباتشو وايبيريه اورجي. 
واختيرت نيجيريا افضل منتخب 
متفوقة على منتخب بالده للشابات 

ومنتخب غينيا االستوائية.
كم���ا اختار االحت���اد القاري 
املنتخ���ب املصري أحمد  ثالثي 
حسن ووائل جمعة العبا النادى 
األهلى وأحم���د احملمدي اجلناح 
األمين لنادى سندرالند اإلجنليزي 
ضمن قائمة منتخب أفريقيا 2010 
خالل حفل توزيع جوائز االحتاد 

القاري.
وج���اءت تش���كيلة منتخب 
أفريقي���ا كاآلت���ي: في حراس���ة 
املرمى: فنسنت أنياما، وفى خط 
الدفاع: وائل جمعة »مصر« وأحمد 
احملمدى »مصر« ومجيد بوقرة 
»اجلزائر« وتأيى تايو »نيجيريا«، 
وفى الوسط: أحمد حسن »مصر« 

امم افريقيا في انغوال مطلع العام 
النهائي  الدور ربع  احلالي والى 
ملونديال جنوب افريقيا قبل ان 
يستقيل وينتقل الى تدريب االهلي 

السعودي.
وتفوق راييفاتش على مدرب 
الفراعنة حسن شحاتة، والسنغالي 
المني ندياي مدرب فريق مازميبي 
الذي اختير افضل فريق لتتويجه 
بلقب مسابقة دوري ابطال اوروبا 
للعام الثاني على التوالي والرابع 
املباراة  في تاريخ���ه وبلوغ���ه 
العالم لالندية  النهائية لبطولة 
التي خسرها امام انتر ميالن )اول 
فريق افريقي يبلغ نهائي املسابقة 

العاملية(.

اختار االحتاد االفريقي لكرة 
القدم خالل احتفال كبير اقيم في 
القاهرة مهاجم منتخب الكاميرون 
وانتر ميالن االيطالي صامويل ايتو 

افضل العب افريقي لعام 2010.
وهي املرة الرابعة التي ينال 
فيها ايتو )29 عاما( هذه اجلائزة 
بعد اعوام 2003 و2004 و2005.

وكان ايتو توج بجائزة افضل 
العب في بطولة العالم لالندية في 
أبوظبي والتي توج فريقه بلقبها 
على حساب مازميبي الكونغولي 
املباراة  الدميوقراط���ي 3-0 في 

النهائية.
وتق���دم ايت���و عل���ى مهاجم 
سندرالند االجنليزي ومنتخب غانا 
اسامواه جيان ومهاجم تشلسي 
االجنليزي وساحل العاج ديدييه 
دروغبا املت���وج باجلائزة العام 

املاضي.
واختي���ر قائد وصانع العاب 
االهلي واملنتخب املصري احمد 
حس���ن افضل العب ف���ي محلي 
)بطوالت القارة السمراء( متفوقا 
على زميله في الفريق واملنتخب 
محمد ناجي جدو والعب مازميبي 

ديوكو كالوييتوكا.
واختير الغاني كوادوو اسامواه 
صانع العاب اودينيزي االيطالي 
افضل العب واع���د متفوقا على 
اجلزائري رياض بودبوز )سوشو 
الفرنس���ي( وموس���ى مازو من 

النيجر )بوردو الفرنسي(.
كما اخت���ار االحتاد االفريقي 
الصربي ميلوفان راييفاتش افضل 
مدرب في العام بقيادته املنتخب 
الغاني الى املباراة النهائية لكأس 

كشفت السلطات اإلجنليزية عن انتحار دايل روبرتس حارس 
مرمى فريق »راشدين« اإلجنليزي في منزله في نورثهامبتون وذلك 
عن طريق قيامه بشنق نفسه بسبب حالته النفسية السيئة التي 
أعقبت اكتشافه خيانة زميله السابق بالفريق بول تيري الشقيق 

األكبر جلون تيري مدافع تشلسي.
وتعود الواقعة منذ شهور حينما اكتشف روبرتس أن بول على 
عالقة بخطيبته ليندسي وقرر حينها الالعب أن ينتقل من صفوف 

ناديه السابق »دارلنغتون« وأال يتزامل مجددا مع تيري.
ولكن أصدقاء روبرتس أكدوا أن���ه لم يتمكن من تخطي األمر 
ولم يس���تطع أن يقضي اجازة عيد امليالد بدونها وقد يكون ذلك 

الدافع وراء انتحار الالعب.
واجلدير بالذكر أن جون تيري الشقيق األصغر لبول قد تصدرت 
فضيحته مطلع هذا العام صحف إجنلترا والعالم بأكمله بعد أن تورط 
في عالقة مع صديقة زميله املقرب واين بريدج هو اآلخر واللذان 

كانا معا في تشلسي قبل أن ينتقل األخير ملانشستر سيتي.

