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اإلنجليز يضربون بقوة.. والدور نصف النهائي ينطلق اليوم

ولستروب يفّجر المفاجأة ويقصي درويش من بطولة العالم لإلسكواش
فج���ر االجنلي���زي جيمس 
ولس���تروب املصن���ف احلادي 
عش���ر كبرى مفاج���آت بطولة 
األمير الوالد املغفور له الشيخ 
سعد العبداهلل لالسكواش بطولة 
العالم رجال 2009 بفوزه املثير 
على املصنف الثاني املصري كرمي 
درويش ليودع األخير البطولة 
م���ن دور ال� 16 في الوقت الذي 
ستنطلق فيه اليوم مباراتا الدور 
قبل النهائي على ان يقام النهائي 

بعد غد السبت.
املواجهة  وحسم ولستروب 
لصاحله بثالثة اش���واط مقابل 
شوط حيث جاءت نتائج األشواط 
األربعة على النجو التالي 7-11، 

.9-11 ،11-3 ،7-11
وجاء خروج درويش املفاجئ 
في الوقت الذي واصل فيه املصنف 
االول الفرنسي غريغوري غولتير 
تقدم���ه بتخطيه عقبة املاليزي 
علي ونغ بانغ بثالثة اش���واط 
نظيفة 11-4، 11-5، 11-9. وصعد 
املصن���ف الثالث املصري رامي 
الهولندي  عاش���ور بفوز على 
لورنس ج���ان اجنيم���ا 5-11، 
7-11، 11-5، 11-7 ف���ي املباراة 

التي استغرقت 48 دقيقة.
وحلق ب���ه مواطن���ه عمرو 
الرابع بتغلبه  شبانة املصنف 

روعة التنظيم وتقدميهم اخلدمات 
املميزة لالعبني والتي تفوق ما 
ش���اهده في كل البطوالت التي 
شارك فيها مؤكدا انه كرياضي 
الهزمية بروح رياضية  يتقبل 

مثلما يفرح للفوز.
من جانبه اكد عضو اللجنة 
العلي���ا املنظم���ة للبطولة فهد 
العجمي أن التحضير للبطولة 
من جانب اللجنة استمر ألكثر 
من ع���ام كامل لضم���ان جناح 
الت���ي تعتبر األفضل  البطولة 
على مستوى العالم وذلك عبر 
التعاقد مع شركة عاملية لتنظيم 
حفل االفتت���اح واخلتام إضافة 
إلى اس���تقدام ادارة فنية عالية 
البطولة من  املس���توى إلدارة 

الناحية الفنية.
وقال العجمي والذي يشغل 
منصب مستشار رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة الشيخة 
العمل  فادية السعد، ان وتيرة 
زادت بشكل ملحوظ في األشهر 
الس���تة األخيرة، مشيرا إلى ان 
هذا االستعداد أثمر هذا النجاح 
الباهر بشهادة أعضاء االحتاد 
الدولي لالسكواش عندما عبر 
معظمهم عن رضاهم التام عن هذا 
التنظيم الرائع الذي لم يشاهدوه 

منذ فترة طويلة.

على االجنليزي داريل س���لبي 
11-9، 11-6، 11-8، اما املصنف 
اخلامس االجنليزي نيك ماثيو 
فقد تأهل بفوزه على االسترالي 
كامرون فيلي 6-11، 3-11، 2-11، 
واكتمل مسلسل التألق االجنليزي 
بفوز بيتر باركر املصنف السابع 
على املصري هاشم عاشور 6-11، 

.9-11 ،11-8 ،5-11
الفرنس���ي تيري  كما تأهل 
لينكو على حساب االجنليزي 
اليس���تر ووكر بثالثة اشواط 
لشوط2-11، 8-11، 11-4، 6-11.
وتأهل املصري وائل هندي 
على حساب مواطنه طارق مؤمن 

.6-11 ،7-11 ،6-11 ،12-10
وفي أول رد فعل على نتائج 
أول م���ن امس، عبر االجنليزي 

ولستروب الفائز على املصنف 
الثاني في العالم املصري كرمي 
درويش في دور ال� 16 بنتيجة 
ثالثة اشواط نظيفة، عن سعادته 
الكبيرة مؤكدا انه كان واثقا من 
الف���وز بالرغم من قوة خصمه 
الذي يعتبر احد افضل الالعبني 

في الفترة احلالية.
وقال ستروب ان هذا الفوز 
سيكون دافعا كبيرا له ملواصلة 
تقدميه مباري���ات كبيرة حتى 
الوصول ال���ى املباراة النهائية 
للبطولة، مشيرا الى ان املهمة لم 
تنته بعد وانه سيؤجل األفراح 

الى ما بعد إحرازه البطولة.

