
القاهرة/وكاالت
بداأت مرا�س���يم االحتفال بدخول الرئي�س 
اىل  بالت���ر  وجوزي���ف  مب���ارك  ح�س���ني 
املق�س���ورة الرئي�س���ية  حيث قام���ت الفرق 
اجلمه���وري    ال�س���الم  بع���زف  الع�س���كرية 
ث���م األق���ى املهند�س هاين اأبوري���دة رئي�س 
اللجن���ة املنظم���ة كلم���ة اأعقبه���ا املهند����س 
القوم���ي  املجل����س  ح�س���ن �س���قر رئي����س 
للريا�س���ة ثم كلمة جلوزي���ف بالتر رئي�س 

االحتاد الدويل لكرة القدم . 
ث���م اأعلن الرئي�س ح�س���ني مب���ارك افتتاح 
البطول���ة   لتنطل���ق االألعاب الناري���ة   ويبداأ 
احلفل الذي ات�سم بالب�ساطة وا�ستغرق 25  
دقيقة با�ستعرا�س طابور للفرق امل�ساركة   
ور�س���مت االأ�س���واء االإلكرتوني���ة لوحات 
تعبريي���ة بال�س���وت وال�س���ورة من خالل 
امللع���ب  اأر����س  يتو�س���ط  �س���خم  بال���ون 
عمالق���ة  عر����س  �سا�س���ات  ب���ه 8   حتي���ط 
ت�س���تعر�س الق���ارات اخلم����س م���ن خالل 
ال�س���مات واملالم���ح الرئي�س���ة املميزة لكل 
ق���ارة   وعر�س ل���كل دولة من ال���دول ال� 24  
امل�س���اركة يف البطول���ة م���ن خ���الل عر�س 
املعامل ال�س���ياحية واحل�س���ارية لكل دولة 
واأ�س���هر جنوم ك���رة الق���دم فيها   كم���ا قدم 
املط���رب عمرو م�س���طفى اأغني���ة باللغتني 
العربي���ة واالنكليزي���ة حيا خالله���ا الدول 
امل�س���اركة اأعقبها عرو�س راق�سة ب�سيطة 
ومعربة  وبعد ا�س���رتاحة ق�سرية انطلقت 
املب���اراة االأوىل يف البطولة بني منتخبي 
وتوباغ���و  تريني���داد  ومنتخ���ب  م�س���ر 
و�س���ط ح�س���د جماهريي �س���خم �س���اركت 
في���ه جمموعات م���ن ال�س���باب واملواطنني 
حيث وفرت حمافظة اال�س���كندرية وجهاز 
ال�س���باب والريا�سة )اأتوبي�س���ات( لنقلهم 
من اأماكن جتمعات و�سط اال�سكندرية اىل 

اال�ستاد مع توفري وجبات ومياه لهم . 
ويقع اال�ستاد الذي اأقامته القوات امل�سلحة 
امل�سرية على م�س���احة  145  فدانا مبنطقة 
ب���رج العرب باالإ�س���كندرية ويعترب اأحدث 
واأك���رب ا�س���تاد مبنطقة ال�س���رق االأو�س���ط 
حي���ث قام الرئي�س مبارك باإزاحة ال�س���تار 
ع���ن اللوح���ة التذكاري���ة اإيذان���ا بافتت���اح 
اال�س���تاد الذي ي�س���ع لنحو 80  األف متفرج 
ويعترب نواة لقرية اأوملبية متكاملة ,  حيث 
ي�س���م عددا من مالع���ب التدري���ب وفندقا 

للريا�سيني ومبنى اإداريا وحمام �سباحة . 
ويت�س���من امللعب الرئي�س لال�س���تاد ملعبا 
مطابق���ا للموا�س���فات القيا�س���ية الدولي���ة 
طبق���ا ال�س���رتاطات االحتاد ال���دويل لكرة 
الق���دم الفيف���ا وم�س���مارا الألع���اب الق���وى 
به 8  حارات ومانع مائي وحفرتان للوثب 
الطويل والوثب الثالثي  وت�سع مدرجات 
اال�ستاد لنحو 80  األف متفرج ومت ت�سميم 
املدرج���ات بحي���ث تعط���ي زواي���ا روؤي���ة 
كامل���ة ل���كل اأنح���اء املدرجات اإ�س���افة اىل 
مق�سورة كبار الزوار ومق�سورة رئي�سية 
ومدرج خا�س لالإعالمي���ني ومدرج لذوي 

