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المنتخبات العراقية تواصل 
االنسحاب من »آسياد غوانزو«

 المبرة يفوز على اإلصالح

اليوسف يعود اليوم

 ڤيتيل بطل جائزة اليابان للفورموال 

أرغمت مخاوف التعرض الى نتائج كارثية بعض املنتخبات 
العراقية الى االعتذار عن عدم املشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية 

في غوانزو الصينية من 12 الى 27 نوفمبر املقبل.
فبعد اعتذار املنتخب االوملبي عن عدم املشاركة في مسابقة 
كرة القدم ألسباب فنية تتعلق باالعداد ثم منتخب كرة السلة، 
جاء الدور على منتخ���ب رفع االثقال الذي تعول عليه اللجنة 
االوملبية لتحقيق نتائج طيبة حيث اعلن عدم جاهزية مشاركته. 
وبعد تراجع ثالثة منتخبات عن املشاركة في اسياد 2010 بات 
عدد األلعاب التي سيشارك فيها العراق 12 هي املالكمة والتجذيف 
والبليارد واملصارعة واجلودو والعاب القوى والريشة الطائرة 
واالسكواش واجلمباز والكاراتيه والسباحة والشطرجن. واعتبر 
رئي���س االحتاد العراقي لرفع االثقال صال���ح كاظم ان تراجع 
منتخ���ب بالده عن املش���اركة »يعود ألس���باب فنية حيث من 
الصعب احلصول على نتائج جيدة نتيجة تدني مس���تويات 
بعض الرباعني«. وأضاف »قررنا عدم املجازفة واملشاركة وكانت 
بطولة العالم األخيرة في تركيا مؤش���را فنيا واقعيا والنتائج 

فيها كانت سلبية«. 

تغل����ب املبرة على مضيف����ه اإلصالح البرج الش����مالي 1 � 0 على 
ملعب صور البلدي في افتت����اح املرحلة األولى من الدوري اللبناني 
لكرة القدم ملوسم 2011/2010. وسجل غسان شويخ املنتقل إلى املبرة 
من الس����الم صور هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 17 من ركلة جزاء 
إثر إعاقة من ابراهيم األحمد على البرازيلي جورج داس����يلفا. ولعب 
اإلصالح منذ الدقيقة 63 بعشرة العبني إثر طرد مدافعه موسى زيات 

لنيله اإلنذار الثاني.

يعود الى البالد اليوم رئيس 
نادي الساملية السابق الشيخ 
خالد اليوسف قادما من الواليات 
املتح���دة االميركية بعد رحلة 
عالج طويلة استغرقت قرابة 

الثمانية أشهر.
ويصل اليوسف الى مطار 
الكويت عبر اخلطوط اجلوية 
القادم���ة من لندن،  الكويتية 
حيث س���يكون بانتظاره في 
قاعة التشريفات محبوه وعدد 
من املسؤولني والشخصيات 
والسياس���ية  الرياضي���ة 

واالجتماعية.

احرز االملاني سيباستيان ڤيتيل )رد بول-رينو( املركز االول 
في س���باق جائزة اليابان الكبرى، املرحلة السادس���ة عشرة من 
بطولة العالم لسباقات فورموال واحد، على حلبة سوزوكا، تقدم 
ڤيتيل على زميله النمسوي مارك ويبر واالسباني فرناندو الونسو 
)فيراري(.قطع ڤيتيل مس���افة السباق البالغة 307.471 كلم بزمن 
قدره 1.30.27.323 ساعة، اي مبعدل سرعة وسطي بلغ 203.949 
كلم في الساعة، بفارق اقل من ثانية )0.905( عن ويبر، و2.721 ث 
عن الونسو. وجاء سائقا ماكالرين مرسيدس البريطاني جونسون 
باتون )بف���ارق 13.522ث( ولويس هاميلت���ون )39.595 ث( في 

املركزين الرابع واخلامس على التوالي.