عاشور حزين للخروج

من جهته عبر الالعب املصري 

الصاعد هشام عاشور عن حزنه 
الشديد خلسارته مباراة دور ثمن 
النهائي للبطول���ة امام الالعب 
االجنليزي بيتر باركر بنتيجة 
ثالثة اشواط مقابل واحد مؤكدا 

أن خصمه قدم أداء مميزا. 
وق���ال ان���ه كان يأم���ل في 
حتقيق الفوز ملواصلة مشواره 
في البطولة األغلى وحتس���ني 
تصنيفه العاملي اال أن ارتكابه 
بعض األخطاء البس���يطة في 
النق���اط املهمة حرمته  بعض 
من الفوز متمنيا لباقي الالعبني 
الع���رب وخصوصا ش���قيقه 
رامي التوفيق في االيام املقبلة 

للبطولة. 
وأعرب عاش���ور عن عميق 
شكره للقائمني على البطولة من 

مدرب منتخب مصر حسن شحاتة يسعى لالطمئنان على حالة العبيه في لقاء تنزانيا اليوم

االجنليزي جيمس ولستروب اقصى  املصري كرمي درويش

أحد الالعبني يستعرض مهاراته

مقصيد: دعم فادية ساهم في التطوير
لم يستغرب رئيس احتاد االسكواش حسني 
مقصيد هذا النجاح الالفت للبطولة كونه قريبا 
من اللجنة املنظمة للبطولة ومتابعا للعمل الكبير 
للجنة الذي استمر الكثر من عام بقيادة الشيخة 
فادية التي ل��م تبخل بأي جهد األمر الذي أدى 

إلى هذا النجاح. وقال إن هذا الدعم الذي تقدمه 
الشيخة فادية لرياضة االسكواش الكويتية منذ 
س��نوات اعطاها زخما كبيرا، كما أدى الى هذا 
التطور الكبير للعبة وحصول الكويت على املرتبة 

ال� 15 على مستوى العالم.

عقود لبيع حلويات مرتبطة بأندية إنجليزيةريد بل ستريت ستايل تنطلق اليوم 

لبنان يلتقي الصين دون استعداد جدي

الشباب يواصل مطاردة الهالل

»البحري« يكّرم أبطال الدراجات المائية
يحتفي النادي البحري مساء اليوم باملنتخب الوطني للدراجات 
املائية مبناسبة فوزه باملركز الثالث عامليا وحصوله على العديد من 
امليداليات الذهبية والفضية والبرونزية في نهائيات بطولة العالم 
للدراجات املائية التي نظمها االحتاد العاملي للدراجات املائية بوالية 

أريزونا األميركية وسط مشاركة دولية واسعة.
وسيقيم مجلس إدارة النادي احتفاال حتت رعاية رئيس النادي 
اللواء فهد الفهد في ال� 6:00 مساء في قاعة املغفور له الشيخ عبداهلل 
املبارك في مقر النادي بالساملية سيتم من خالله تكرمي أبطال العالم 
وهم: محمد ابراهيم بوربيع احلاصل على 4 ميداليات ذهبية وخالد 
س���الم بوربيع احلاصل على ميداليتني ذهبية وفضية ومحمد الباز 
احلاصل على ميداليتني ذهبية وبرونزية ويوسف العبدالرزاق احلاصل 
على ميداليتني ذهبية وبرونزية وعلي الشمالي احلائز على ميدالية 
فضية كما س���يتم تكرمي املدرب الوطني عبدالوهاب العمر ورئيس 

اللجنة البحرية ورئيس املنتخب عبدالقادر النجار.

تنطلق اليوم اجلولة التأهيلية األولى من بطولة 
ريد بل ستريت ستايل، املسابقة العاملية لكرة القدم 
احلرة، وتبدأ مع اجلولة األولى رحلة البحث عن 
أفضل 16 العب كرة مهارات في الكويت. وسيتمكن 
فقط ش���خص واحد من نيل فرص���ة التأهل إلى 
النهائيات العاملية لريد بل س���تريت ستايل التي 
ستقام في أبريل من العام املقبل في كايب تاون، 

جنوب افريقيا. 
وتبدأ اجلوالت التأهيلية اليوم في الساعة ال� 
5:00 مس���اء في الكوت مول وقد سجل حتى اآلن 
أكثر من 50 مشتركا، وسيتوجب على هؤالء أن 
يبه���روا احلكام إذا أرادوا أن ينتقلوا إلى النهائي 
الذي سيقام في املارينا كريسنت في 4 من الشهر. 