االحتياجات اخلا�سة . 
وا�س���تهل منتخ���ب م�س���ر لل�س���باب اليوم 

االول من م�س���واره يف مونديال ال�س���باب 
م�س���ر "2009" بف���وز كبريعل���ى ترينداد 
وتوباغ���و باأربع���ة اأه���داف مقاب���ل هدف 

واحد. 
�س���جل اأه���داف املنتخب امل�س���ري عفرتو 
يف الدقيقة 31 من ال�سوط االأول وح�سام 
يف  والراب���ع  "هدف���ني" الث���اين  عرف���ات 
الث���اين  ال�س���وط  م���ن  الدقيقت���ني 6 و47 
وحمم���د طلع���ت "هدف���ًا" يف الدقيق���ة 14 
�س���جل وت�س���فور ه���دف ترين���داد  بينم���ا 

وتوباجو. 
لع���ب املنتخب امل�س���ري بطريق���ة 2/4/4 
اأو بالتحديد 1/4/1/4 وبت�س���كيل مكون 
من عل���ي لطفي يف حرا�س���ة املرمى وعلي 

العربي واأحمد حجازي و�س���الح �سليمان 
واأمام���ه  الدف���اع  يف  رم�س���ان  وا�س���الم 
حمم���ود توب���ة واأحم���د جم���دي وح�س���ام 
عرفات وعفروتو و�سهاب الدين اأحمد يف 

الو�سط وحممد طلعت يف الهجوم. 
كانت البداية �سعيفة ن�سبيًا مع حماوالت 
من الفريق الرتيندادي الذي احت�س���بت له 
�س���ربة حرة يف بداية املباراة ت�سدي لها 
بول لي�س���تون اأنقذها عل���ي لطفي برباعة 
اىل �س���ربة ركنية.. واحت���اج الفريق ربع 
�س���اعة ليدخل اأجواء املباراة رمبا ب�سبب 
رهبة الالعبني من ال� 80 األف متفرج الأول 
م���رة يف حياته���م وظه���رت اأوىل مالم���ح 
اخلط���ورة بت�س���ديدة م���ن اأحم���د جم���دي 

ث���م ت�س���ديدة اأخري م���ن طلعت غ���اب فيها 
الرتكيز والدقة. 

وكان���ت الدقيق���ة 31 موعدًا له���دف التقدم 
الرائ���ع "عفروتو" والذي ترجم �س���يطرة 
املنتخ���ب امل�س���ري بغ���زوة فردي���ة راوغ 
فيها كل دفاع ترينداد واأ�سكن الكرة داخل 
ال�س���باك عل���ي مي���ني احلار�س �س���امويل 
الذي �س���بق وانق���ذ مرماه من ع���دة فر�س 

و�سط فرحة عارمة من اجلماهري. 
وم���ن هجمة مرتدة لفريق ترينداد يخطئ 
اأحم���د حج���ازي فينق����س علي���ه املهاج���م 
روت�س���فورد وخطف الكرة و�س���جل هدف 
م���ن كان يف  التع���ادل و�س���ط ده�س���ة كل 
امللع���ب حتى العب���ي ترينداد مل ي�س���دقوا 

اأنف�سهم وت�سيع اأكرث من فر�سة مل�سر قبل 
نهاية ال�س���وط الذي ينتهي بتعادل غريب 

 !!1/1
وجاء ال�س���وط الثاين م�سريًا خال�سا بعد 
اأن حت�سن اأداء املنتخب اامل�سري لل�سباب 
بتح���ركات  الهجومي���ة  فعاىلت���ه  وزادت 
حمم���د طلع���ت وح�س���ام عرفات و�س���هاب 
الدي���ن اأحمد وانطالقات اإ�س���الم رم�س���ان 
واأحم���د جم���دي, وو�س���ح ت�س���ميمه علي 
الفوز وهو ما حتقق يف الدقيقة ال�ساد�سة 
عندما �س���جل ح�س���ام عرفات هدف التقدم 
من جديد يف الدقيقة ال�ساد�س���ة اإثر �سربة 
ركنية ارت���دت من الدف���اع وقابلها عرفات 
العلي���ا  الي�س���ري  الزاوي���ة  يف  مبا�س���رة 

