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خروج اإلمارات من مونديال الناشئين 
خرج����ت االمارات م����ن الدور 
الثان����ي من بطول����ة العالم لكرة 
القدم للناشئني حتت 17 عاما في 
نيجيريا بعد خسارتها امام تركيا 
0-2، وس����جل فرقان سيكر )17( 
واوفوك اوزبيك )90+1( الهدفني.

وكانت االمارات تأهلت الى الدور 
الثاني، كأحد افضل منتخبني من 
4 منتخبات احتلت املركز الثالث 
في املجموعات الس����ت في الدور 
االول. وانهت االمارات الدور االول 
برصي����د 3 نقاط ف����ي املجموعة 
اخلامس����ة بفوزها عل����ى ماالوي 
2-0، وخسارتني امام اسبانيا 3-1 

والواليات املتحدة 0-1.
وتأهلت سويسرا الى الدور ربع 
النهائي بفوزها على أملانيا 4-3 بعد 
التمديد )الوقت االصلي 2-2( في 
الغوس. وسجل ريكاردو رودريغيز 
)35( وهاريس سيفيروڤيتش )49( 
واندريه غونسالفيش )101( ونسيم 
بن خليفة )116( اهداف سويسرا، 
وماريو غوتسه )39( وفلوريان 
ترينكس )78( ويونس مالي )118( 

اهداف املانيا.
وتلتقي سويسرا في الدور املقبل 
مع ايطاليا التي تغلبت على الواليات 
املتحدة 2-1 وسجل جاكومو بيريتا 
)29( وبييترو ييميلو )56( هدفي 
ايطاليا، ونيك بوالديتشوك )51( 
هدف الوالي����ات املتحدة الوحيد، 
فيما تلعب كولومبيا الفائزة على 

االرجنتني 3-2 مع تركيا.

أعل����ن الكراوتي ستريش����كو 
كاتانيتش مدرب منتخب االمارات 
لكرة القدم تش����كيلة من 23 العبا 
مدعوة ملواجهة مانشستر سيتي 
رابع الدوري االجنليزي واملشاركة 
في الدورة الدولية الودية الشهر 

اجلاري.
وتلعب االمارات مع مانشستر 
سيتي في 12 اجلاري في ابوظبي، 
قبل املش����اركة في الدورة الودية 
الدولية التي تستضيفها في العني 
في 15 منه وتضم منتخبات العراق 

وتشيكيا واذربيجان.
وتس����تعد االم����ارات خلوض 
اجلولة الثالثة من مباريات املجموعة 
الثالثة لتصفيات كأس آسيا 2011 في 
قطر، في حني تستضيف ماليزيا 

في 6 يناير املقبل في دبي.
وغاب عن التشكيلة إسماعيل 
مطر وإسماعيل احلمادي وفيصل 

خليل بسبب االصابة.
ال����� 23 هم: ماجد  والالعبون 
ناصر وسعيد الكاس وياسر سالم 
العنزي وسالم  )الوصل( ومهند 
عبداهلل ويوسف عبدالرحمن ومسلم 
فايز ومحمد فايز وعلي الوهيبي 
)العني( ومحمد قاسم ويوسف جابر 
واحمد خلي����ل )االهلي( وحمدان 
الكمالي ومحمد الشحي ومحمود 
خميس )الوح����دة( وعامر مبارك 
)النصر( وسلطان برغش وسبيت 
خاطر وعلي خصيف وعلي مبخوت 
)اجلزيرة( وعام����ر عبدالرحمن 

وذياب عوانة )بني ياس(.

وجه م����درب منتخب املغرب 
حسن مؤمن الدعوة الى 14 العبا 
محترف����ا و10 العب����ني محلي����ني 
لالنضم����ام الى صف����وف الفريق 
الكاميرون في  استعدادا ملواجهة 
ف����ي اجلولة االخيرة  14 اجلاري 
م����ن تصفيات  كأس العالم 2010. 
ضمت التش����كيلة  نادر املياغري 
وكرمي فكروش )الوداد البيضاوي( 
وعبد احلكيم ايت بوملان )املغرب 
الفاسي(، شكيب بنزوكان )ليفسكي 
صوفيا البلغاري( وعبد الس����الم 
وادو )نانسي الفرنسي( واملهدي 
بن عطية )كليرمون فوت الفرنسي( 
وعصام عدوا )النس الفرنس����ي( 
وزكريا الزروالي ومحمد اوحلاج 
)الرجاء البيضاوي( وخالد السقاط 
)الوداد البيضاوي(، عادل هرماش 
)النس الفرنسي( وكرمي االحمدي 
الهولن����دي( وكمال  )فين����وورد 
الفرنسي(  الش����افني )اوكس����ير 
ومحمد الشيحاني )املغرب الفاسي( 
وعص����ام الراقي )اجليش امللكي( 
وأحمد الدمياني )الدفاع اجلديدي(، 
عادل تاعرابت )كوينز بارك رينجرز 
االجنلي����زي( ونبيل درار )بروج 
أبو شروان  البلجيكي( وهش����ام 
)احتاد جدة السعودي( ومبارك 
بوصوف����ة )اندرخلت البلجيكي( 
الع����الوي )غينغان  ومصطف����ى 
الفرنس����ي( ونبيل باه����ا )ملقة 
االسباني( وعبد السالم بنجلون 
)هايبرنيان االسكتلندي( وعمر 