وتنتقل اجلوالت التأهيلية ف���ي 12 اجلاري إلى 
منطقة اجلهراء وحتديدا إلى سليل اجلهراء ومن 
بعدها إلى مالعب كرة الس���لة ف���ي املارينا يوم 

اخلميس 19 اجلاري. 
تتلخص ش���روط »ريد بل س���تريت ستايل« 
في تنافس مش���اركني اثنني على تقدمي أفضل ما 
ل���دى كل منهما من مهارات في »ترقيص« الكرة، 
وذلك ملدة 3 دقائق على مسرح مستدير بقطر 7 
أمتار. كل مش���ارك يحصل على 30 ثانية إلظهار 
مهاراته بالكرة قبل أن ميررها إلى منافسه الذي 
يبدأ باستعراض ما لديه من فنون ملدة 30 ثانية 
اخرى ثم يعيد الكرة الى املش���ارك االول، وهكذا 

دواليك حتى انتهاء الدقائق الثالث.

وقعت شركة بريطانية معروفة عقدا مع موزعني 
في بلدان مجلس التعاون اخلليج بقيمة تزيد عن 
9 ماليني دوالر لبيع حلويات مرتبطة بأكبر اندية 

الدوري املمتاز لكرة القدم االجنليزية.
واكدت شركة »سويت كريد« توقيع اتفاقيتني مع 
موزعني منهم مجموعة البحر في الكويت وبلشرف 
في اململكة العربية الس����عودية، وفدرال فودز في 

االمارات وقطر، وفي أم بي براذرز في البحرين.

ومتتلك الشركة حقوقا حصرية للعالمات التجارية 
الندية ليڤربول ومانشس����تر سيتي ومان يونايتد 
وتنتج حلويات متنوعة حتمل ش����عارات النادي. 
وذكرت الشركة في بيان لها ان الصفقتني ابرمتا في 
اليوم األول ملعرض سويتس ميدل ايست  وسناك 
تك ميدل ايست. وقال كاليف غارارد املدير التنفيذي 
لسويت كريد: »نحن جند في الشرق األوسط سوقا 

يافعة مستعدة لتقبل منتجات جديدة ومثيرة«.

بيروت ـ ناجي شربل
ال شيء في لبنان يشير الى ان منتخب لبنان 
لكرة القدم يس���تعد للقاء الصني في التصفيات 
املؤهلة لنهائيات بطولة كأس آس���يا ال� 15 التي 
تستضيفها قطر س���نة 2011، عدا ورود خبر عن 
املباراة في التعميم االسبوعي الصادر عن االحتاد 

اللبناني لكرة القدم.
مباريات الدوري العام ال� 50 لنوادي الدرجة 
االولى، ال���ى مباريات بطولة الدرج���ة الثانية، 
ومتهيدات مسابقة كأس لبنان، ودوري الصاالت 
الثالث. كل هذه النشاطات لم تتوقف ولم ينتظم 

الالعبون حتى اآلن في معسكر تدريبي بإشراف 
املدير الفني للمنتخب أميل رستم، الذي يشرف 
على فريق النجمة بطل لبنان واملتصدر احلالي 

للدوري بفارق األهداف عن العهد.
واقتصرت اخبار التحضيرات ملوقعة الصني 
املقررة في 14 اجلاري على ملعب بيروت البلدي، 
على رفض إعادة قلب دفاع اف سي كولونيا االملاني 
يوسف محمد الى صفوف املنتخب، بعد شموله 
بقرار العفو العام الص���ادر عن االحتاد، وبدا ان 
حسابات شخصية معينة، حتول دون تلبية طلب 

رستم باستدعاء محمد الى املنتخب.

واصل الشباب مطاردة الهالل املتصدر اثر فوزه 
على ضيفه االتفاق 4-1 على ملعب االمير فيصل بن 
فهد في امللز في ختام املرحلة الثامنة من الدوري 
الس���عودي لكرة القدم. وسجل ناصر الشمراني 
)36 و52 من ركلة جزاء( وعبداهلل ش���هيل )75( 
وعبداهلل االسطاء )86( اهداف الشباب، واملغربي 

يونس منقاري )65( هدف االتفاق.
ورفع الش���باب رصيده الى 19 نقطة بفارق 3 
نقاط خلف الهالل، فيما وقف رصيد االتفاق عند 
نقطتني في املركز األخير. وفي مكة، تعادل الوحدة 
مع ضيفه األهلي بهدف للمغربي يوسف القديوي 

)46( مقابل هدف حملمد السفري )72(.

