
 أندريس إنييستا لحظة تسجيله 
الهدف التاريخي إلسبانيا 

 عمرو طلعت مع مدرب حراس مرمى اإلسماعيلي حنيدق محمود 

 51  رياضة  االحد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ 

 العب الزمالك القطري حسني ياسر يسيطر على الكرة امام العب من وادي دجلة 

 جنم «األبيض» محمد الغربللي بات جاهزا للمشاركة 

 مختار يتولى تدريب 
الوحدة السعودي

 زينغا يشكو النصر 

 ميالن متمسك 
برونالدينيو

 أعلن نادي الوحدة السعودي 
تعاقده مع املدرب املصري مختار 
الســـابق لفريق  مختار املدرب 
املصري لقيادة الفريق ملدة عام 
ونصف العـــام، مقابل ٤٠٠ ألف 
دوالر، باإلضافـــة إلـــى حوافز 
مالية فـــي حالة حتقيقه بطولة 

مع الفريق.
  وذكـــرت صحيفـــة «عكاظ» 
الســـعودية ان مختار سيصل 
الـــى اململكـــة مطلع األســـبوع 
املقبل يرافقه مســـاعده ومدرب 
اللياقة البدنيـــة. وقررت إدارة 
نادي الوحدة التعاقد مع املدرب 
املصري في أعقاب إقالة املدرب 

السابق جون أالجن.

 إيالف: قدم املدرب االيطالي 
والتر زينغا املدير الفني للنصر 
السعودي السابق شكوى الحتاد 
الكرة السعودي ضد فريقه السابق 
لعدم تسلمه حقوقه، فيما فشلت 
النصراويـــة بقيادة  احملاوالت 
نائب الرئيس عامر السلهام في 
املدرب االيطالي بالتريث  إقناع 
وكســـب املزيد من الوقت حلني 
املتواجد  النـــادي  عودة رئيس 

حاليا خارج السعودية.
  وكشـــفت مصـــادر اعالمية 
ان زينغا تواجـــد مبقر االحتاد 
السعودي أمس األول وقام بتقدمي 
شكوى رسمية ضد نادي النصر 
املالية  بعدم تســـلمه حقوقـــه 
والبالغة ٧٥٠ ألف يورو ومتثل 
مقدم العقد ورواتب متأخرة، فيما 
سيقوم االحتاد السعودي بإرسال 
خطاب رسمي لنادي النصر يفيد 
بعدم قدرته على تسجيل أي العب 
حتى يتم تسديد املبالغ املترتبة 

عليه ملدربه السابق.

 أبدى ميالن متصدر الدوري 
اإليطالي رغبتـــه في االحتفاظ 
البرازيلـــي  ألعابـــه  بصانـــع 
رونالدينيو حتى نهاية املوسم، 
رغم توصـــل الالعب إلى اتفاق 
بشـــأن النواحي الشخصية مع 
غرمييو، بجانب اقتراب املهاجم 
الدولـــي انطونيو كاســـانو من 

االنضمام إلى ميالن. 

 ٣ برونزيات ألثقال القادسية في «العربية» 

 عقوبات مالية كبيرة على النصر بعد أحداث مباراة التعاون

 العنزي: الغربللي جاهز مع «يد األبيض» 
لمواجهة القادسية النارية  إنييستا يشّبه هدف مونديال ٢٠١٠

  بهدف تشلسي ٢٠٠٩

 حامد العمران
  أكد مشـــرف الفريق األول لكرة اليد بنادي 
الكويت فيصل العنزي أن العب اخلط اخللفي 
في الفريق محمد الغربللي بات جاهزا للمشاركة 
مع الفريق في املباريـــات املقبلة ولكن اجلهاز 
الفني بقيادة اجلزائري كمال عقاب ارتأى جتهيز 
الغربللي بصورة أفضل السيما أن الالعب غاب 
عن املالعب شهرين تقريبا بعد إصابته بكسر 
في احـــد أصابع يده ومن احملتمـــل غيابة عن 
املباراة املقبلة أمام اجلهراء على ان يشارك مع 
األبيض في لقاء القادسية في األسبوع الثالث 

