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تأهلت 8 فرق الى دور الثمانية في بطولة املغتربني 
السوريني الثانية في الكويت، حيث التقى درعا مع الكرامة، 
واجلالية األرمنية مع حوران، والطليعة مع ركان الشام، 

والشعلة مع ابوحردوب.
وكانت مباريات ال����دور التمهيدي قد اختتمت بفوز 
الكرامة على فري����ق حمص الوليد 3-1 ضمن املجموعة 

الثانية.
وضمن ذات املجموعة، ف����از فريق اجلالية االرمنية 
على األهلي احللبي 1-0، ليتصدر اجلالية االرمنية فرق 
املجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما حل الكرامة ثانيا 
بخمس نقاط، ثم االهلي احللبي )4 نقاط( وأخيرا حمص 
الوليد دون رصيد من النق����اط. وفي املجموعة االولى، 

تصدر فريقا درعا وحوران مجموعتهما بعد فوز االول على االحتاد احللبي 3-0 والثاني على 
الوثبة 1-3.

وتصدر الطليعة املجموعة الثالثة بعد تعادله مع ابو حردوب 3-3، س����جل للطليعة زاهر 
حنتير وسامر أبوبكر وابراهيم خالوصي.

من جهته، قال مسؤول البطولة مهند الصحن ان منافسات الدور التمهيدي شهدت مستويات 
مرتفعة ولم تشهد اي مفاجآت بعد تأهل الفرق املرشحة لدور الثمانية.

وبني ان املنافس����ة ستكون اكثر اثارة مع انطالق دور الثمانية خاصة ان كل الفرق املتأهلة 
لديها حماس كبير ملواصلة املشوار والظفر بلقب البطولة.

»الفراعنة« يتحّدون اإلنجليز في »مدينة الضباب«

املنتخب املصري يعود للقاءات الكبيرة مبواجهة إجنلترا

مصر انجلترا
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الفني ملنتخب اجنلترا يصف لقاءه 
الفراعنة باملباراة الصعبة،  أمام 
ويؤكد عل���ى العبيه ان املنتخب 
املصري منظم ولديه قدرة كبيرة 
على املنافس���ة، وعليهم التركيز 
في اللقاء مبنتهى اجلدية، حتى 
ال يتعرض الفريق ملفاجآت تؤثر 
على مشواره وهدفه الرئيسي من 

اقامة هذه املباراة.

 روني يطالب
بمساندة تيري 

طلب مهاجم مان يونايتد واين 
روني من اجلمهور االجنليزي ان 
يساند مدافع تشلسي وقائده جون 
تيري خالل املباراة الودية التي 
سيخوضها املنتخب االجنليزي 

اليوم امام مصر.
ويأتي تصري���ح روني على 
خلفية القرار الذي اتخذه مدرب 
اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو 
بسحب ش���ارة القائد من تيري 
بس���بب فضيحة اتهامه بعالقة 
عاطفية خارج الزواج مع الصديقة 
السابقة لزميله في املنتخب واين 

بريدج.

املدرب العام تدريب العبي الوسط 
والهجوم، وانفرد احمد سليمان 
مدرب ح����راس املرمى بتدريب 
احلراس الثالثة بالفريق، بينما 
ظل شحاتة عند نقطة املنتصف 
ليتابع بدقة امل����ران ويدون كل 
كبي����رة وصغي����رة بتدريبات 

املجموعات الثالث.
الفن����ي هذه  املدير  وأنه����ى 

فنيا ومهاريا وبدنيا ونفسيا.

كابيللو.. وكتيبة اإلنجليز

املقابل، يخوض منتخب  في 
اجنلترا لقاءه اليوم وهو محمل 
بالضغوط النفسية العديدة والتي 
تأتي في مقدمتها ضرورة تقدمي 
الع���رض املمتع والق���وي الذي 
ينتظره عشاق الكرة ببالد االجنليز 

ولكنه في الوقت نفس����ه ليس 
باملستحيل، وان العبرة هنا بقوة 
االداء وتنظيم الصفوف وعدم 
التخلي عن عامل االصرار على 
الف����وز، وان كرة القدم احلديثة 
اصبحت ال تعترف بأي ش����يء 