جندي )الرجاء البيضاوي(. صراع على الكرة بني التركي أوكان ألكان واإلماراتي أحمد إسماعيل          )رويترز(

ميدو ابدى انزعاجه من احلملة اإلعالمية املضادة له

إعالن تشكيلة اإلمارات 
لمانشستر سيتي

14 محترفًا بقائمة 
المغرب للكاميرون

مواجهة قوية بين الجزيرة وبني ياس
تشهد مباريات اجلولة الس����ابعة للدوري االماراتي لكرة القدم 
مواجهة قوية الي����وم بني اجلزيرة وبني ياس. ويلعب اليوم ايضا 
النصر مع االهلي. وتصطدم طموح����ات اجلزيرة الوصيف بابقاء 
مطاردته للعني بعقبة ضيفه بني ياس الذي كان احلصان االس����ود 

في البطولة حتى االن بعد سلسلة النتائج املميزة التي حققها.
وفاجأ بني ياس الصاعد حديثا والذي يقوده املدرب التونس����ي 
لطفي البنزرتي اجلميع عندما حقق ثالثة انتصارات متتالية وتعادل 
في مباراتني ليجمع 11 نقطة احت����ل بها املركز الرابع، واصبح احد 

املنافسني على الصدارة حيث ال يبتعد عن العني إال بنقطتني.
ورغم احتالله املركز الثاني بفارق االهداف عن العني، فان االنتقادات 
مازالت تالحق اجلزيرة البعيد عن مستواه املميز الذي ظهر به في 
املوس����م املاضي، واعترف مدربه البرازيلي ابل براغا بان »اجلزيرة 

احلقيقي لم يظهر بعد«.
وعانى اجلزيرة من الناحية الهجومية حيث كان اقل فرق املقدمة 
تسجيال رغم ضمه البرازيلي ريكاردو اوليفيرا صاحب أغلى صفقة 
في تاريخ الك����رة االماراتية التي قدرت بنحو 20 مليون يورو فلم 
يقدم املستوى املتوقع منه حتى اآلن واكتفى بتسجيل هدفني فقط 
وخطف منه زميله في الفريق العاجي ناتشو طوني االضواء بعدما 

قام بوظيفة تسجيل االهداف وصناعتها في املباريات االخيرة.
ويسعى االهلي حامل اللقب الى االستفادة من االجواء االيجابية 
التي سادته بعد تعيني مهدي علي مدربا له لتحقيق الفوز على مضيفه 

النصر السادس الطامح بدوره الى العودة بقوة ألجواء املنافسة.
من جانب آخر، يستهل العني حملة الدفاع عن لقبه بطال ملسابقة 
كأس االمارات لكرة القدم امام عجمان حس����ب القرعة التي سحبت 

امس االول في دبي.
وكان العني احرز لقب مسابقة الكأس املوسم املاضي بفوزه على 

الشباب 1-0 في املباراة النهائية.
وستكون مباراة االهلي بطل الدوري والشارقة أقوى مواجهات 
الدور الستة عش����رة الذي يشهد ايضا لقاء ال يقل قوة بني الوحدة 

وبني ياس ثالث ورابع الدوري في املوسم احلالي على التوالي.
وفي املباريات األخرى، يلعب الشباب مع اخلليج )درجة اولى(، 
والظفرة مع العروبة )درجة اولى(، واجلزيرة مع الش����عب )درجة 
اولى(، والنصر مع االحتاد )درج����ة اولى(، والوصل مع االمارات.  
وتقام املباريات في 23 اجل����اري، على ان تقام املباراة النهائية في 

19 ابريل املقبل.