للدوري.
  وأشار العنزي الى ان الالعب عبداهللا الغربللي 
شفي من اإلصابة بعد تلقيه جلسات عالج مكثفة 
في أكادميية اسباير في قطر، مؤكدا ان الغربللي 
يتلقى اآلن العالج الطبيعي على ان يعود إلى 
الكويت بداية األسبوع املقبل وسيتم جتهيزه 
من الناحية البدنية ولن يشارك مع الفريق إال 
بعد التأكد من جاهزيته الكاملة حتى ال يتعرض 
في املســـتقبل إلصابة لعدم جتهيزه بالشـــكل 

املناسب. وعن خســـارة األبيض آخر مباراتني 
في البطولة التنشيطية واحلصول على املركز 
الرابع أكد العنزي أن الهدف من «التنشيطية» 
االستقرار على التشكيلة األساسية واكتشاف 
املدرب كمال عقاب مواطن القوة والضعف في 
الفريق من خالل مباريات رسمية والعمل على 
تصحيحها في الدوري، مشـــيرا الى ان مباراة 
حتديد املركزين الثالـــث والرابع فضل املدرب 
عدم إشراك العبي حتت ١٨ سنة لوجود مباراة 
مهمـــة في الدوري بعد يوم واحد لذلك خســـر 
الكويت أمام القادسية بفارق هدف واحد فقط 
بعد وقت إضافي مؤكدا ان الهدف الرئيسي في 
الوقت احلالي الصعود مع الفرق الستة الكبار 
إلى الدوري املمتاز وبعد التأهل سينصب تفكير 
اجلهازين الفني واإلداري والالعبني على كيفية 
احلصول على اللقب الذي غاب عن األبيض أكثر 
من ٣٠ عاما مشيرا الى ان الالعبني مصرين على 
التواجد في املقدمة وهذا اإلصرار يسهل املهمة 
على اجلهاز الفني من اجل الوصول إلى الهدف 

الرئيسي. 

 حتدث العب خط الوسط اإلسباني الدولي 
أندريس إنييستا عن مشواره مع برشلونة 
واملنتخب اإلســـباني باإلضافة لترشيحه 
جلائزة الكرة الذهبية خالل لقائه مع إحدى 
القنـــوات التلفزيونية وقال: «فكرتي هي 
االعتزال في برشلونة وأنا سأبقى متصال 
بكرة القدم حيث أن طموحي هو التدريب 
هنا أو في أي فئة أخرى أو أن أكون مدربا 
وأنا ال أرى أي مكان آخر». إنييســـتا عاد 
ليشير إلى هدف عام (٢٠١٠) الذي سجله في 
نهائي كأس العالم ضد املنتخب الهولندي 
والذي كان كفيـــال باحلصول على اللقب 

للمرة األولى في التاريخ.
  وأضاف: «ظاهريا هـــو هدف مهم في 
مسابقة مثل كأس العالم وهي ميكن أن تغير 
حياتك ولكن ال تغير من نفسك شيء، أنا 
أحافظ على فعل األشياء بالطريقة نفسها 
وبشكل متناســـق. ما أنا عليه اليوم كان 

بفضل عائلتي املزارعة».
  وعلى الرغم من أن الهدف الذي سجله 
فـــي نهائي كأس العالم ضد هولندا أعطى 
زخما لكثير من وسائل اإلعالم إال أن إنييستا 
يشـــير إلى الهدف الذي سجله في مرمى 
تشلسي والذي ذهب بفريقه نحو املباراة 

النهائية في روما (٢٠٠٩).
  وأردف بقوله: «لم يكن في نيتي أن أصبح 
مشهورا جدا ولكن في هذه اللحظات تذكرت 
اجلماهير القريبة من قلبي». ولم يتورع 
العب خط الوسط في احلديث عن اللحظات 
األكثر عاطفيـــة عندما أهدى داني خاركي 
الهدف النهائي في كأس العالم واضاف: «كنت 
أرغب في اإلشادة بصديقي خاركي وكنت 
أمتنى أن تتاح لي الفرصة للقيام بذلك في 
النهائي، سيرجيو راموس ونافاس وضعوا 
صورته أيضا على القميص لفعل ذلك واعتقد 

أنها كانت حلظة خاصة للغاية». 

