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خ��ل�ال زي���ارت���ه امل��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة يف ال��ب�����ص��رة

وزير ال�شباب والريا�ضة لـ

 :الأعمال مطمئنة وال نريد تكرار جتربة اليمن

الب�صرة  /علي املياحي
ت�صوير  /طالل �صالح
تفقد وزير ال�شباب والريا�ضة جا�سم حممد
جعفر وع�صام الديوان وكيل الوزير وعدد
م��ن ال�شخ�صيات الريا�ضية والو�سائل
الإعالمية املدينة الريا�ضية يف الب�صرة
لالطالع على مراحل العمل فيها ون�سبة
االجن��از املتحققة قبل ال�شروع باملراحل
النهائية ال�ست�ضافة احلدث التاريخي دورة
اخلليج العربي احلادية والع�شرين 2012
يف املدينة نف�سها .وقال جا�سم حممد جعفر
يف حديث خ�ص به ( امل��دى) التي رافقته
يف جولته  :ان �سبب ال��زي��ارة التفقدية
للم�شروع احل�ي��وي الكبري ه��و الوقوف
على ما اجنز يف مدينة الب�صرة الريا�ضية
من اعمال جارية فيها  ،والتعرف عن كثب
على ن�سب االجناز املتحققة منها ومعاجلة
ال�سلبيات املرتاكمة بغية دفع عجلة البناء
اىل الأم � ��ام ،لأج ��ل �إك��م��ال امل �� �ش��روع يف
مواعيده املحددة ال�سيما ان مدينة الب�صرة
الريا�ضية تعد من الواجهات الريا�ضية
امل �ه �م��ة ال �ت��ي ت�ع�ك����س اه �ت �م��ام ال � ��وزارة
باملرافق الريا�ضية وال�سعي لإجناح دورة
اخلليج العربي واظهارها باملظهر الالئق
ال��ذي يتنا�سب مع اهمية احل��دث الكروي
الكبري ال��ذي تنتظره اجلماهري الكروية
 ،ومن ناحيتنا نوا�صل مراقبة ال�شركات
املنفذة للم�شروع لكي ن�ستطيع االيفاء
مبوعد اجن��ازه النهائي يف / 12 / 31
 . 2011وعن ابرز املعوقات التي تواجه
امل �� �ش��روع ق ��ال  :ي��وج��د ت�ل�ك��ؤ يف بع�ض
البوابات الرئي�سة من البناء وغريها من
االم��ور الب�سيطة ،لكن االج��زاء الرئي�سة

للم�شروع (امل�ل�ع��ب وال�سياج ) ي�سريان
ب�صورة جيدة و�سيتم االنتقال اىل ن�صب
الأعمدة وال�سقوف اجلاهزة التي و�صلت
من اخل��ارج يف وقت الحق ويهمنا ر�ؤية
امل��دي�ن��ة الريا�ضية ب���ص��ورة من��وذج�ي��ة ،
ي�سري العمل فيها ب�آلية �صحيحة وعلمية
بعيدا عن التلك�ؤ واالرجتالية ،وال نريد ان
نكرر جتربة اليمن واملوقف املحرج الذي
واجه املنظمني للدورة ب�سبب الت�أخر يف
بع�ض امل�شاريع  ،واطمئن اجلميع ب�أن

�إنرت ميالن يهزم يوفنتو�س ويعتلي
ال�صدارة
روما  -وكاالت

اعتلى فريق �إنرت ميالن �صدارة الدوري الإيطايل لكرة القدم بعدما تغلب على
�ضيفه يوفنتو�س � /2صفر يف املرحلة الرابعة والثالثني من امل�سابقة.ورفع �إنرت
ميالن ر�صيده �إىل  70نقطة لينتزع ال�صدارة من روما الذي تراجع م�ؤقتا للمركز
الثاين بر�صيد  68نقطة  ،بينما جتمد ر�صيد يوفنتو�س عند  51نقطة يف املركز
ال�ساد�س لتتقل�ص فر�صته يف امل�شاركة الأوروبية.وظل التعادل ال�سلبي قائما
حتى الدقيقة  75عندما افتتح مايكون الت�سجيل لإنرت ميالن قبل �أن ي�ضيف النجم
الكامريوين �صامويل �إيتو الهدف الثاين للفريق يف الدقيقة . 90