الفضائيات تهاجم اتحاد الكرة المصري
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

أعلن مسؤولو القنوات الفضائية املصرية اخلاصة 
»درمي واحلياة ومودرن سبورت« احلرب على رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم سمير زاهر بسبب مواصلة 
عناده معهم بخصوص البث الفضائي ملباريات الكرة، 
فبعد احلرب التي اس����تمرت ما يق����رب من عام بني 
الفضائيات واحتاد الكرة، بسبب بث مباريات الدوري، 
انتقل األمر إلى مباراة املنتخب املصري أمام نظيره 
اجلزائري، واملقررة إقامتها في 14 اجلاري في اجلولة 
األخيرة من التصفيات املؤهلة إلى كأس العالم 2010 
بجنوب افريقيا. وتسبب قرار احتاد الكرة املصري 
ببيع حقوق بث املباراة إلى التلفزيون املصري مقابل 
3 ماليني جنيه، ثم يتولى ه����و مبعرفته إعادة بيع 
حقوق بث اللقاء للفضائيات اخلاصة، ليشعل أزمة 
جديدة بني الفضائيات واالحتاد، ألن ذلك س����يجعل 
كل قناة تدفع ما يزيد على نصف مليون جنيه نظير 
ب����ث املباراة، وبذلك يكون زاهر قد وصل إلى مطلبه 
األساسي عندما طلب من أي قناة تريد بث املباراة دفع 
100 ألف دوالر. يذكر ان املباراة سيتم بثها على القناة 
الثانية والقناة الفضائية املصرية والنيل للرياضة 
أرضيا وفضائيا، وفي حالة بيع املباراة للقنوات الثالث 
»درمي واحلياة ومودرن سبورت« فإن نصيب كل قناة 
سيكون نصف مليون جنيه، وهو ما رفضه مسؤولو 
القنوات الثالث، مؤكدين ان املباراة ال تس����تحق دفع 
أكثر من 50 ألف دوالر، اي ما يوازي »270 ألف جنيه 
تقريبا«، وان من حق املواطن املصري مشاهدة هذه 

املباراة التاريخية على جميع القنوات.
من جهة اخرى، اكد مهاجم الفريق االول لكرة القدم 
بنادي الزمالك احمد حس����ام )ميدو( أنه لن يتهاون 
في حقه مرة أخرى وسيتصدى لكل احملاوالت التي 
تسعى لتدميره فنيا ونفسيا، خاصة أن هناك العديد 
من اإلعالميني يقومون بحملة لتدميره دون سبب أو 
مبرر واضح. وكان ميدو قد تقدم ببالغ إلى قسم شرطة 
العجوزة ضد إحدى الصحف األسبوعية املصرية متهما 

الصحيفة بالس����ب والقذف بعدما وصفت تصرفاته 
بالبلطجة داخل املالعب، وكذلك لقيام الصحيفة بنشر 
صوره بصحبة أكثر من فتاة في أوضاع مخلة وهو 
ما دفع الالعب لالستئذان من إدارة الزمالك والتوجه 
إلى قسم الش����رطة وحترير محضر يتهم فيه إدارة 
الصحيفة بالسب والقذف باإلضافة للتشهير به ونشر 

صور غير صحيحة. 
وذه����ب الالعب بالفعل إلى نيابة ش����مال اجليزة 
لإلدالء بأقوال����ه حول الواقعة ليؤكد أن هذه الصور 
التي نش����رت في تل����ك الصحيفة لم تك����ن حقيقية 
وهي صور »مفبركة« خاصة أن الش����خص املتواجد 
بالصورة مشابه له متاما.  في شأن آخر، أكد طبيب 
الفريق األول لك����رة القدم بنادي الزمالك د.مصطفى 
املنيري أن حالة حسام عرفات العب الفريق واملنتخب 
املصري للشباب مستقرة، ومت وضعه حتت املالحظة 
مبستشفى الشروق للتأكد بشكل نهائي من استقرار 
حالته الطبية. وأضاف املنيري أن الالعب عانى من 
فقدان جميع حواس����ه نتيجة ارتطام رأسه بأرضية 
امللعب أثناء قيامه بلعب الكرة خلفية مزدوجة أدت 
إلى توقف النبض لديه، وبلع الالعب لسانه وتوقع 

اجلميع وفاة الالعب فور سقوطه.
من ناحية اخرى جدد أحمد امليرغني العب وسط 
الفريق تعاقده مع الزمالك ملدة 4 مواسم قادمة تبدأ 
من املوس����م القادم حتى 2014، وذلك مقابل 400 ألف 
جنيه في الس����نة على أن يحصل الالعب على زيادة 

سنوية قيمتها خمسون ألف جنيه.
 وكان����ت املفاوضات بني امليرغني ومجلس إدارة 
الزمالك برئاسة ممدوح عباس قد دخلت نفقا مظلما 
عق����ب رفض الالعب التوقيع على بياض مصرا على 
كتابة القيمة املالية التي س����يحصل عليها وهي 400 
ألف جنيه س����نويا بزيادة 50 ألف جنيه كل موسم.. 
حتى أخبره رؤوف جاس����ر نائب رئيس النادي بأن 
زميليه عالء علي وح����ازم إمام وقعا للفريق بنفس 

قيمة العقد.