حلار����س ترنيداد لت�س���كن ال�س���باك. ويف 
الدقيق���ة 14 وم���ن غ���زوة فردي���ة ل�س���هاب 
الدي���ن اأحم���د اأحد جن���وم املب���اراة اأنهاها 
ب�ساروخ اأر�س اأر�س ارتدت من احلار�س 
لتجد حمم���د طلعت املتابع اجليد ليودعها 
قوية داخل ال�سباك م�سجاًل الهدف الثالث 

وهدف االطمئنان. 
وانقذ علي لطفي هدفا اآخر يف الدقيقة 27 
بعد اأن �س���ن ال�س���يوف عدة هجمات علي 
اأم���ل ت�س���جيل ه���دف يعيده���م اىل اأجواء 

املباراة. 
ب���دل  ويف الدقيق���ة الثاني���ة م���ن الوق���ت 
ال�س���ائع �س���ن املنتخ���ب امل�س���ري هجم���ة 
منظم���ة تنته���ي اىل ح�س���ام عرف���ات الذي 

اقتح���م منطق���ة اجلزاء و�س���دد �س���اروخا 
يف الزاوية اليمني البعيدة حمرزا الهدف 
الرابع وهو اأجم���ل اأهداف املباراة تنتهي 
بعده املباراة ب�س���فارة احلك���م البلجيكي 

فرانك دي بليكريي. 
من جهته اأثنى االحتاد الدويل لكرة القدم 
الذي نظمته  االفتت���اح  "فيف���ا" علي حفل 

م�سر. 
وذكر املوقع الر�سمي لفيفا اأن االإ�سكندرية 
ا�س���تقبلت يف حف���ل افتت���اح كاأ����س العامل 
"م�س���ر 2009" بحف���ل  �س���نة  حت���ت 20 
متمي���ز مل يخ���ل م���ن الفق���رات املتنوع���ة 
التي اعتمدت عل���ى التكنولوجيا احلديثة 

واالبهار ال�سوئي. 
وذك���ر املوقع حت���ت عنوان "م�س���ر تفتح 
ذراعيه���ا للعامل بحفل مبه���ر" اأن القائمني 
على احلفل لب���وا رغبة اجلماهري الغفرية 
التي ح�س���رت احلفل ملتابع���ة هذا احلدث 
مب�ساهدة عر�س جيد وبالفعل ا�ستمتعوا 
بعر����س �س���يق بو�س���ع ثم���اين �سا�س���ات 
عمالقة على اأر�سية امللعب يبث من خاللها 
اأهم املعامل ال�س���ياحية مل�س���ر والعوا�س���م 
املميزة للبلدان امل�س���اركة يف البطولة مع 
وجود كرة �س���خمة و�س���ط اأر����س امللعب 
ومن حولها هذه ال�سا�س���ات التي عك�س���ت 
العديد من ال�س���ور وامل�س���اهد املنتقاة من 

الدول امل�ساركة يف نهائيات البطولة. 
واأ�س���اف املوقع اأنه مت توزيع ال�سا�س���ات 
بطريقة متميزة مكنت كل من هم يف امللعب 
م���ن متابعة كافة تفا�س���يل احلفل وكما مت 
ا�س���تخدامها يف اخللفيات ال�سوئية التي 

جرى عر�سها اأثناء االحتفال. 
من ناحية اآخ���رى قال هاين رمزي املدرب 
الع���ام ملنتخبنا لل�س���باب اأن ه���دف اجلهاز 
الفن���ي الو�س���ول للمرب���ع الذهب���ي ولكن 
طموحاتن���ا تذهب اىل اأبع���د من ذلك وهو 

اللعب يف املباراة النهائية. 
واأكد اننا نلعب البطولة ب�سيا�سة اخلطوة 
خط���وة وهدفن���ا بعد الف���وز الكب���ري على 
ترين���داد الرتكيز علي باراج���واي والذي 
اعت���ربه اأقوى ف���رق املجموع���ة واأهم من 
اإيطالي���ا م�س���ريًا اىل ان���ه يطلب م�س���اندة 
اجلماه���ري واالإعالم حتى ي�س���من الفريق 
التاأهل مبكرًا من خ���الل مباراتي ترينداد 