تبذير رئي�س الريال �أموال
التعاقدات يثري انتقادات وا�سعة
مدريد  /وكاالت

�أثار فلورنتينيو برييز رئي�س نادي ريال مدريد الأ�سباين لكرة القدم موجة كبرية
من الده�شة واالنتقادات خالل ال�صيف املا�ضي ب�سبب �إ�سرافه وتبذيره يف �سوق
انتقاالت الالعبني ولكن يبدو �أنه لن يتوان عن تكرار هذه التجربة يف ال�صيف املقبل
بتدعيم �صفوف فريقه بالعبني �آخرين بعد نهاية املو�سم احلايل.وقبل �أ�سابيع قليلة
من نهاية املو�سم احلايل � ،ستتحول جهود جميع الأندية يف العامل �إىل حماوالت
احلفاظ على العبيها من الطوفان الكا�سح الذي يعتزمه برييز.و�أثار برييز ده�شة
اجلميع عندما �أنفق مبلغا قيا�سيا عامليا لتدعيم �صفوف فريقه قبل بداية املو�سم حيث
�أنفق  265مليون يورو (10ر 360مليون دوالر) ل�شراء ثمانية العبني.وتعر�ض
برييز النتقادات قوية ،خا�صة من الكني�سة الكاثوليكية  ،بعد �إنفاقه كل هذه املبالغ
رغم الأزم��ة االقت�صادية العاملية التي �ضربت العامل يف ذلك الوقت وكذلك ارتفاع
ن�سبة البطالة يف �أ�سبانيا.وجاء التعاقد مع الالعبني الثمانية ومنهم الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو والربازيلي كاكا والفرن�سي كرمي بنزمية لي�ضاعف من الدخل
املايل للنادي بف�ضل ارتفاع ح�صيلة بيع قم�صان اللعب التي حتمل �شعار النادي
و�أ�سماء ه�ؤالء النجوم وكذلك الرتفاع ح�صيلة باقي الأن�شطة التجارية.ورغم ذلك ،
مل جتلب هذه التعاقدات �أي جناح ملمو�س للفريق على �أر�ض امللعب وهو ما برهنت
عليه مباراة القمة (الكال�سيكو) التي خ�سرها الفريق �صفر� 2/أمام مناف�سه التقليدي
العنيد بر�شلونة يوم ال�سبت املا�ضي.و�أ�ضعفت هذه الهزمية فر�صة ريال مدريد يف
الفوز بلقب الدوري هذا املو�سم و�إذا �أحرز بر�شلونة اللقب �سيكون املو�سم الثاين
على التوايل الذي يخرج منه ريال مدريد بال �أي �ألقاب.ويحتل ريال مدريد املركز
الثاين يف ج��دول ال��دوري الأ�سباين بفارق ثالث نقاط خلف بر�شلونة كما خرج
النادي امللكي �صفر اليدين من بطولتي دوري �أبطال �أوروبا وك�أ�س ملك �أ�سبانيا.
ويف ظل هذا الإخفاق واالنتقادات التي يواجهها ريال مدريد يف الفرتة احلالية

الأع �م��ال ت�سري ب�صورة جيدة وال داعي
للقلق .من جهته ا�شارع�صام الديوان وكيل
وزي ��ر ال�شباب وال��ري��ا��ض��ة اىل �ضرورة
جت��اوز العديد م��ن العقبات جت��اه عملية
البناء ال�سيما ان هناك م�شكلة يف عملية
اال�ستعانة باخلربات امل�ساهمة يف عملية
البناء واع�ت�بر امل���ش��روع ي�سري ب�صورة
م �ت �ط��ورة وم �ت �ق��دم��ة�.أم��ا م��دي��ر ال�شباب
والريا�ضة يف الب�صرة وليد املو�سوي فقال
:ان ا�ست�ضافة دورة اخلليج العربي2012