سوى االداء اجليد واملنظم.
وكان منتخ����ب الفراعنة قد 
اختتم تدريباته امس استعدادا 

بشغف ليستمتعوا باملهارات الفنية 
اخلاصة التي ميلكها معظم العبيه، 
كما ان املنتخب االجنليزي مطالب 
بالفعل بانهاء املباراة بفوزعريض 
لصاحله ليستطيع بث الطمأنينة 
داخ���ل نف���وس جماهي���ره قبل 
املشاركة في منافسات مونديال 
افريقيا، وهو حتديدا ما  جنوب 
جعل االيطالي فابيو كابيللو املدير 

للمباراة مبران خفيف اش����تمل 
على اجلري ح����ول امللعب عدة 
مرات ثم اخلض����وع لتدريبات 
االطالة وف����ك العضالت، بعدها 
قام املدير الفني بتقسيم الالعبني 
الى ثالث مجموعات دفاعا ووسطا 
وهجوما تول����ى حمادة صدقي 
املدرب املساعد مهمة تدريب العبي 
خط الدفاع، وتولى شوقي غريب 

التقسيمة بعد 20 دقيقة، وقام 
باجراء تقسيمة جديدة مكونة 
من مجموعتني قادها ش����حاتة 
بنفس����ه، ورك����ز خالله����ا على 
معاجلة االخطاء التي وقع فيها 
الالعبون اثناء التقسيمة االولى، 
وحتفيظهم الفكر اخلططي الذي 
ينوي تطبيقه بلقاء اليوم، وكذلك 
االطمئنان على مستوى الالعبني 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تتجه انظار عشاق كرة القدم 
ف����ي انحاء العالم ف����ي احلادية 
عشرة من مساء اليوم بتوقيت 
الكويت صوب س����تاد وميبلي 
الشهير بالعاصمة االجنليزية 
لندن ملتابعة اللقاء املرتقب الذي 
س����يجمع بني منتخبي اجنلترا 
ومصر ف����ي اطار اس����تعدادات 
املنتخب االجنليزي ملنافس����ات 
بطولة كأس العالم 2010 بجنوب 

افريقيا.
ويأمل املنتخب املصري »بطل 
افريقيا« في تقدمي عرض قوي 
امام االجنليز يليق بسمعة بطل 
القارة االفريقية، وحتقيق نتيجة 
مرضية يس����تطيع من خاللها 
مواصلة ادخال الس����عادة على 
قلوب جماهي����ره الغفيرة التي 
مازالت تعيش نشوة االنتصارات 
واالجنازات العديدة التي حققها 
هذا املنتخب، والذي اصبح املورد 
الرسمي للسعادة للمصريني في 

كل بقعة من بقاع االرض.
وه����ذا حتديدا ه����و ما جعل 
اجلهاز الفن����ي للفراعنة بقيادة 
حسن شحاتة املدير الفني يؤكد 
على العبيه ان����ه من اخلطأ ان 
نعتبر انفس����نا غي����ر مطالبني 
بتحقيق الفوز في مباراة اليوم 
على اعتبار انه����ا مواجهة غير 
رسمية، الننا جميعا مطالبون 
بتقدمي صورة جيدة ومش����رفة 
للك����رة االفريقي����ة والعربي����ة 
بشكل عام واملصرية على وجه 
اخلصوص امام العالم، كما طالب 
الالعبني بضرورة التحلي بهدوء 
االعصاب والتخلي عن املشاحنات 
والرهبة التي قد تصيب البعض 
بس����بب قوة الفري����ق املنافس، 
مؤكدا ان الف����وز باللقاء صعب 