اكد االس���باني رافايل 
انه اليزال يشعر  بنيتيز 
بان���ه مدربا لن���ادي انتر 
مي���الن االيطال���ي املتوج 
بلقب بطولة العالم لالندية 
لكرة الق���دم وانه يحتفظ 
»بعالقات جيدة« مع رئيس 
النادي ماسيمو موراتي رغم 
الشائعات التي تشير الى 
قرب اقالت���ه من منصبه، 
وذلك اثر االمتعاض الكبير 
ال���ذي أب���داه موراتي من 

تصريحات مدربه.
وقال بنيتيز في حوار 
لالذاعة االسبانية »راديو 
اوندا سيرو« نشرته شبكة 
سكاي سبورت 24 االيطالية: 
»ما زلت اشعر بانني مدربا 

النتر ميالن«.
وكان بينيتيز انتقد انتر 
ميالن في املؤمتر الصحافي 
عقب تتوي���ج انتر ميالن 
باللقب العاملي في أبوظبي 
عل���ى حس���اب مازميبي 
الكونغول���ي 3-صف���ر. 
وصرح بنيتيز الذي استلم 
منصبه في يونيو قادما من 
ليڤربول االجنليزي، انه قد 
اذا لم يتلق  النادي  يترك 
الدعم املالي في يناير املقبل 
لتعزيز فريقه الذي ال يقدم 
اداء جي���دا ويحتل راهنا 
السابع في ترتيب  املركز 
الدوري االيطالي، وتأهل 
الى الدور الثاني من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا وصيفا 

ملجموعة تصدرها توتنهام 
العود  االجنليزي الطري 

على الساحة القارية.
وقال بنيتيز الذي حل 
بدال من البرتغالي جوزيه 
ال���ذي قاد انتر  مورينيو 
املوسم املاضي الى ثالثية 
تاريخية وانتقل الى تدريب 
ريال مدريد االسباني: »قال 
انه سيتعاقد مع  موراتي 
العام،  ثالثة العبني ه���ذا 
ولم يحصل أي شيء حتى 
االن. العام املاضي أنفق 80 
مليون يورو لضم خمسة 
العبني م���ن الطراز األول، 
املدرب  العام مع  لكن هذا 
اجلديد لم ينفق أي مبلغ. 

أريد دعما %100«.

رياضية متفرقات

 أكد تشافي جنم املنتخب اإلسباني وبرشلونة، أنه 
وزمالءه في النادي الكاتالوني يستغلون وجود املدرب 
البرتغال���ي جوزيه مورينيو في ري���ال مدريد كعامل 

للتحفيز على حتقيق النجاح.
وأوضح تشافي أنه يكن كامل االحترام ملورينيو، ولكن 
تصرفاته تساعد برش���لونة في التركيز على حتقيق 

اهدافه.
  أكد الفرنسي ارسني فينغر، املدير الفني ألرسنال، أن 
فريقه لديه فرصة طيب��ة إلحراز لقب الدوري اإلجنليزي 
وقال »أعتقد بش��كل عام أن املنافس��ة على لقب الدوري 

مفتوحة بشكل كبير«.
  جنح توماس مولر خالل فترة قصيرة في أن يصبح 
اح���دى ركائز كرة القدم األوروبية في العصر احلديث 
في ظل اإلمكاني���ات الهائلة التي ميتلكها والتي متكنه 

من اللعب في أكثر من مركز رغم صغر سنه.
  رغم أنه بلغ السادس��ة والعشرين من عمره الصيف 
املاض��ي، لكن صانع ألعاب املنتخب الهولندي وإنتر ميالن 
اإليطالي ويسلي سنايدر بدأ يفكر في املرحلة ما بعد نهاية 
مس��يرته الكروية، حيث أكد الالعب السابق لفريق أياكس 

امس أنه يتمنى أن يتولى تدريب الفريق يوما ما.
  عزز منتخب س���ورية صفوف���ه بأربعة العبني 
محترفني باخلارج ملبارات���ه الودية الدولية الثانية 
مع نظي���ره العراقي اليوم في دمش���ق. والالعبون 
االربعة هم: فراس اخلطيب وجهاد احلسني )القادسية( 
وسنحاريب ملكي )لوكرين البلجيكي( ولؤي شنكو 