جانب من ركائز م�شروع الب�صرة الريا�ضبة

وفد وزارة ال�شباب ر�سالة وا�ضحة املعاين
اىل اجلميع مفادها ان حمافظة الب�صرة
ومدينتها الريا�ضية ج��اه��زة ال�ست�ضافة
اي ح��دث ري��ا��ض��ي ق ��اري او خليجي او
عاملي المتالكها مقومات النجاح والطاقات
املبدعة القادرة على اجتياز املعوقات ب�إرادة
من حديد .وحتدث مدير الدائرة الهند�سية
ك��ام��ل بريهي ع��ن ن�سبة االجن ��از ق��ائ�لا :
ان هنالك ع��ددا م��ن امل�شككني يف قدرتنا
ب�إكمال ه��ذا ال�صرح الريا�ضي الكبرييف

يف الب�صرة يجب ان تكون �ضمن اهتمامات
�أع���ض��اء جمل�س حمافظة الب�صرة لأنها
تعك�س الوجه امل�شرق للمدينة  ،لذلك البد
من بذل املزيد من اجلهود لالرتقاء بواقعها
من الناحيتني اخلدمية والعمرانية ال�سيما
ان املدينة م��ازال��ت ت�ع��اين على م�ستوى
اخل��دم��ات الفتقارها اىل البنى التحتية
ال �ع �م��ران �ي��ة م��ن ف��ن��ادق ون �ق��ل ومطاعم
وغريها من االم��ور املهمة التي ت�سهم يف
عملية �إجناح الدورة  ..مو�ضحا ان زيارة

وزير ال�شباب والريا�ضة اثناء تفقده املدينة

الوقت املحدد وادع��و امل�شككني لر�ؤية ما
يجري يف مدينة الب�صرة الريا�ضية حيث
اجنزنا العمل املقرر بن�سبة  ، % 10وتزامن
موعد الزيارة مع االنتهاء من و�ضع �آخر
ركيزة يف املدينة الريا�ضية  ،والعمل مير
ب�أف�ضل حاالته وعلى الإعالميني جميعا ان
يواكبوا حالة البناء لأنهم املر�آة ال�صادقة
واجلهة االكرث رقابة ودقة يف نقل احلقائق
من دون رتو�ش .وتطرق بريهي اىل م�س�ألة
مهمة تتعلق ب �ت ��أخ�ير م�ن��ح الت�أ�شريات

متعب �أول العب ي�سجل ع�شرة �أهداف يف قمة الفريقني

الأهلي يتعادل مع الزمالك يف (ديربي) مثرية بالدوري امل�صري املمتاز
القاهرة  /وكاالت

بعد مباراة �شهدت قمة الإثارة واحلما�سة
بني قطبي الكرة امل�صرية تعادل الزمالك
م��ع الأه �ل��ي املت�صدر ح��ام��ل اللقب 3/3
مب �ل �ع��ب ال� �ق ��اه ��رة ال�� ��دويل يف املرحلة
ال�سابعة والع�شرين من ال��دوري امل�صري
لكرة القدم.وافتتح الزمالك الت�سجيل يف
الدقيقة الثانية بهدف لالعب �أحمد جعفر
ثم �أدرك عماد متعب التعادل للأهلي يف
الدقيقة .18وبعدها �سجل ح�سني يا�سر
املحمدي الهدف الثاين للزمالك يف الدقيقة
 25ثم تعادل الأهلي جمددا بالهدف الثاين
ملتعب ق�ب��ل دق�ي�ق�ت�ين م��ن ن�ه��اي��ة ال�شوط
الأول.وق �ب��ل  11دقيقة من نهاية املباراة
�سجل حممد عبد ال�شايف هدف التقدم 2/3
للزمالك.وكادت امل�ب��اراة �أن تنتهي بفوز
ال��زم��ال��ك لكن حممد ب��رك��ات �أن�ق��ذ الأهلي
و�سجل ه��دف ال�ت�ع��ادل  3/3يف الدقيقة
الثانية من الوقت املحت�سب بدل ال�ضائع.
ورفع الزمالك ر�صيده بذلك �إىل  48نقطة
يف املركز الثاين بفارق ت�سع نقاط خلف
الأهلي املت�صدر  ،علما ب�أنه يتبقى للأهلي
مباراة م�ؤجلة.و�أ�صبح عماد متعب �أول
الع��ب ي�سجل ع���ش��رة �أه� ��داف يف �سجل
مباريات القمة بني الأهلي والزمالك  ،وقد
�أحرز �ستة منها يف الدوري وثالثة �أهداف
يف بطولة ك�أ�س م�صر وهدف ًا واح��د ًا يف
دوري �أب �ط��ال �أف��ري�ق�ي��ا.وك��ان��ت املباراة
ه��ي م �ب��اراة القمة رق��م  105ب�ين الأهلي
وال��زم��ال��ك يف ال � ��دوري امل �� �ص��ري ورق��م
 133يف كل البطوالت.وحقق الأهلي 37
انت�صارا على الزمالك يف الدوري امل�صري
مقابل  25هزمية وكان التعادل يف املباراة
ه��و الثالث والأرب �ع�ين ب�ين الفريقني يف
الدوري.وبد�أت املباراة بحما�سة هجومية
من جانب الزمالك وحذر دفاعي من العبي