 أحرز القادسية لرفع األثقال 
٣ ميداليات برونزية في ختام 
بطولة األندية العربية الخامسة 
التي أقيمت بالعاصمة السورية 

دمشق لفئة الرجال.
  وقال رئيس وفد القادسية 
أنور العوضي في تصريح لـ 
«كونا» قبيل مغادرته دمشق انه 

تم تتويج رباع النادي ناصر 
برويز في ختام بطولة األندية 
العربية للرجال بإحرازه ثالث 
ميداليات برونزية لتضاف الى 
رصيد الرباعين من فئة الشباب 
الذين أحرزوا تسع ميداليات 

ذهبية وفضية وبرونزية.
  ووصف العوضي البطولة 

بأنهـــا كانـــت ناجحـــة بكل 
المقاييس وشهدت منافسات 
قويـــة بين الفـــرق العربية، 
البطولـــة كانت  ان  مضيفـــا 
فرصة للرباعيـن من القادسية 
لالحتـــكاك مع رباعـــي أندية 
عربية لها باع طويل في هذه 

الرياضة. 

 إيالف: تعرض نادي النصر 
السعودي ألقصى عقوبة مالية 
الرياضة السعودية  في تاريخ 
إثر األحداث املثيرة التي واكبت 
التعـــاون األربعاء  مباراته مع 
املاضي والتـــي انتهت بنتيجة 
٢-٢، فيما حتدى رئيس النصر 
األمير فيصل بن تركي من وصفهم 
مبروجي الشـــائعات قائال: إنه 
لم يتعرض لعقوبة اإلبعاد بعد 

احتكاكه برجل أمن.
  وكانـــت جلنتـــا االنضباط 
والفنية في االحتاد الســـعودي 
لكرة القدم قد أصدرتا عقوباتها 

على نادي النصر وتتمثل بغرامة 
مجزأة على ثالث مخالفات وبلغ 
مجموعها ٣٣٦ ألف ريال (نحو 

٩٠ ألف دوالر).
  وتضمنـــت العقوبـــة مبلغ 
٦ آالف ريـــال بســـبب حصول 
الفريق على أكثر من ٦ إنذارات 
في املباراة، ومبلغ ٣٠ ألف ريال 
بسبب ما بدر من اجلماهير من 
سوء سلوك بعد املباراة، ومبلغ 
٣٠٠ ألف ريال بسبب التصاريح 
التي صدرت من منتسبي نادي 
النصـــر إلى حكم املبـــاراة فهد 

العريني.

  ولم يعلق رئيس النصر على 
العقوبات التي صدرت بحق ناديه 
إال أنه بتصريح فضائي عبر قناة 
«الين سبورت» نفى فيه صحة 
ما أسماها بشـــائعة إقالته من 
منصبه بعد احتكاكه بشـــرطي 
الكاميرا منه  سعودي وسحب 
النادي  أغادر  بالقوة قائال «لن 
وأنا قاعد على قلوبكم ١٢ سنة 

لو ما كانت ٤ سنوات».
الرياضـــي  الوســـط    وكان 
الســـعودي قد تناول أحاديث 
كثيرة عـــن إقالة األمير فيصل 
بعد احلادثة املثيرة، إال أنه حتى 

الساعة لم يصدر أي شيء رسمي 
عن اجلهات األمنية املسؤولة، 
فيما اكتفى االحتاد الســـعودي 

بهذه العقوبات.
اللجان في  قـــرارات    وحول 
االحتـــاد الســـعودي وفرضها 
العقوبات على النادي، حاولت 
«إيالف» االتصال بنائب رئيس 
النصر عامر السلهام إال أنه رفض 
اإلجابة على جميع وسائل اإلعالم 
املختلفة التي حاولت الوصول 
إليه، فيما اختار األمير فيصل 
بن تركي الصمت وعدم التعليق 

على القرارات. 