 »ماليين موسى« تعيد مازيمبي 
إلى كبار الكرة األفريقية

استعاد فريق مازميبي بطل الكونغو الدميوقراطية 
أمجاده السابقة بالعودة إلى املنافسة على قمة الكرة 
األفريقية بعد أفول جنم���ه ملدة 40 عاما وذلك بفضل 
ماليني رئيسه رجل األعمال اليهودى الكونغولي موسى 
كاتومبي ومليارات إقليم »كاتانغا« الكونغولي الذي 

تزخر أراضيه بثروات طبيعية هائلة.
فمنذ أن تولى املليونير موسى كاتومبي رئاسة نادي 
مازميبي في التسعينيات من القرن املاضي وضع أمامه 
هدفا محددا هو إعادة فريق »لوتو بويسون مازميبي« 
إلى قمة الك���رة الكونغولية في مرحلة أولى ثم إعادة 
أمجاده األفريقية في مرحلة تالية حتى يستحق بالفعل 
لقب لو توبويسون مازميبي بالفرنسية أو مازميبي 
األعظم وهو الوصف الذي أطلق على النادي ليقترن 
باس���مه رسميا منذ أن كان »لوتو بويسون أجنلبير« 
أو األجنلبير األعظم في الستينيات من القرن املاضي 
عندما فاز ببطولة أفريقيا لألندية عامي 1967 و1968 

وبلقب الوصيف عامي 1969 و1970.
وقد أثمر بالفعل وصول كاتومبي إلى رئاسة نادي 
مازميبي عن جناح مازميبي في الفوز بالدوري الكونغولي 
خمس م���رات في األلفية الثالثة )2000 � 2001 � 2006 

.)2009 � 2007 �
كما ساهم انتخاب كاتومبي )45 عاما( حاكما إلقليم 
كاتانغا في عام 2007 في توفير مزيد من الدعم لنادي 
مازميبي ليصبح أول ناد من افريقيا جنوب الصحراء 
يتمك���ن من تطبيق االحتراف أو نصف احتراف األمر 
الذي س���اهم في فوز مازميب���ي ببطولة كأس األندية 
األفريقية أبطال الدوري ملوسم 2009 ثم بلقب السوبر 

االفريقي في عام2010.
ولم يكتف مازميبي األعظم بإجناز العام املاضي بل 
اقترب بشدة من الوصول إلى النهائي االفريقي ملوسم 
2010 بعد فوزه مؤخرا على أرضه على شبيبة القبائل 

اجلزائري بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
والبعض يقدر ثروته حاليا بنحو 100 مليون يورو 
في حني يقدرها آخرون ب� 500 مليون يورو. يشار إلى 
أن كاتومبي بدأ حياته العملية في س���ن 17 عاما حيث 
عمل في مس���اعدة والده في جتارة األحجار الكرمية 
حتى كون أول مليون دوالر في هذه الس���ن الصغيرة 

لينتقل للعيش في زامبيا.

الصليبخات »يجرح« الكويت باألربعة
تعادل الفحيحيل والجهراء مع الشباب والتضامن في كأس االتحاد

عبدالعزيز جاسم
أحلق الصليبخات بالكويت 
خسارة فادحة 4 � 1 ضمن منافسات 
املجموعة الثانية لكأس االحتاد 
وأوقف الصليبخات انتصارات 
الكويت الذي ظل بالصدارة رغم 
اخلسارة برصيد 9 نقاط بينما 
ارتفع الصليبخات للمركز الثاني 
برصيد 7 نقاط وشهدت املباراة 
حالت���ي طرد كانت���ا من نصيب 
األبيض للح���ارس بدر العازمي  

وابراهيم شهاب.
ولم يستغل الفحيحيل سقوط 
الكوي���ت املتصدر ووقع في فخ 
التعادل على أرضه مع الشباب 
2 � 2 سجل للفحيحيل التونسي 
ماهر بن عامر )35 و85( وللشباب 

عبداللطيف الرئيس )80( ومحمد 
املباراة  اشكناني )90( وشهدت 
حالة ط���رد لالع���ب الفحيحيل 
النتيجة  الفريان، وبهذه  سعود 
أصبح الفحيحيل ثالثا ب� 7 نقاط 

والشباب رابعا ب� 5 نقاط.
وفي مواجهة اجلهراء والتضامن 
تعادل الفريقان 1 � 1 على س���تاد 
مبارك العيار وس���جل للجهراء 
عبدالرحمن السربل من ركلة جزاء 
وتعادل للتضامن أيضا من ركلة 
جزاء النيجيري ادولفولس برنس، 
وواصل اجلهراء تذيله للمجموعة 
ب� 4 نقاط بينما أصبح التضامن 

خامسا ب� 5 نقاط.
وفي مباراة الكويت واجلهراء 
متكن األبيض من افتتاح النتيجة 

عن طريق علي الكندري بعد مرور 
14 دقيقة بع���د ان راوغ حارس 
الصليبخات ووضع الكرة باملرمى 
اخلالي وع���اد الصليبخات إلى 
املباراة س���ريعا بع���د ان متكن 
مشعل ذياب تعديل النتيجة من 
ركلة جزاء )25( لينتهي الشوط 