الأه�ل��ي.ومل مير �سوى دقيقة واح��دة من
بداية اللقاء حتى فاج�أ الزمالك مناف�سه
وافتتح الت�سجيل عن طريق �أحمد جعفر
ال ��ذي ت�ل�ق��ى مت��ري��رة رائ �ع��ة م��ن حممود
عبد الرازق «�شيكاباال» و�سدد كرة خادعة
بر�أ�سه �سكنت �شباك �أحمد عادل عبد املنعم
حار�س مرمى الأهلي.وبعدها دخل الأهلي
يف �أجواء املباراة وحاول مبادلة مناف�سه
الهجمات لكنه مل ينجح يف ت�شكيل خطورة
حقيقية على مرمى الزمالك يف الدقائق

الأوىل.وك� ��اد الزمالك �أن ي�ضيف الهدف
الثاين يف الدقيقة التا�سعة عندما �أر�سل
ح�سني يا�سر املحمدي متريرة طولية رائعة
�إىل �أح�م��د جعفر ال��ذي ك��اد �أن ي�سدد من
داخل منطقة اجلزاء لكن وائل جمعة مدافع
الأهلي تدخل يف الوقت املنا�سب و�أطاح
بالكرة.وبعد دقيقتني راوغ �شيكاباال دفاع
الأهلي برباعة و�سدد كرة قوية من حدود
منطقة اجلزاء لكن �أحمد عادل عبد املنعم
ت�صدى لها برباعة.ويف الدقيقة � 18أدرك

عماد متعب دخل تاريخ الديربي امل�صري

الأه�ل��ي التعادل حيث �سدد النجم حممد
�أبو تريكة �ضربة حرة وقابل عماد متعب
الكرة بت�سديدة بر�أ�سه لي�سكنها ال�شباك
معلنا ع��ن ت �ع��ادل الأه��ل��ي.وك��اد حممود
فتح الله �أن ي�سجل الهدف الثاين للزمالك
من �ضربة حرة يف الدقيقة  24لكن �أحمد
عادل عبد املنعم ت�ألق يف الت�صدي للكرة.
ومل مير �سوى دقيقة واحدة حتى ا�ستغل
الزمالك غفلة دفاعية من الأهلي و�أ�ضاف
الهدف الثاين حيث مرر �أحمد غامن �سلطان
عر�ضية رائعة داخ��ل منطقة اجل��زاء �إىل
ح�سني يا�سر املحمدي ال��ذي �أ�سكن الكرة
ب�سهولة يف ال �� �ش �ب��اك.وك��اد الأه��ل��ي �أن
يتعادل بعد ثوان عندما �سدد حممد بركات
كرة �صاروخية من ح��دود منطقة اجلزاء
لكنها مرت بجوار القائم مبا�شرة.وتوالت
هجمات الأهلي على مرمى الزمالك بحثا
عن هدف التعادل  ،وكاد �سيد معو�ض �أن
ي�سجل الهدف الثاين للأهلي يف الدقيقة
 28عندما �سدد ك��رة �ساقطة (ل��وب) مرت
فوق احلار�س عبد الواحد ال�سيد وكانت
يف طريقها �إىل ال�شباك لكن حممود فتح
الله انق�ض عليها و�أخرجها بر�أ�سه لينقذ
الزمالك من ه��دف م ��ؤك��د.و�أج��رى ح�سام
ح�سن املدير الفني للزمالك التغيري الأول
يف امل�ب��اراة يف الدقيقة  32عندما �أ�شرك
عمر جابر بدال من �إديكو.وبعدها وا�صل
الأه��ل��ي حم��اوالت��ه ح�ت��ى �أدرك التعادل
جمددا يف الدقيقة  43حيث انطلق حممد
بركات داخ��ل منطقة اجل��زاء رغم الرقابة
ال��دف��اع �ي��ة و� �س��دد ك ��رة ت �� �ص��دى ل �ه��ا عبد
الواحد ال�سيد لكنه مل مي�سك بها لرتتد �إىل
عماد متعب الذي تابعها بت�سديدة �أخرى
لرتتطم ال�ك��رة بيد احل��ار���س يف طريقها
�إىل ال�شباك.وكاد الزمالك �أن يتقدم جمددا
يف الدقيقة الأوىل من الوقت املحت�سب