وباراجواي قبل مواجهة اإيطاليا. 
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مبارك يفتتح بطولة كاأ�س العامل لل�ضباب بكرة القدم

)فيفا( يثني على حفل الفتتاح.. والفراعنة ال�صغار اأعلنوا الإنذار املبّكر
افتتح الرئي�س ح�ضني مبارك م�ضاء اأم�س  االول بطولة كاأ�س العامل ال�ضابعة ع�ضرة لكرة 

القدم لل�ضباب حتت 20  �ضنة با�ضتاد برج العرب الريا�ضي ,  والتي تنظمها م�ضر وت�ضتمر حتى 16 
ت�ضرين االول  املقبل مب�ضاركة 24  دولة .  و�ضهد احلفل جوزيف بالتر رئي�س االحتاد الدويل 

لكرة القدم و�ضفراء وروؤ�ضاء وبعثات الدول امل�ضاركة يف البطولة . 

مدريد / وكاالت
ريال  قائد  غونزاىل�س  راوؤول  اأن  الريا�سية  يف  املتخ�س�سة  "اأ�س" اال�سبانية  �سحيفة  ذكرت 

الفريق يف بطولة  امللكي م�ساركة مع  النادي  كاأكرث العبي  القيا�سي  الرقم  بات يحمل  مدريد 
الدوري االأ�سباين على مدى تاريخه.

و�سارك راوؤول يف الدقيقة 67 من املباراة التي فاز فيها ريال مدريد خارج ملعبه 
على م�سيفه فياريال 2� �سفر يف املرحلة الرابعة لبطولة الدوري, لريفع 

مباراة   524 اإىل  البطولة  تاريخ  يف  الفريق  مع  م�ساركاته  ع��دد 
متفوقا بلقاء واحد على زميله ال�سابق مانولو �سان�سي�س.

كما اأ�سبح قائد النادي امللكي على بعد ثالث مباريات فح�سب 
الفريق م�ساركة يف  كاأكرث العبي  القيا�سي  اللقب  من حمل 

املباريات الر�سمية, حيث لعب 707 مباريات مقابل 710 
ل�سان�سي�س.

وهو  م��دري��د  ري���ال  اإىل  ان�سم  ال���ذي  راوؤول,  ومي��ل��ك 
نا�سئ قادما من �سفوف جاره اللدود اأتلتيكو مدريد, 

فهو  وال��دويل,  املحلي  امل�ستويني  على  رائعا  �سجال 
دوري  بطولة  يف  ت�سجيال  اال�سبان  الالعبني  اأكرث 

اأب��ط��ال اأوروب���ا 65)ه��دف��ا( وال��ه��داف التاريخي 
اأهداف  ثمانية  بفارق  318)هدفا  مدريد  لريال 

ع��ن االأ���س��ط��ورة االأرج��ن��ت��ي��ن��ي األ��ف��ري��دو دي 
�ستيفانو(.

للمنتخب  االأول  ال����دويل  ال��ه��داف  اأن���ه  ك��م��ا 
من  ك��ان  واإن  ه��دف��ا,   44 بر�سيد  االأ���س��ب��اين 

فيا  لديفيد  قريبا  اللقب  ه��ذا  يفقد  اأن  املرجح 
اأع���وام  ب��اأرب��ع��ة  ي�سغره  ال���ذي  بلن�سية  ه���داف 

راوؤول  ا���س��ت��دع��اء  ع��دم  وا�ستغل  ال��ع��ام,  ون�سف 
ال�سخ�سي  ر�سيده  لريفع   2006 ع��ام  منذ  للمنتخب 

� اأحد اأ�ساطري ريال  اإىل 33 هدفا. ويعد راوؤول � 32 عاما 
مدريد فاإىل جانب كل هذه االأرقام متكن من الفوز مع الفريق 

باألقاب عديدة من بينها بطولة دوري اأبطال اأوروبا ثالث مرات 
اإنرتكونتينينتال مرتني  والدوري اال�سباين �ست مرات وكاأ�س 

وكاأ�س ال�سوبر االأوروبي.