األول بهذه النتيجة.
انقلب  الثاني  الش���وط  وفي 
احلال على الكويت بعد ان متكن 
بدر املطيري من استغالل الكرة 
العرضية في أول دقيقة ووضعها 
باملرم���ى ليعل���ن تق���دم فريقه 

الصليبخات بالهدف الثاني.
وتسبب احلارس بدر العازمي 
في تس���جيل الهدف الثالث على 
فريقه بعد ان بصق على البرازيلي 

ويلس���ون ليقوم احلكم س���عد 
الفضلي بطرده ويحتسب ركلة 
البرازيلي  حرة مباشرة سددها 
باولو بنجاح س���كنت ش���باك 
احلارس مصعب الكندري البديل 

.)60(
وبع���د م���رور 10 دقائق من 
الهدف الثالث عاد باولو وسجل 
الهدف الثاني له والرابع لفريقه 
بعد أن سدد كرة قوية على يسار 
مصعب الكندري وجدت طريقها 

للمرمى.
وزاد العبء على األبيض بعد 
طرد ابراهيم ش���هاب الذي منع 
ويلسون من انفراد تام باملرمى 
لك���ن رغم النق���ص في صفوف 

األبيض لم تتغير النتيجة.

األملاني سيباستيان ڤيتيل حامال الكأس  )أ.پ(

الشيخ خالد اليوسف

)عادل يعقوب(هدف علي الكندري لم ينقذ الكويت من اخلسارة الكبيرة 

الشغب التونسي أشعل ستاد القاهرة.. وفي اإلطار عدد من أهالي مشجعي تونس العائدين من مصر

اتصاالت الرئيسين المصري والتونسي تخلي سبيل مشاغبي الترجي

الفراعنة »تاهوا« في النيجر والجزائر تتعثر في »أفريقيا  الوسطى«
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

خسر املنتخب املصري حامل اللقب األفريقي أمام النيجر 1-0 
في نيامي في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة السابعة ضمن 
تصفي����ات كأس امم أفريقيا املقررة نهائياتها في الغابون وغينيا 

االستوائية عام 2012.
وس����جل موس����ى امازوا هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 38 
عندما انتزع الكرة من مدافع الزمالك محمد عبد الش����افي وتوغل 
داخل املنطقة قبل ان يطلق كرة قوية زاحفة على يسار احلارس 

عصام احلضري.
وهذه هي اخلسارة األولى للفراعنة في التصفيات بعد تعادلهم 
املخيب على أرضهم أمام سيراليون 1-1 في اجلولة االولى وبالتالي 
أصب����ح موقفهم صعبا حيث يحتلون املركز األخير برصيد نقطة 
واحدة. اما النيجر فحققت فوزها االول بعد اخلس����ارة 0-2 امام 

جنوب افريقيا.
ول����م يظهر املنتخب املصري مبس����تواه املعهود خصوصا في 
الش����وط األول الذي فرض فيه أصحاب األرض أفضليتهم وكانوا 

قاب قوسني او أدنى من التسجيل في أكثر من مناسبة.
ودفع حس����ن شحاتة مبحمد فضل ووليد سليمان في الشوط 
الثاني مكان احمد علي وحس����ام غالي من اجل إدراك التعادل على 

األقل لكن دون جدوى.
وخاض الفراعنة املباراة في غياب قائدهم احمد حس����ن وسيد 

معوض وحس����ني عبدربه ومحمد ناجي »ج����دو« وعماد متعب 
بسبب اإلصابة.

وفي التصفيات نفسها تابع منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى 
مفاجآته وانتزع فوزا مستحقا من نظيره اجلزائري 2-0 في بانغي 

في ختام اجلولة الثانية من منافسات املجموعة الرابعة.
وكان منتخ����ب جمهورية افريقيا الوس����طى فجر مفاجأة من 
العيار الثقيل بانتزاعه تعادال ثمينا من مضيفه املغربي سلبا في 
اجلول����ة االولى، فارتفعت معنوياته وجنح في اإلطاحة باجلزائر 
ممثلة العرب الوحيدة في نهائيات كأس العالم االخيرة في جنوب 

افريقيا بهدفني نظيفني.
وتصدرت جمهورية افريقيا الوسطى ترتيب املجموعة برصيد 
4 نقاط بفارق األهداف أمام املغرب الذي كان قد تغلب على مضيفته 
تنزانيا 1-0. ومنح البديل تشارلي دوبيكولويني التقدم ألصحاب 
االرض من تس����ديدة قوية زاحفة اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة 
للحارس رايس مبوحلي )82(، ثم عززوا تقدمهم بهدف ثان عندما 
كس����ر هيلير مومي مصيدة التسلل وتوغل داخل املنطقة قبل ان 

يطلق كرة قوية بيمناه داخل مرمى مبوحلي )86(.