ال��ب�رازي����ل ت��ع��ف��ي ف��ي��ف��ا و���ش��رك��اءه��ا م���ن ���ض��رائ��ب ك����أ����س 2014
برازيليا  /وكاالت

قال وزير الريا�ضة الربازيلي �أورالن��دو �سيلفا �إن حكومة
ب�لاده وافقت على �إعفاء االحت��اد ال��دويل لكرة القدم فيفا
و�شركائه من �سداد ال�ضرائب عن كل ما يت�صل باملنتجات
واخلدمات املتعلقة بتنظيم البالد لبطولة ك�أ�س العامل لكرة

القدم عام  .2014و�أ�شار الوزير �إىل التو�صل لهذا االتفاق
خالل اجتماع عقده مع ال�سكرتري العام لفيفا جريوم فالكه
بح�ضور ال�سكرتري التنفيذي لوزارة التخطيط الربازيلية
نيل�سون مات�شادو ونائب مدير احلكومة املدنية برونو
فا�سكون�سيلو�س ورئي�س االحت��اد الربازيلي لكرة القدم

ريكاردو تيك�سريا .و�أ�ضاف �سيلفا �أن هذا الإجراء �سيفيد
كذلك �شبكة التلفزيون التي �ستنقل ر�سميا فعاليات البطولة.
و�أو�ضح الوزير �أن «قرار �إعفاء الفيفا يقوم على �أن الربازيل
�ستجني الكثري من وراء تن�شيط االقت�صاد .قيمة ال�ضرائب
املعفاة �سيكون ت�أثريها �أقل بكثري مما �سينتجه االقت�صاد».

وقال �سيلفا �إن االتفاق الذي مت التو�صل �إليه �ستتم �صياغته
يف �صورة قانون ورفعه للربملان  ،م�شريا �إىل �أن الإعفاء
ال�ضريبي �سيمتد من يناير /عام  2011حتى  31كانون
االول عام � ، 2015أي بعد �أك�ثر من عام من انتهاء ك�أ�س
العامل.

������ص�����راع رب�����اع�����ي ع���ل���ى ل���ق���ب �أف���������ض����ل الع������ب يف ال�ب�رمي���رل���ي���غ
لندن  /وكاالت

رغم �أن معامل بطل الدوري الإنكليزي بد�أت تنح�صر
يف فريقني �إال �أن ذلك مل يخمد بعد احلرب امل�شتعلة
بني الالعبني �أنف�سهم �إذ يت�صارع على لقب �أف�ضل
العب لهذا العام يف الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة

القدم  4العبني هم الإنكليزي واين روين ( مان�ش�سرت
يونايتد ) و العاجي ديديه دروغبا ( ت�شيل�سي) و
الأ�سباين �سي�سك فابريغا�س ( �آر�سنال ) بالإ�ضافة
�إىل الأرجنتيني كارلو�س تيفيز ( مان�ش�سرت �سيتي
).وك��ان روين  24/عام ًا/قد �أح��رز هذا املو�سم 34