الصراع يتواصل على لقب »المغتربين السوريين«

شعار الدورة

عبداهلل مقدس قدم مستويات الفتة في البطولة

)عادل يعقوب(محاوالت الهجوم القدساوي اصطدمت بصالبة دفاع الكويت

مالمح أبطال »تنس الكويتية« تتحدد اليوم

»يد« الكويت يفوز على القادسية
أصبح مرشحا بقوة للصعود مع الستة الكبار 

حامد العمران 
واصل الكويت مس����يرته في االجتاه الصحيح 
بعد فوزه املستحق على القادسية 34-29 )الشوط 
األول 17-15( في اللقاء املؤجل من االسبوع اخلامس 
لدوري الدمج لكرة اليد على صالة الشهيد فهد األحمد 
بالدعية. وبذلك رفع األبيض رصيده الى 11 نقطة 
وبات مرشحا بقوة للصعود مع الستة الكبار بعد 
مشاركته مؤقتا مع الصليبخات في املركز الرابع، 
فيما اصبح امل القادسية ضعيفا للغاية بعد جتمد 

رصيده عند 6 نقاط ليبقى في املركز التاسع.
استطاع االبيض ان يفرض نفسه بفضل االداء 
اجلماعي والقيادة اجليدة من صانع األلعاب عبداهلل 
اخلميس الذي قدم مس����توى جيدا، وكان عبداهلل 
الغربللي حاضرا بتصويباته املتقنة ولعب محمد 
الغربللي بشكل جماعي وكان مموال سخيا للجناح 
األيسر مش����اري العتيبي الذي جنح في هز شباك 
األصفر عدة مرات ليتقدم الكويت في البداية بفارق 

وصل الى 3 اهداف ولكن القادسية استعاد عافيته 
من خالل مشاركة محمد احلمدان الى جانب مبارك 
اخلالدي وعمار الرام����زي ليعدل االصفر النتيجة 
ويتعادل 8-8، ثم يتقدم 13-12 عن طريق اجلناح 
االيسر ناصر بوخضرا وهذا ما اجبر مدرب الكويت 
ميش����يل لطلب وقت مستقطع ليعدل صفوفه مع 
مشاركة خالد البرك في مركز صانع ألعاب ليلعب 
اخلميس في الباك األيسر، وأشرك احلارس ناصر 
الهاجري الذي تألق لتعود السيطرة لألبيض الذي 
أنهى الش����وط األول لصاحله. وفي الشوط الثاني 
وضح تصميم الكويت على حت���قيق الفوز مس���تغال 
بطء العودة الى الدفاع وجنح الناشئ الواعد مشعل 
طه في التسجيل في أوقات مناس����بة عن ط��ريق 
الهجوم املرتد الى جانب عبداهلل الغربللي، ووضح 
ضعف اللياقة البدنية عند العبي القادسية وهذا ما 
ساعد في اعطاء التفوق للكويت. أدار اللقاء الدولي 

علي عباس والقاري صالح مراد.

تشهد مباريات بطولة التنس املفتوحة التي 
تقام برعاية مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
عل���ى مالعب احتاد التنس ف���ي نادي اليرموك 
يوما حافال، حيث تق���ام 4 مباريات نهائية في 
أربع فئات سنية وتبدأ املنافسات بإقامة مباراة 
فردي السيدات في الرابعة والنصف عصرا بلقاء 
املقدونية نورا مع الفائ���زة من مباراة الالعبة 
نوف العمار املصنفة اخلامس���ة مع االميركية 
ليها والتي لعبت مساء امس في اخلامسة مساء، 
وتقام املباراة النهائية في فئة املاس���تر، حيث 
سيتحدد طرفا النهائي بعد مباراتي االمس اللتني 
جمعتا هاش���م عبدال ومحمد مبارك في املباراة 
االولى ومحمد الشطي وأحمد محمود في املباراة 
الثانية وفي السادسة والنصف مساء اليوم تقام 
املباراة النهائية في زوجي الرواد، حيث وصل 
الى املباراة النهائية أش���رف ومصطفى الزيات 
ليلع���ب مع الفائز من مب���اراة الثنائي املصري 
سراج وفارس مع الثنائي الفلبيني ري وابراهام 
وستكون مباراة نهائي الزوجي املختلط أحمد 

الربيع وس���ارة بهباني مع الثنائي الس���ويدي 
جوهان ومالني في السابعة مساء.