فوز أول لطائرة الزمالك في المونديال

ألمانيا تستعد للمونديال في النمسا

حقق الزمالك املصري فوزه األول في بطولة العالم لألندية للكرة 
الطائرة املقام���ة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة وهزم كروزال 
بطل بورتوريكو في اجلولة الثانية للمجموعة االولى بنتيجة 3 � 2 

)االشواط 23 � 25، و25 � 13 و23 � 25 و25 � 14 و21 � 19(.
وفي املباراة الثانية وضمن املجموعة نفس���ها واصل تارنتينو 
اإليطالي بطل أوروبا انتصارات���ه وحقق فوزه الثاني علي التوالي 
وهزم زينيت كازان الروسي 3 � 2 )26 � 24 و25 � 23 و24 � 26 و25 

� 19 و15 � 11(.
وتصدر تارنتينو اإليطالي برصيد 4 نقاط يليه زينيت كازان ثم 

الزمالك برصيد 3 نقاط ثم كروزال برصيد نقطتني.
وفي املجموعة الثانية، مني العربي القطري بخس���ارته الثانية 

على التوالي وكانت امام سيميد البرازيلي 
1 � 3 )18 � 25 و25 � 17 و25 � 17 و25 � 22(.

وفي املجموعة ذاتها، واصل بيلشاتو الپولندي انتصاراته وحقق 
فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على بيكان االيراني 3 � 0 )25 
� 22 و25 � 18 و25 � 17(. ويتصدر بيلشاتو املجموعة برصيد 4 نقاط 

يليه سيميد وبيكان برصيد 3 نقاط، ثم العربي برصيد نقطتني.

تفقد املدير الفني ملنتخب أملانيا لكرة القدم يواكيم لوف خالل 
اليومني املاضيني بعض االماكن املرشحة في النمسا الستضافة 
معسكر تدريبي للمنتخب اس���تعدادا ملونديال 2010 في جنوب 

افريقيا صيف العام املقبل.
وذكر تقرير مجلة »كيكر« ان لوف زار منشآت فندقني الختيار 
احدهما كمعسكر إلعداد املنتخب في مايو املقبل، قبل التوجه الى 

جنوب افريقيا.
واضافت ان الفندقني املرش���حني هما »فيلدن« و»زيه بارك«، 
وأوضحت املجلة ان املنتخب ينوي اقامة معس���كر ترفيهي في 
جزيرة سردينيا على البحر املتوسط، بحضور الالعبني وزوجاتهم 
وأطفالهم قبل الدخول في مرحلة االس���تعداد اجلادة للمونديال 

الذي تأمل أملانيا الفوز به.

عاشور ثأر لشقيقه من باركر.. وشبانة وغريغوري األقرب للقب
مبدية استعدادها التام لتقدمي 
أي مس���اعدة لألشقاء إلجناح 

البطولة.
وأثنت رئيس احتاد اجلمعيات 
النسائية الشيخة لطيفة الفهد 
عل���ى حفل االفتت���اح اجلميل 
للبطولة الس���يما فقرة التراث 
الكويتي التي جاءت بشكل مميز 
يحكي قصة كفاح اهل الكويت 
الذي���ن حافظوا  املاض���ي  في 
على بلدهم ليكون بهذا الشكل 
احلضاري الرائع. وكشفت انها 
لم تستطع كبح جماح دموعها 
بعدما ش���اهدت صور املغفور 
له األمير الوالد الش���يخ سعد 
العبداهلل منتشرة في املسرح 
اقيم به احلفل  الذي  الروماني 
بعد ان تذكرت ما قام به الفقيد 
الغالي من تضحيات وخدمات 

جليلة لبلده وشعبه.
وأبدى رئيس الهيئة العامة 
لشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
سعادته الكبيرة للمستوى املميز 
الذي ظهر به حفل االفتتاح والذي 
حمل طابعا تراثيا كويتيا أصيال 
في مبادرة حتسب للجنة املنظمة 

للبطولة. 
وأشاد محمود اجلزاف مدير 
البطولة باألجواء الرائعة التي 
خرج عليها حفل االفتتاح مشيدا 
بالدور الكبير الذي قام به جميع 
العاملني والقائم���ني على هذا 
احلفل الذي خرج في الصورة 
التي تليق بحجم النجاحات التي 

حققتها بطولة األمير الوالد.