مكالرين ومر�سيد�س ي�سيطران على
التجربتني احلرتني ل�سباق ال�صني
بكني  /وكاالت

�سيطر فريقا مكالرين ومر�سيد�س على التجربتني احلرتني ل�سباق جائزة ال�صني
الكربى ب�شنغهاي �ضمن بطولة العامل ل�سباقات �سيارات فورموال. 1و�سجل جن�سون
باتون ولوي�س هاميلتون �سائقا مكالرين �أ�سرع زمن يف التجربتني احلرتني فيما
احتل نيكو روزبرج �سائق مر�سيد�س املركز الثاين يف كلتا التجربتني  ،و�سجل
زميله الأ�سطورة الأمل��اين مايكل �شوماخر راب��ع �أ�سرع زمن.و�سجل هاميلتون
�أ�سرع زمن بدقيقة واحدة و217ر 35ثانية يف التجربة احلرة الثانية التي امتدت
مل�سافة 451ر 5كيلومرت  ،متفوقا بفارق 248ر 0ثانية �أمام روزبرج.وكان باتون
قد قطع م�سافة التجربة احلرة الأوىل يف دقيقة واحدة و677ر 36ثانية متفوقا
على الأملاين نيكو روزبرج �سائق مر�سيد�س.وجاء لوي�س هاميلتون ال�سائق الآخر
ملكالرين يف املركز الثالث بفارق 980ر 0ثانية خلف باتون تاله الأ�سطورة الأملاين
مايكل �شوماخر يف املركز الرابع بفارق 892ر 0ثانية خلف ال�صدارة

وت���س�ه�ي��ل دخ� ��ول امل �ه �ن��د� �س�ين الأج��ان��ب
واملالكات العاملة يف امل�شروع الريا�ضي
ب�سبب االجراءات الإدارية املعقدة  ،ويجب
على اجلميع العمل بجد لتذليل امل�صاعب
والتكاتف بني الوزارة وال�شركة العراقية
املنفذة مب�ساندة الإعالم .وكانت لـلـ(املدى)
وقفة مع اجلهة املنفذة للم�شروع (�شركة
ع�ب��د ال�ل��ه ع��وي����س) ال�ت��ي حت��دث مديرها
ال�ع��ام ع��ن �آخ��ر ال�ت�ط��ورات احلا�صلة يف
عملية البناء العمودي وقال  :نحن الآن
يف مرحلة االنتقال اىل البناء العمودي
 ،ح�ي��ث مت ا� �س �ت�يراد ال�ق�ط��ع اخلر�سانية
م��ن دول��ة الكويت التي متلك اك�بر معمل
لبناء ه��ذه القطع التي تخ�ص مدرجات
امللعب االومل�ب��ي  ،وهنالك فريق م�شرف
من الأمريكان والربيطانيني لهذه العملية
والق�شرة اخلارجية للملعب وه��و ب�شكل
جذع النخلة التي يتم ان�شا�ؤه يف البحرين
من قبل �شركة �ضخمة لت�صنيع القواطع
اجلديدة  ،علما ان القطع الكونكريتية التي
يتم ا�ستخدامها يف عمليات وا�سعة ومهمة
يف امل�شروع قد و�صلت  ،وما ي�سعدنا ان
امل�شروع ي�سري ب�صورة منتظمة جدا ويف
غاية الروعة  ،وعزا ذلك اىل االجتماعات
ال��دوري��ة التي اف��رزت �صيغة م��ن العطاء
من ال�شركات العاملة كافة.وختم حديثه
 :ن�سجل �سبق ًا ب�أربعة �أ�شهر من الناحية
الزمنية لبناء امل�شروع التي تديره اعداد
�ضخمة من املالكات التي و�ضعت ن�صب
�أعينها �إكمال امل�شروع يف الوقت املحدد
وت�أكيد قدرة العراقيني على مناف�سة اف�ضل
ال�شركات العاملية لبناء املالعب ،و�سي�شاهد
العامل ب�أ�سره ذلك بعد االنتهاء من عملية
البناء.