أجواء احتفالية

من جهة أخرى، ووسط أجواء احتفالية وحضور مكثف لوسائل 
إعالم محلية وأهالي وأصدقاء »املوقوفني«، حطت ليلة أمس االول 

طائرة اخلطوط اجلوية التونسية في مطار تونس قرطاج بالعاصمة 
وعلى متنها مشجعي الترجي الذين مت إطالق سراحهم من طرف 
السلطات املصرية في أعقاب أحداث الشغب األخيرة التي رافقت 

مباراة األهلي والترجي التونسي.
وكان النائ����ب العام املصري عبداملجيد محمود قد أصدر قرارا 
بإخالء سبيل املشجعني التونسيني ال� 14 الذين اعتقلوا نهاية األسبوع 
املاضي بتهمة القيام بأعمال شغب خالل مباراة فريقهم الترجي مع 

مضيفه األهلي املصري في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.
وبحسب وكالة األنباء التونسية، فإن قرار اإلفراج جاء بناء على 
اتصال بني الرئيس املصري محمد حسني مبارك ونظيره التونسي 
زين العابدين بن علي، على هامش القمة العربية االستثنائية في 
س����رت الليبية. وأكد مبارك وبن علي ضرورة أن تكون الرياضة 
عام����ال إضافيا لتعزيز العالقات األخوية بني البلدين والش����عبني 

الشقيقني.
وأمر النائب العام بترحيل املشجعني إلى تونس لتمكني السلطات 
التونس����ية من اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن 
إخالء س����بيل املشجعني املتهمني حتقق بس����بب العالقات الودية 
بني مصر وتونس على جميع املس����تويات، ولتجنب أن تنال تلك 

األحداث الفردية من صفو العالقات بني البلدين.
وكانت النيابة العامة وجهت تهمة الشغب وإتالف املال العام 
واالعتداء على رجال الشرطة إلى جماهير الترجي، وأمرت بحبسهم 

14 يوما على ذمة التحقيق، حت����ى جاء قرار النائب العام بإخالء 
سبيلهم وترحيلهم إلي تونس، وأنكر مشجعو الترجي االتهامات 
املوجهة إليهم، وأكدوا أن من قام بضرب رجال األمن وإشعال األلعاب 
النارية جنحوا في االختباء والفرار، ومن ثم الس����فر إلى تونس، 
كما قامت النيابة باالستماع إلى املصابني من رجال الشرطة، ومت 
توقيع الكشف الطبي عليهم ورفع تقرير باملدة التي سيقضونها 

في فترة العالج.
م����ن جهة اخرى، أعرب العب وس����ط الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي األهلي محمد ش����وقي عن حزنه الشديد من األخبار التي 
يرددها البعض في وس����ائل اإلعالم عن طلبه الرحيل من األهلي، 
مؤكدا أن هذا الكالم ال أس����اس له من الصحة، خاصة أنه س����عيد 
بعودته الرتداء الفانيلة احلمراء التي شهدت أزهى فتراته الكروية 
وحقق من خاللها مستوى طيبا وبطوالت لم يحققها جنوم كبار 

طوال فترة تواجدهم في املالعب.
وأكد شوقي انه يش����عر بسعادة بالغة بالثقة التي مينحها له 
املدير الفني للفريق حسام البدري في املباريات املاضية وآخرها 
لقاء اإلعالمي����ني الودي الذي اقيم اول م����ن امس وانتهى لصالح 
االهلي 4-1، وذلك الس����تعادة مس����تواه املعروف عنه خاصة أنه 
يعتبر املباريات الودية مثل التدريبات التي تساعده على العودة 
للتشكيل األساسي، مشيرا الى أنه غير قلق باملرة على مكانه في 

تشكيل األهلي االساسي ألن لديه ثقة في قدراته. 