)البورغ الدمناركي(.
  أعرب املدير الفني للمنتخب اإليراني أفش��ني قطبي 
عن أمله في أن تش��هد نهائيات كأس آسيا التي ستقام في 
قطر الش��هر املقبل تفجر موهبة ع��دد من النجوم اجلدد 

في الفريق.
  ذكرت وس���ائل اعالم محلي���ة أن العبي املنتخب 
الياباني لكرة القدم هددوا مبقاطعة املباريات الدولية 
الودية اذا لم تتم االستجابة الى طلباتهم بزيادة املكافآت 

التي يحصلون عليها.

فوساتي يفكر في ندا
وفاضل مطلوب للفيصلي

بن همام: االتحاد اآلسيوي يدعم 
الجميع لمنصب نائب »فيفا«

الرياض � خالد المصيبيح
تبدأ اليوم اجلولة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة 
القدم، وقد بدأت الفرق االربعة عش���رة في عمل حساباتها، وباتت 
النقطة الواحدة تشكل هاجسا خاصة لفرق الصدارة، فيستضيف 
النصر ثان���ي الترتيب اليوم التعاون الثاني عش���ر وعينه على 
الثالث نقاط اذا ما اراد االس���تمرار في ابقاء حظوظه في املنافسة 
على اللقب. ويحل االحتاد الثالث ضيفا على جنران الثالث عشر 
واكثر ما يخش���اه االحتاد وهو ذكري���ات جنران معه غير اجليدة 

خاصة على ملعب جنران.
وآخر لقاءات اليوم في مكة يجمع الوحدة العاشر بالرائد التاسع 

وكالهما يبحث عن تعديل الوضع في جدول الترتيب.
من جهة اخرى، فضل مدرب الشباب االورغوياني جورج فوساتي 
االطالع على عدد من مباريات الش���باب في املوس���م املاضي التي 
شاركه فيها الالعب مساعد ندا من اجل وضع الكلمة االخيرة حول 
عودته كالعب آسيوي رابع للفريق خلفا للكوري سوانغ مو الذي 
تنوي ادارة الشباب عدم استمراره مع االورغوياني اوليڤيرا وذلك 
مع بداية فترة التس���جيل الثانية في وقت اكد فيه مصدر شبابي 
ل� »األنباء« ان ندا مرشح اقوى للعودة للفريق مثنيا على تعاون 

ادارة القادسية معهم في هذا اجلانب.
ويدرس الفيصلي احدى مفاجآت هذا املوسم، ملف املدافع حسني 
فاضل من اجل ترميم خط دفاع الفريق كالعب آسيوي وجاء اختيار 

فاضل بعد بروزه مع االزرق في دورة اخلليج االخيرة.
بينما مازال موضوع املهاجم فهد العنزي غير مستقر، خاصة بعد 
اجتماع وكيل اعماله محمد العنزي مع رئيس نادي النصر االمير 
فيصل بن تركي ومت الوصول الى عدة نقاط اتفق عليها الطرفان 

وستكشف االيام املقبلة امكانية تعاقد النصر معه من عدمه.

اكد رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم محمد بن همام ان احتاده 
ال يفضل او يدعم مرشحا على حساب اآلخر ملنصب نائب رئيس 
االحتاد الدولي )فيفا( عن قارة آس���يا. وجاء تأكيد بن همام خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده اول من امس في ختام زيارته لدمشق 
الت���ي دامت نحو يومني اجتمع خاللها مع املس���ؤولني الرياضيني 
السوريني وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عن موقف 
االحتاد اآلسيوي من املرشحني االثنني لهذا املنصب وهما االردني 
االمير علي بن احلسني والكوري اجلنوبي تشونغ مونغ جوون. 
واشار بن همام الى أنه من حق االحتادات الوطنية اآلسيوية اختيار 

املرشح الذي ترى فيه القدرة على خدمة الكرة اآلسيوية.
واضاف »نحن في االحتاد اآلسيوي نؤمن بالدميوقراطية ونحن 

مع اي مرشح تختاره اجلمعية العمومية«.

جمعة والمحمدي وحسن في منتخب نجوم القارة.. وغضب في غانا

إيتو »أفضل األفارقة« وحسن األبرز داخل أفريقيا