هدف ًا ملان�ش�سرت و�أثبت �أن��ه من طينة الكبار وعلى
ما يبدو فهو املر�شح الأوف��ر حظ ًا للفوز باللقب و
يف حال فاز باجلائزة روين ف�ستكون املرة الرابعة
على ال�ت��وايل التي يفوز فيها الع��ب من ال�شياطني
احلمر بعد �أن فاز بها راين جيجز املو�سم املا�ضي و

كري�ستيانو رونالدو املو�سمني ال�سابقني�.أما �سي�سيك
فابريغا�س  22/عام ًا/فهو الآخر مر�شح للقب نظر ًا
لت�ألقه مع فريقه هذا املو�سم على الرغم من الإ�صابات
التي �أملت به وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه الالعب الأ�صغر
م��ن ب�ين املر�شحني الأرب ��ع .يف ح�ين تبدو حظوظ

عام م�ضى مت
ديديه دروغبا  32/عام ًا� /أقل من �أي ٍ
تر�شيحه للجائزة فيها.و�أخري ًا ف�إن اجلهود التي قام
كارلو�س تيفري  25/عام ًا /ببذلها جعلته مر�شح ًا هذا
العام لنيل لقب اجلائزة و ليكون هدف ًا لفريق البلوز
يف مو�سم االنتقاالت ال�صيفي القادم.

نفاد تذاكر مباراتي افتتاح ونهائي املونديال
جوهان�سربغ  /وكاالت

�أعلن االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) �أن تذاكر املباراتني
االفتتاحية والنهائية ومباراتي الدور قبل النهائي لبطولة
ك�أ�س العامل يف جنوب �أفريقيا بيعت جميعها بعد � 24ساعة
فقط من انطالق مرحلة بيع الأخ�يرة تذاكر البطولة والتي
تت�ضمن � 500ألف تذكرة.ومت بيع تذاكر جميع املباريات التي
تقام يف كيب ت��اون وب��ورت �سيتي  ،ح�سبما �أعلن فيفا يف
بيان له يتواكب مع ثاين �أيام مرحلة البيع النهائية للتذاكر
يف جميع �أنحاء جنوب �أفريقيا.ومت بيع حوايل � 100ألف
تذكرة يف اليوم الأول من املرحلة النهائية بيع تذاكر ك�أ�س
العامل.وقال هور�ست ار �شميدت رئي�س اللجنة التابعة لفيفا
وامل�س�ؤولة عن عملية بيع التذاكر يف بيان له «�أننا �سعداء
للغاية باالهتمام وبالأرقام».ومازال هناك بع�ض تذاكر دور
ال�ستة ع�شر ودور الثمانية  ،ولكن �أغلب التذاكر املتبقية

تخ�ص دور املجموعات.وا�ستجابت جنوب �أفريقيا بحما�سة
بتب�سيط �إجراءات بيع التذاكر يف املرحلة الأخرية.وب�إمكان
امل�شجعني املحليني التقدم بطلب احل�صول على التذاكر عرب
�شبكة االنرتنت �أو يف فروع «فري�ست نا�شيونال بنك» ولكن
التذاكر غ�ير متاحة حتى الآن  ،وب ��دء ًا م��ن ي��وم غ��د �سيتم
طرح التذاكر يف املحال التجارية «�سوبر ماركت».واندفع
الآالف من م�شجعي كرة القدم يف جنوب �أفريقيا �إىل املراكز
التجارية والبنوك متهافتني على ��ش��راء التذاكر املتبقية
للمباراة االفتتاحية واملباراة النهائية لبطولة ك�أ�س العامل
بعد �أن طرحت التذاكر عرب مراكز البيع للمرة الأوىل.وبد�أ
 11مركزا لبيع التذاكر يف املدن الت�سعة امل�ست�ضيفة لفعاليات
البطولة واملئات من ف��روع بنك «فري�ست نا�شونال بنك» ،
الراعي لك�أ�س العامل  ،يف بيع التذاكر مبا�شرة �إىل امل�شجعني
الذين اعتمدوا من قبل ب�شكل �أ�سا�سي على الإنرتنت.