عربيةمتفرقات

تفتتح مس���اء اليوم مباريات املرحلة السابعة من 
الدوري القطري لكرة القدم باقامة لقاءين، حيث يلتقي 
في االول الوكرة مع الش���مال، والس���يلية مع قطر في 

املواجهة االخرى.
حقق الوثبة والطليعة فوزين عريضني االول على ضيفه 
الوحدة 4-0، والثاني على ضيفه عفرين 5-1 في ختام املرحلة 

السادسة من الدوري السوري لكرة القدم.
استقال اجلزائري عز الدين آيت جودي مدرب فريق 
ترجي جرجيس التونس���ي لكرة القدم من منصبه بعد 
هزمية الفريق 0-7 في اجلولة التاس���عة من مس���ابقة 
دوري الدرجة األول���ى احمللي أمام مضيفه حامل اللقب 

الترجي.
أخفق ممثال الطائرة العربية الزمالك املصري والعربي 
القط��ري في حتقيق الفوز في افتتاح بطولة العالم لالندية 
للكرة الطائرة التي انطلقت امس االول في العاصمة القطرية 
الدوحة. وخسر الزمالك امام تارنتينو اإليطالي بطل أوروبا 
1-3  وف��ي املجموعة الثانية خس��ر العربي امام بيلش��اتو 

الپولندي 3-0.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخوض املنتخب املصري االول 
لكرة القدم جتربة ودية هامة في 
الثامنة والنصف من مساء اليوم 
بتوقيت الكويت بس����تاد اسوان 
امام منتخب تنزانيا، حيث يأتي 
اللقاء ضمن برنامج استعدادات 
منتخب الفراعنة ملباراته املصيرية 
واملرتقبة امام اجلزائر بالتصفيات 
االفريقي����ة املؤهلة لبطولة كأس 
العال����م 2010 بجن����وب افريقيا، 
واملق����رر اقامتها ف����ي 14 اجلاري 

بستاد القاهرة الدولي.
ويسعى اجلهاز الفني ملنتخب 
مصر بقيادة حسن شحاتة املدير 
الفني من خالل لقاء اليوم لالطمئنان 
على حالة العبيه الفنية والبدنية 
واملهارية، وكذلك تقييم املجموعة 
اجلديدة بالفريق سواء التي عادت 
من جديد لصفوف املنتخب او التي 
تشهدهم الصفوف الدولية للمرة 
الى  األولى، كما يس����عى شحاتة 
دخول الالعبني في األجواء العامة 
للمنافسة بالتصفيات، والوقوف 
على التش����كيلة الرئيس����ية التي 
سيعتمد عليها في الفترة املقبلة، 
حيث يعتبر اجلهاز الفني جتربة 
اليوم ه����ي »البروف����ة األخيرة« 
للفراعنة قبل لقاء اجلزائر املرتقب. 
وكان سمير زاهر رئيس االحتاد 
املصري لكرة القدم وعدد من اعضاء 
مجلس إدارة االحتاد قد قاموا بزيارة 
أثناء  املنتخ����ب مبدينة اس����وان 
أدائه لتدريباته باألمس، وطالب 

صفوف الفريق حتى نهاية عقده، 
الزمالك وبعض  وأن مح����اوالت 
األندية األخرى مع الالعب للحصول 
على خدماته خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية في يناير املقبل مرفوضة 

حتت أي ظروف.
ونفى مسؤولو الشرطة ما تردد 
حول وجود شرط جزائي في عقد 
صامويل كي����را يتيح له الرحيل 
لو س����دد 200 ألف دوالر، مؤكدا 
أن الالع����ب ال يرغب في الرحيل 
عن الفريق وال توجد أدنى مشكلة 

معه.

عبد السالم نجاح في األهلي

يبدو ان األيام القليلة القادمة 
ستش����هد مفوضات ايجابية بني 
النادي األهلي وحرس  مسؤولي 
احلدود من اجل عقد اكثر من صفقة 
تبادلية وقد تسفر هذه املفاوضات 
عن امداد النادي العسكري بعدد 
من العبي فريق الشباب ب� »القلعة 
احلمراء« على سبيل اإلعارة، اضافة 
الى التعاقد مع احمد بالل مهاجم 
الفري����ق، وذلك مقابل اس����تغناء 
حرس احلدود عن عبد الس����الم 
جناح لألهلي ف����ي يناير القادم، 
التي س����تقطع  املفاوضات  وهي 
الطريق عل����ى الزمالك الذي قطع 
ش����وطا كبيرا من املفاوضات مع 
الذي انخفض مس����تواه  الالعب 
بعد جتميد اش����تراكه مع الفريق 
العسكري بسبب اصراره على عدم 

جتديد عقده.