راوؤول الأك��ر م�صارك��ة مع ريال 
مدريد يف الدوري الإ�صباين

 باري�س/وكاالت
العبني  ث���الث���ة  اأ����س���م���اء  ظ���ه���رت 
اأف�سل  قائمة  يف  اأرجنتينيني 
خ���م�������س���ة الع����ب����ني دخ���ال 
ال����دوري  ب��ط��ول��ة  يف 
لكرة  ال��ف��رن�����س��ي 
التي  ال����ق����دم, 
ت�����ت�����ح�����ول 
مب�����������رور 
ال�����وق�����ت 
ىل  اإ
جمتمع  "
م��������������������ن 

طبقتني".
وذكر املوقع 
االأل����ك����رتوين 
اأن  ال���ري���ا����س���ي���ة  "ليكيب"  ل�����س��ح��ي��ف��ة 
يكتف  مل  لوبيز  لي�ساندرو  االأرجنتيني 
الدرجة  دوري  يف  رات��ب��ا  االأع��ل��ى  بكونه 
يحمل  اأ�سبح  اإن��ه  بل  الفرن�سي,  االأوىل 

هذا اللقب عرب تاريخ الكرة الفرن�سية.
الفرن�سية  اأحد االأندية  اأن قدم  ومل ي�سبق 
يورو  األ��ف   425 اإىل  قيمته  ت�سل  رات��ب��ا 
الهداف  عليه  يح�سل  م��ا  وه���و  �سهريا 
املنتقل اإىل �سفوف اأوليمبيك ليون مطلع 

هذا املو�سم.
وخ���ل���ف ل���وب���ي���ز وال���ف���رن�������س���ي ي���وه���ان 
بوردو  فريق  األ��ع��اب  �سانع  ج��ورك��وف, 
يح�سل  الذي  ال��دوري  بطولة  لقب  حامل 
ياأتي  ���س��ه��ري��ا,  ي����ورو  اآالف   310 ع��ل��ى 

اأرجنتينيان اآخران.
لوت�سو  ي����اأت����ي  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  ف���ف���ي 
اأوليمبيك  و���س��ط  الع���ب  ج���ون���زاىل����س 

مواطنه  ثم  ي��ورو(  األ��ف   300( مار�سيليا 
هاينزه  ج��اب��ري��ي��ل  ال��ف��ري��ق  يف  وزم��ي��ل��ه 
األ���ف ي����ورو( ال���ذي ي��ت�����س��اوى يف   270(
الراتب مع املخ�سرم كلود مكاىليل العب 

باري�س �سان جريمان.
ومن اأجل املقارنة فح�سب, يح�سل النجم 
ناديه  يف  مي�سي  ليونيل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
بر�سلونة على راتب �سهري يفوق املليون 

يورو.
الرواتب  متو�سط  ف��اإن  لليكيب"  ووف��ق��ا 
احلاىل  املو�سم  يف  ت��راج��ع  ق��د  ال�سهرية 
بنحو خم�سة يف املئة من 729ر36 يورو 

اإىل 880ر34 يورو.
ي�سل  املثال,  �سبيل  على  اأ�سبانيا  ففي 
لالعبي  ال�����س��ه��ري  ال���رات���ب  م��ت��و���س��ط 
األف   85 ن��ح��و  اإىل  االأوىل  ال��درج��ة 

يورو ويف اإنكلرتا اإىل 80 األفا.
اأ�سواأ  اأن الو�سع �سيكون  لكن يبدو 
يف امل�ستقبل الأولئك الالعبني الذين 
ال ي�سنفون كنجوم يف عامل الكرة 

على االأقل يف فرن�سا.
ووف���ق���ا ل��ل��م�����س��در ن��ف�����س��ه ف���اإن 
الذي  البدالء  ال�سباب  الالعبني 
ال يتمتعون "با�سم كبري" عليهم 
اأن يرت�سوا اىلوم يف الدرجة 
ي���ورو  األ���ف���ي  ب��ن��ح��و  االأوىل 

�سهريا.
بقوة  االأزم��������ة  و����س���رب���ت 
الثانية  ال��درج��ة  يف  اأ���س��د 
ال��ف��رن�����س��ي��ة, ف���ال���روات���ب 
مبو�سم  مقارنة  انخف�ست 
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يورو.باملائة لي�سل متو�سطها اإىل 930ر7 اآالف 