الكويت  غاليا على جميع اهل 
وكذلك دعمه الكبير لتفعيل دور 
النهوض  الكويتي���ة في  املرأة 

فيجميع مناحي املجتمع. 
ووصف���ت حف���ل االفتتاح 
بأن���ه كان جميال ومعبرا مزج 
ماضي الكويت اجلميل بحاضرها 
املشرق. واشارت الى ان النسخة 
املقبل���ة للبطولة س���تقام في 
الس���عودية  العربية  اململك���ة 

الش���يخ صباح األحمد  األمير 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
الدع���م الالمحدود الذي قدموه 

للبطولة. 
وثمنت الش���يخة فادية في 
كلمتها في حفل افتتاح البطولة 
حرص صاحب السمو األمير على 
جناح البطولة التي حتمل اسما 

وأضاف »نعرف بعضنا جيدا، 
وهو بالنس���بة لي كأحد أفراد 
عائلتي، إننا حتى نبيت في نفس 

الغرفة هنا في الكويت«.

النسخة المقبلة في السعودية

وح���ول ردود االفعال التي 
صاحبت حف���ل حفل االفتتاح 
عبرت الشيخة فادية السعد عن 
شكرها العميق لصاحب السمو 

عليك تقدمي اسكواش متكامل 
أمام وائل.. كان���ت لدي ميزة 
عليه بأني ألعب على هذا منذ 
األسبوع املاضي وهذه هي املرة 

األولى له«.
وأوضح شبانة أن الصعوبة 
لم تكمن في متكن وائل املصنف 
التاسع عامليا قبل بدء البطولة 
ولكن في العالقة الش���خصية 

التي تربطهما.

وواصل املصري عمرو شبانة 
املصنف الثال���ث تألقه بفوزه 
على مواطنه وائل هندي بثالثة 
اشواط نظيفة 1-11، 5-11، 9-11 
ليصطدم باالجنليزي جيمس 
الذي تغلب على  ولس���تروب 
الفرنس���ي تيري لينكو بثالثة 
اش���واط نظيف���ة 9-11، 5-11، 

.5-11
وقال ش���بانة عق���ب فوزه: 

11-8، 2-11، 6/11 4/11( في مباراة 
ماراثونية استغرقت 83 دقيقة 
ويلتقي غريغوري مع املصري 
رامي عاش���ور املصنف الرابع 
الذي تخطى عقبة االجنليزي 
باركر 3-1 )11-8 و11-3 و9-
11 و11-8( ف���ي 51 دقيقة ليثأر 
خلروج شقيقه األصغر هشام 
عاشور الذي ودع البطولة على 

يد باركر في الدور الثالث.

افتتاح بطولة  حتول حفل 
االمير الوالد املغفور له الشيخ 
س���عد العبداهلل لالس���كواش 
»بطولة العالم رجال 2009« الى 
لوحة فنية مزجت بني ماضي 
الكوي���ت اجلمي���ل وحاضرها 
املشرق حيث أبدعت االسترالية 
لي مخرج احلفل في تس���ليط 
الضوء على التراث الكويتي من 
الشائقة  الفنية  الفقرات  خالل 
التي نالت إعجاب احلضور وذلك 
في احلفل الذي أقيم أول من امس 
على املسرح الروماني باجلزيرة 
اخلضراء على هامش البطولة 

التي تختتم غدا. 
حضر حفل االفتتاح الشيخة 
اللجنة  الس���عد رئيس  فادية 
املنظمة العليا والشيخة لطيفة 
الفهد رئيس احتاد اجلمعيات 
النس���ائية ومحافظ االحمدي 
السالم  الش���يخ علي عبداهلل 
ورئيس احتاد الس���لة الشيخ 
الس���الم واللواء متقاعد  حمد 
فيصل اجلزاف رئيس مجلس 
العامة للش���باب  الهيئة  ادارة 
والرياض���ة ونائبه للش���ؤون 
الرياضية حمود فليطح وعدد 
العرب املعتمدين  السفراء  من 
الكويت وجماهير كبيرة  لدى 

عاشقة للعبة االسكواش.
وكانت منافسات دور الثمانية 
قد شهدت تأهل املصنف االول 
الفرنس���ي غريغوري غولتير 
الذهبي بفوزه على  الى املربع 
االجنليزي نيك ماثيو 2-3 )11-8، 

حفل افتتاح بطولة العالم لإلسكواش حاكى ماضي الكويت الجميل والمستقبل المشرق

حضور رسمي كبير في حفل افتتاح البطولة