زاهر الالعب����ني بضرورة التركيز 
في املرحل����ة املقبلة والعمل على 
إنهاء جميع االستعدادات اخلاصة 
مبواجه����ة اجلزائ����ر املصيرية، 
لتحقيق حلم الشعب املصري في 
لعب منتخب بالدها مبونديال كأس 
العالم، كما انف����رد زاهر باجلهاز 
الفني للمنتخب في اجتماع جانبي 
مع اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة 
حسن شحاتة استغرق نحو ربع 
الس����اعة، اطمأن زاهر خالله من 
ش����حاتة ومعاونيه على طريقة 

االستعداد للمرحلة املقبلة.

ميشيل يعيد استكشاف شيكاباال

من جهة أخرى، يخوض الفريق 
األول لك����رة القدم بنادي الزمالك 
مواجهته الودية األولى اليوم امام 

فريق االنت����اج احلربي، ويبحث 
اجله����از الفني للفري����ق االبيض 
بقيادة الفرنس����ي هنري ميشيل 
املدير الفني جتربة أفكاره اخلططية 
املواجهة، في  اجلديدة في ه����ذه 
محاولة من����ه لتوظيف الالعبني 
بش����كل أفضل وتالف����ي األخطاء 
العديدة الت����ي ظهرت منذ توليه 
الفنية للفريق  مسؤولية اإلدارة 

وتطبيقه طريقة 2/4/4.
 ومن املنتظر أيضا أن تتسبب 
عودة صانع ألعاب الفريق محمود 
عبدالرازق )شيكاباال( في إجراء 
تعديل خططي حيث س����يتولى 
شيكاباال القيام بدور صانع األلعاب 
خلف رأسي احلربة وسيكون ذلك 

على حساب أحد العبي الوسط.
وكان اجلهاز الفني قد استقر 

على خوض ثالث مباريات ودية 
خالل فترة توقف الدوري العام، 
وسيخوض الفريق مباراته الودية 
الثانية في 8 اجلاري أمام طالئع 
اجليش في اعت����زال عبدالناصر 
محمد، في الوقت الذي لم يتحدد 

فيه بعد طرف املباراة الثالثة.
في شأن آخر، يؤدى أحمد حسام 
الفريق جزءا من  )ميدو( مهاجم 
التدريبات اجلماعية للفريق بجانب 
تدريبات����ه العالجية التي يؤديها 
يوميا بعد امتثاله للشفاء بنسبة 
كبيرة من إصابته بشد في العضلة 

اخللفية.
من ناحية أخرى أكد مسؤولو 
نادي احتاد الش����رطة أن الغاني 
صمويل كيرا العب وسط الفريق 
بالنادي مس����تمر داخل  الكروي 

سفير الجزائر بالقاهرة يشيد بالجهود المصرية
أش��اد س��فير اجلزائر بالقاهرة السفير عبد 
القادر حجار بجهود كل األجهزة املصرية املعنية 
باإلع��داد ملباراة مصر واجلزائر الس��يما وزارة 
اخلارجي��ة واألجهزة األمنية الرياضية، وتعاونها 
الكامل مع اجلانب اجلزائري من أجل خروج املباراة 
في أفضل صورة مب��ا يليق بالبلدين والعالقات 
التاريخية بينهما. وأعلن الس��فير اجلزائري في 
هذا الصدد أنه تلق��ى موافقة كتابية من املجلس 
األعلى للرياضة في مصر على تخصيص 2000 

تذكرة للمشجعني اجلزائريني، موضحا أنه يجري 
النقاش مع املجلس األعلى للرياضة حول إمكانية 
تسلم السفارة اجلزائرية في القاهرة للتذاكر قبل 
فترة من املباراة من أجل إرسالها للجزائر لتوزيعها 
على املش��جعني اجلزائريني،  ولكي تسهل عليهم 
عملية حجز أماكن اإلقامة. وقال الس��فير حجار 
إنه يجري التباحث مع وزارة اخلارجية املصرية 
حول إمكانية منح جزء من املشجعني اجلزائريني 

تأشيرة دخول ملصر من مطار القاهرة.

الفراعنة في اختبار تنزاني اليوم استعداداً للجزائر