وتابع مباريات البطولة الشيخ خالد الفهد الذي 
أبدى إعجابه الشديد بالتنظيم الرائع واملالعب 
وأثنى على اجلهد الكبير للجنة املنظمة برئاسة 
عادل الغريب، وقال ان املالحظ على املنافسات اجلو 
الودي بني جميع الالعبني والالعبات املشاركات 
في البطولة ويشعرون بالسعادة الكبيرة رغم 
قوة املنافس���ة، اال ان الروح الرياضية هي التي 

كانت سائدة.
وأض���اف الفهد أن ما مي���ز هذه البطولة هو 
العدد الكبير من العناصر النس���ائية املشاركة 
والتي أثبتت أن لعبة التنس تتمتع بش���عبية 
كبيرة بني جميع فئات املجتمع والتي من شأنها 
أن تساهم في خلق جيل من الالعبات املتميزات 
وتكوين منتخبات وطنية تشارك في البطوالت 
اخلليجية والعربية والقارية، خاصة ان الكويت 
تتمتع بس���معة طيبة باللعبة على املستويني 

اخلليجي والعربي.

كرويةمتفرقات

  يغيب ماسيمو غوبي العب وسط فيورنتينا االيطالي 
عن صفوف فريقه في ثالث مباريات بدوري أبطال أوروبا 
بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة بسبب اعتداء باملرفق 
على مناف���س في مباراة أمام بايرن ميونيخ االملاني في 

ذهاب دور الستة عشر من املسابقة.
  أكد رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف 
بالتر في دوربان انه »ليس هناك أي ش��ك حول استعدادات 
جنوب أفريقيا الستضافة نهائيات كأس العالم قبل 100 يوم 
م��ن انطالقها«. وقال بالتر في مؤمت��ر صحافي في امللعب 
اجلديد لدوربان »س��تاد موزيس مابهيدا«: »ليس هناك أي 
ش��ك في عالم كرة القدم حول اس��تعدادات جنوب أفريقيا، 

فكل األمور تسير وفق ما هو مخطط لها«.
  انتخب العب وسط نابولي االيطالي الدولي السلوفاكي 
ماريك هامسيك أفضل العب في بالده لعام 2009 بحسب 
نتائج استفتاء نشر في زيلني. من جهة أخرى، انتخب 
فالدميير فايس مدرب املنتخ���ب الوطني أفضل مدرب 

في البالد.
  أعلن نادي ليڤربول االجنليزي ان مدافعه الدولي السلوفاكي 
مارتن سكرتل سيغيب عن صفوفه ملدة شهرين بعد إصابته 
بكسر في مشط القدم وكشف النادي االجنليزي العريق ان 

سكرتل لن يحتاج الى اخلضوع لعملية جراحية.
  قال ارس���ني فينغر مدرب أرسنال االجنليزي لكرة 
القدم انه »ال يجد كلمات« تصف اصابة العبه الش���اب 
ارون رامسي املروعة بكسر في ساقيه أثناء مباراة يوم 

السبت املاضي.
  كشف رئيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم محمد روراوة 
عن أن جلنة االنضباط التابعة لالحتاد الدولي للعبة ستفصل 
في أحداث مباراة مصر واجلزائر التي جرت بالقاهرة في 14 

نوفمبر املاضي يوم العاشر من مارس اجلاري.
وأك��د روراوة في مؤمتر صحافي بالعاصمة اجلزائر أن 
»فيفا« لن يبحث في مالبس��ات املباراة الفاصلة التي جرت 

بالسودان.
وكشف روراوة أن االتفاق الذي وقعه اخلميس املاضي مع 
حاكم مقاطعة كوازولو ناثال بجنوب أفريقيا والذي يتضمن 
التكف��ل بإقامة املنتخب اجلزائري طيلة نهائيات كأس العالم 

2010 وفر لالحتاد 800 ألف دوالر.
  بدأت أشغال جتديد ملعب ماراكانا الشهير في أفق 
اس���تضافته لنهائيات كأس العالم املقررة عام 2014 في 
البرازيل. وبدأت االشغال املقرر ان تنتهي عام 2012 والتي 
تهدف في اخلصوص الى حل املشكلة الرئيسية املتعلقة 
بخروج اجلماهير من امللعب، حتت أمطار غزيرة مبشاركة 
بعض العمال الذين قاموا باستكشاف أرضية امللعب الذي 

شيد مبناسبة نهائيات كأس العالم عام 1950.