تراجع رواتب لعبي الكرة يف فرن�صا.. والأرجنتيني لوبيز 
الأعلى دخاًل      

برازيليا/وكاالت
قطع روماريو مهاجم منتخب الربازيل لكرة القدم 
ال�س����ابق والذي فاز باألق����اب كبرية يف املالعب كما 
اأثار ج����دال خارج امللعب خطوة نحو بدء م�س����رية 
�سيا�سية عندما ان�سم اىل حزب ي�ساري برازيلي. 
وق����ال روماري����و ال����ذي اعت����زل ك����رة الق����دم العام 
املا�س����ي لكنه بقي يف �س����دارة عناوين ال�س����حف 
ب�س����بب م�س����اكله ال�سخ�س����ية اإن����ه مل يق����رر بعد اإن 
كان �سري�سح نف�سه للح�سول على موقع ت�سريعي 
ع����ن احل����زب اال�س����رتاكي الربازيلي ال�س����غري يف 

االنتخابات التي �ستتم يف ت�سرين االول 2010. 
واأ�س����اف روماريو قوله لل�سحفيني بعد االحتفال 
بان�س����مامه للح����زب يف فن����دق بو�س����ط ري����و دي 
جانريو »ق����د اأكون اأحد املر�س����حني لكن هديف هو 

م�ساعدة االأطفال والريا�سة«. 
وتاب����ع روماري����و: »اإذا مت انتخاب����ي ف�س����اأمد ي����د 
الع����ون للنا�س الذين يحتاجون امل�س����اعدة. اأحتاج 
اىل م�س����روعات من اأجل احل�س����ول على اأ�سوات. 

اأنا واحد من الذين يحرتمون كلماتهم«. 
اال�س����رتاكي  احل����زب  ب����ني  املحادث����ات  وب����داأت 
الربازيل����ي وه����و ج����زء م����ن االئت����الف احلكومي 
يف الب����الد وروماريو قبل ثالثة اأ�س����هر لكن رغبته 
يف خو�س غم����ار العمل ال�سيا�س����ي تعود اىل اأيام 

ممار�سته كرة القدم. 
وت�س����منت متاعب روماريو االأخرية القب�س عليه 
وق�س����اء ليل����ة يف مرك����ز لل�س����رطة ب�س����بب اأم����وال 
يدين بها لزوجته ال�س����ابقة على �س����بيل النفقة كما 
�س����ودرت ال�س����قة التي يعي�س فيها من اأجل �س����داد 

ديونه. 
وا�س����تغل روماري����و الفر�س����ة ليعل����ن اأنه �س����يعود 
ب�سورة موؤقتة للعب يف املرحلة االأخرية ملناف�سات 
بطول����ة كاريوكا الأندية الدرج����ة الثانية مع امريكا 

وهو النادي املف�سل لوالده الراحل. 
وق����ال روماري����و »كان م����ن املمك����ن اأن يح����دث ذلك 
االأ�س����بوع املا�سي لكني مل اأ�س����تطع اأن اأفقد ب�سعة 

كيلوجرامات. العودة قريبة«. 

روماريو يريد اأن ي�صبح »نائبًا«!  
 دبي/وكاالت

زار وفد من نادي بر�س���لونة االأ�س���باين لكرة 
الق���دم والفائ���ز بلق���ب بطول���ة دوري اأبطال 
اأوروبا العا�س���مة االإماراتي���ة اأبو ظبي قبل 
ثالث���ة ا�س���هرعلى انط���الق فع���اىلات بطولة 

كاأ�س العامل لالأندية باالإمارات.

وت�سهد م�ساركة بر�س���لونة يف البطولة اأول 
زيارة للنادي االأ�س���باين اإىل االإمارات وذلك 

خالل �سهر كانون االأول املقبل.
وحر�س الوفد االأ�س���باين الذي ي�سم كاًل من 
األ���ربت بريين ع�س���و جمل����س اإدارة النادي 
و�ستيفن داو�س���ون رئي�س العمليات الدولية 

واأنت���وين مولني مدير ال�س���فريات على تفقد 
ا�س���تاد زاي���د يف اأب���و ظب���ي والذي يخ�س���ع 
ا�س���تعدادا  هائل���ة  جتدي���د  الأعم���ال  ح���اىلا 

للبطولة.
كما تفقد الوفد الفندق ومرافق التدريب التي 
�سي�س���تخدمها العبو واإداريو النادي وباقي 

مراف���ق ومن�س���اآت البطول���ة وذل���ك يف اإطار 
اال�ستعدادات اجلارية لتنظيم البطولة.