ب��دل ال�ضائع لل�شوط الأول عندما راوغ
الدفاع برباعة �شديدة وتوغل داخل منطقة
اجل ��زاء ليمرر عر�ضية �إىل جعفر الذي
ح��اول �إ�سكانها ال�شباك لكن �أحمد عادل
عبد املنعم ك��ان متيقظا و�أم���س��ك بالكرة
بثبات لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل 2/2
.ويف ال�شوط الثاين انح�صرت جمريات
اللعب يف و�سط امللعب لدقائق قليلة ثم
بد�أ الفريقان تبادل الهجمات  ،وكاد ح�سني
يا�سر املحمدي �أن ي�سجل يف الدقيقة 50
عندما تغلب على الرقابة الدفاعية برباعة
و�سدد كرة قوية لكن �أحمد عادل عبد املنعم
ك��ان ل��ه ب��امل��ر��ص��اد وت���ص��دى للكرة.ويف
الدقيقة  61انطلق �شيكاباال وتوغل داخل
منطقة اجل��زاء ثم مرر كرة خطرية �أطاح
بها وائل جمعة من �أمام خط املرمى.وبعد
دقيقتني �أجرى ح�سام البدري املدير الفني
للأهلي تغيريا بنزول �شهاب �أحمد بدال
من النجم �أحمد ح�سن.ويف الدقيقة 65
�سقط �سيد معو�ض م�صابا وخرج للعالج
ثم وا�صل اللعب بعدها ،وبعد �سبع دقائق
دفع البدري بالالعب �أمين �أ�شرف بدال من
�سيد معو�ض لتكون امل�شاركة الأوىل لأمين
�أ�شرف يف مباريات القمة.ويف الدقيقة 79
تلقى �أح�م��د جعفر مت��ري��رة طولية داخل
منطقة اجلزاء و�سدد كرة ت�صدى لها �أحمد
عادل عبد املنعم ثم ارتدت �إىل حممد عبد
ال�شايف الذي تابعها بت�سديدة يف ال�شباك
م���س�ج�لا ال��ه��دف ال �ث��ال��ث للزمالك.ويف
الدقيقة الثانية من الوقت املحت�سب بدل
ال�ضائع للمباراة �سدد عماد متعب كرة
خطرية ت�صدى لها عبد الواحد ال�سيد لكنه
مل مي�سك بها لرتتد �إىل حممد بركات الذي
هي�أها لنف�سه وراوغ ال��دف��اع ثم �أ�سكنها
يف ال�شباك معلنا عن تعادل الأهلي 3/3
وخروجه بنقطة من املباراة.

عام �إ�ضايف ل�سكولز يف �صفوف
ال�شياطني احلمر
لندن  /وكاالت

م � ��دد الع � ��ب ال ��و�� �س ��ط امل �خ �� �ض��رم
ب��ول �سكولز ( 35ع��ام��ا) ع�ق��ده مع
مان�ش�سرت يونايتد مل��دة ع��ام واحد
كما �أعلن م��درب ال�ن��ادي االنكليزي
العريق ال�سري اليك�س فريغو�سون.
وو� � �ض� ��ع � �س �ك��ول��ز ب ��ال� �ت ��ايل ح ��دا
لل�شائعات التي حتدثت عن �إمكانية
اع �ت��زال��ه نهائيا يف ن�ه��اي��ة املو�سم
احل ��ايل .وق ��ال ف�يرغ��و��س��ون «نحن
مغتبطون ك��ون �سكولز �سيبقى يف
�صفوف الفريق مو�سما �آخ ��ر ،لقد
اثبت من خالل م�ستواه هذا املو�سم

ق��درت��ه على اال�ستمرار يف القمة».
و�أ� �ض��اف «تكملت ال�صحافة كثريا
يف الآون � ��ة الأخ �ي��رة ع��ن �إمكانية
اع �ت��زال��ه ،لكن عندما ت ��راه يتدرب
ب�سعادة كبرية والطريقة التي يلعب
بها تت�أكد ب�أنه يريد اال�ستمرار فرتة
�أطول يف املالعب» .وخا�ض �سكولز
�أك�ث�ر م��ن  400م �ب��اراة يف �صفوف
ال�شياطني احلمر وف��از معه باللقب
املحلي ت�سع مرات والك�أ�س املحلية
ث�لاث م��رات وك��أ���س راب�ط��ة الأندية
االنكليزية م��رت�ين ،ودوري �أبطال
�أوروبا مرتني �أي�ضا.

تذاكر مونديال جنوب افريقيا