 السويق يسحق مسقط

 قطر تستعد لمونديال من نوع آخر 

 اإلسماعيلي
  يتعاقد

  مع حارس
  ناشئ

 عزز السويق موقعه في الصدارة بفوزه الكبير على مضيفه مسقط 
٣ ـ ٠ في ختام املرحلة السادسة من الدوري العماني لكرة القدم.

  وسجل محسن صالح (٢ من ركلة جزاء) وحسن ربيع (٢٠ و٧٢) 
االهداف. ورفع السويق رصيده الى ١٢ نقطة مقابل ٧ نقاط ملسقط.

  وفي مباراة ثانية، واصل ظفار عروضه املخيبة وســــقط في فخ 
التعادل السلبي أمام ضيفه الهالل صاحب املركز االخير.

  ورفع ظفار رصيده الى خمس نقاط، وصاللة الى ٤ نقاط. 

  تنظم قطر موندياال صديقا 
للبيئـــة من أجل نشـــر الثقافة 
الرياضية والبيئيـــة بني دول 
اخلليج. واملبادرة القطرية سيتم 
طرحها في املؤمتر الدولي التاسع 
للرياضة والبيئة في الدوحة العام 
املقبل الذي يعقد في الفترة من ٣٠ 
أبريل حتى ٢ مايو ٢٠١١، وصرح 
سعود بن عبدالرحمن أمني عام 
اللجنة األملبية القطرية بأن بالده 
تسعى جديا لنشر ثقافة الرياضة 

والبيئة في سائر دول املنطقة، 
انطالقا من إميانها بأهمية احلفاظ 
علـــى الكرة األرضيـــة من أجل 
مستقبل أفضل لألجيال املقبلة، 
وتنظم الوكالة الدولية للرياضة 
والبيئة بالتعاون مع برنامج األمم 
املتحدة البيئي مؤمترا عامليا كل 
سنتني حول الرياضة والبيئة، 
ومن املتوقع ان يشارك فيه اكثر 
من ١٥٠٠ مشارك من مختلف دول 

العالم.

 تعاقد نادي االسماعيلي 
مع احلارس الناشئ عمرو 
طلعت حلراسة مرمى فريق 

الناشئني في النادي.
  ويتوقـــع ان يكون له 
مستقبل باهر في حراسة 
املرمى، بعد املستوى املميز 
الذي ظهر به واشاد به مدرب 
حراس املرمى في االسماعيلي 

حنيدق محمود.

 جماهير األهلي شتمت شيكاباال.. والزمالك يطلب زياية 

للفوز على ضيفه اجلونة ١-٠. 
ويحتل بتروجيت املركز السادس 
برصيـــد ٢٢ نقطة فيما توقف 
رصيد اجلونة عند ١٤ نقطة في 

املركز احلادي عشر.
  وفاز املصري البورسعيدي 
بقيادة مدربه السويسري اجلديد 
االن غيغر علـــى ضيفه مصر 
املقاصة بهـــدف نظيف أحرزه 
محمد خليفة في الدقيقة (٨٢) 
ليرتفـــع رصيده إلى ٢٠ نقطة 
في املركز السابع مقابل ١٧ نقطة 

للمقاصة التاسع. 

لسموحة في الدقيقة (٥٢) من 
كرة اســـتخلصها من بني أقدام 
مدافعي االحتاد ووضعها على 
يسار احلارس الهاني سليمان، 
وعاد افوم ليعزز تقدم سموحة 
بالهـــدف الثالث فـــي الدقيقة 
(٧٧). ورفع سموحة رصيده 
إلى ١٢ نقطة ليتقدم إلى املركز 
الثالث عشر، فيما جتمد رصيد 
االحتاد عند عشر نقاط في املركز 

السادس عشر واألخير.
  وأحرز اريك بيكوي هدفا في 
الدقيقة (٨١) ليقود بتروجيت 

فوق حارس مرمى وادي دجلة 
في الدقيقة (٣١). واضاف حسن 
مصطفى الهدف الثاني للزمالك 
من متريرة عرضية أرســـلها 