وق���ال بريين امل�س���وؤول بالنادي عن �س���وؤون 
وال���دويل  )يويف���ا(  االأوروب���ي  االحتادي���ن 
)فيف���ا( للعب���ة فى بيان �س���حفى ام����س "منذ 
تاأهل النادي يف اأيار املا�س���ي للم�س���اركة يف 
بطول���ة العامل لالأندي���ة, ونحن فى ا�س���تياق 
للق���دوم اإىل اأب���و ظب���ي, لي�س فق���ط لالطالع 
عل���ى مراف���ق البطول���ة, واإمن���ا اأي�س���ا للقاء 
املنظم���ني والتباح���ث معهم.. ال �س���ك يف اأن 
كانون االأول املقبل �سي�س���هد منا�س���بة رائعة 
لك���رة القدم العاملية يف اأب���و ظبي, وناأمل اأن 
ن�سطحب كاأ�س العامل لالأندية عند مغادرتنا 

االإمارات".
ومتث���ل كاأ�س العامل لالأندي���ة اأبرز البطوالت 
على م�س���توى اأندية كرة القدم العاملية حيث 
تتناف����س فيه���ا اأف�س���ل االأندي���ة �س���نويا م���ن 
جمي���ع االحت���ادات القارية ال�س���تة. ويحمل 
لقب البطولة حاليا فريق مان�س�سرت يونايتد 

االإنكليزي.
وتق���ام البطول���ة عام���ي 2009 و2010 يف 
االإمارات و�س���تكون بطولة هذا العام االأوىل 
يف تاريخ بطوالت كاأ�س العامل لالأندية التي 
تق���ام جمي���ع مبارياته���ا يف مدين���ة واحدة, 
حي���ث �س���تقام املباري���ات على اأك���رب ملعبني 
لك���رة القدم يف اأبو ظبي وهما ا�س���تاد زايد, 

وا�ستاد حممد بن زايد.

كالي�صرتز ت�صارك وفد من نادي بر�صلونة يزور الإمارات قبل كاأ�س العامل لالأندية     
يف البطولت وفقًا 

لظروفها العائلية      
بروك�ضل/وكاالت

�ستبقى عائلة العبة التن�س البلجيكية كيم كالي�سرتز 
هي امل�س���وؤولة ع���ن حتديد البطوالت التي ت�س���ارك 

فيها بعد عودتها املوفقة اإىل عامل اللعبة البي�ساء.
وك�سفت البطلة املتوجة موؤخرا بلقب بطولة اأمريكا 
املفتوح���ة اأنه���ا �س���رتبط ظهوره���ا يف البط���والت 
باحتىاج���ات طفلتها ج���ادا البالغة م���ن العمر عاما 

وب�سعة اأ�سهر.
وقالت الالعبة يف ت�س���ريحات "البد يف كل ذلك من 

اأن توا�سل جادا اال�ستمتاع".
وق���د تت�س���بب ن���درة البطوالت الت���ي ت�س���ارك فيها 
يف ع���دم ق���درة كالي�س���رتز على ا�س���تعادة �س���دارة 
الت�س���نيف العاملي, بيد اأن ذلك ال يهمها كثريا. "اأنا 
ال اأركز كثريا يف املركز االأول, رغم اأن ذلك �س���يكون 

جميال, اإال اأن بطوالت اجلراند �سالم هي االأهم".
وب���داأت كالي�س���رتز ظهوره���ا اأمام و�س���ائل االإعالم 
اىلوم باإع���الن اعتزاله���ا النهائ���ي, قب���ل اأن توؤك���د 
اأنه���ا كان���ت جم���رد مزح���ة, م�س���رية اإىل اأن م�س���األة 
ا�س���تمرارها يف اللعب االآن �ستقررها "مو�سما بعد 

اآخر".

فر�سة اجلمهور والالعب امل�سري بت�سجيله احد اهداف فريقه

دوري الكرة الفرن�سي ي�سهد ت�سنيفًا جديدًا يف عقود الالعبني

بر�سلونة ي�سعى للح�سول على كا�س العامل لالندية

روماريو

قائد  الرفيق امللكي 
ا�سبح قريبًا من 
اللقب القيا�سي