شيكاباال في الدقيقة (٦٥).
  وعمق سموحة جراح مضيفه 
وجاره االحتاد السكندري «زعيم 
الثغر» بفوزه عليـــه بثالثية 
نظيفة في نفس اجلولة، وضع 
صمويل افوم سموحة في املقدمة 
من متريرة عرضية من املهاجم 
أحمد بالل فـــي الدقيقة (٤٣). 
واضـــاف بالل الهـــدف الثاني 

وتعزيز تصدره لدوري مصر 
املمتاز لكرة القدم، في املرحلة 
الرابعة عشـــرة مـــن الدوري.
إلى ٣٠  الزمالك رصيده  ورفع 
نقطة من ١٣ مباراة في صدارة 
الترتيب وذلك قبل مواجهته مع 
االهلي احلاسمة والفاصلة يوم 
٣٠ اجلاري فيما توقف رصيد 
وادي دجلة عنـــد ١١ نقطة في 

املركز الرابع عشر.
  وسجل شيكاباال هدف التقدم 
الكرة من  للزمالك عندما سدد 
خارج منطقة اجلزاء لتمر من 

  ودخل مجلـــس إدارة نادي 
الزمالك في مفاوضات جادة مع 
الالعب اجلزائري، خاصة في ظل 
األخبار التي تتردد بشأن رحيل 
الالعب عن ناديه الســـعودي، 
وذلك حسب ما ذكرت صحيفة 

«املصري اليوم». 

   فوز الزمالك

  وكان الزمالك تخطى وادي 
دجلـــة ٢-٠. وســـجل محمود 
عبد الرازق (شـــيكاباال) هدفا 
وصنع آخر ليقود الزمالك للفوز 

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
  هدد االحتاد القطري لكرة القدم 
نادي الزمالك باللجوء الى «فيفا» 
في حال لم يستجب لترك الالعب 
القطري حسني ياسر لالنضمام 
الى استعدادات املنتخب القطري 
خلوض كأس آسيا في الدوحة من 

٧ حتى ٢٩ يناير املقبل.
  وفي سياق متصل، تفجرت 
حالة من الغليـــان في «القلعة 
البيضـــاء» بعد ســـب جماهير 
األهلي لالعـــب الزمالك محمود 
عبدالـــرازق (شـــيكاباال) أثناء 
املباراة األخيرة للفريق (األحمر) 
أمام حرس احلدود، فأكد رئيس 
الزمالك جالل إبراهيم أنه سيتقدم 
بشـــكوى للجنة االنضباط في 
االحتاد املصري ضـــد جماهير 
األهلي، وتابع: «اجلميع شـــاهد 
رفع الفتات مسيئة جتاه الزمالك 
التي  البذيئة  الهتافات  وســـمع 
طاولت شـــيكاباال عقـــب نهاية 

املباراة».
  وأشـــار إلى أنـــه ال يقبل أي 
جتـــاوز في حق العبـــي ناديه، 
فيما طالب مدير الكرة بالزمالك 
إبراهيم حسن االحتاد املصري 
بإعطاء «شيكاباال» حقه، موضحا 
أن اجلميع شاهد هجوم جماهير 

األهلي عليه. 
  من جهته، أكد «شيكاباال» أنه 
لن يلتفت ملوقف جماهير األهلي، 
مشددا على أن رده سيكون في 
امللعب أثناء لقاء األهلي املقبل.

  وأظهرت كاميرات التلفزيون 
رفع اجلماهير احلمراء الفتة كبيرة 
كتب عليها: «ســـنعيد احلماس 
لالداء لتعود الفئران لالختباء، 
ووضح كتابة كلمة فئران باللونني 
االبيض واالحمر معا في اشارة 

واضحة للزمالك».
  من جهـــة اخرى، كشـــفت 
مصـــادر مصريـــة أن نـــادي 
أبـــدى اهتمامه بضم  الزمالك 
املهاجم اجلزائـــري عبد املالك 
زياية احملترف ضمن صفوف 
فريق احتاد جدة الســـعودي، 
وذلك لتدعيم خط هجومه في 
االنتقاالت الشتوية املقررة في 

يناير املقبل.

 األبيض يعبر «وادي دجلة» وسموحة يفاجئ االتحاد 


