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 ماتيرازي ينفي معانقة زيدان

 برانديللي: ال نية إلعادة توتي إلى «اآلزوري»
 زين الدين زيدان

   مدعو الفتتاح «خليجي ٢٠» 

 «شبكة» متعب ويارا بربع مليون جنيه

 نفى قلب دفاع املنتخب اإليطالي السابق والعب 
إنتر ماركو ماتيرازي أن يكون قد تعانق مع زين 
الدين زيدان علـــى هامش مواجهة امليالن وريال 
مدريد، وذلك في رده على سؤال يتعلق مبا نشرته 
صحيفة «املاركا» من وجود صلح بني الالعبني. 
نفي ماتيرازي جاء ملغوما ببعض الكلمات غير 
املباشرة حيث قال لوكالة «إنسا» اإليطالية «لم يكن 
هناك أي عناق بيننا..وبالنسبة لألخبار املنشورة 
فدعوها تنتشر». بعض املراقبني قالوا إن املدافع 
العمالق حاول اللعب بالكلمات عندما استخدم كلمة 

عناق، حيث إن اجلميع كان ينتظر ويتحدث عن 
مصافحته وبالتالي فإن نفيه صحيح بعدم وجود 
عناق. لكن يبقى السؤال: «هل كان هناك سالم أم 
ال؟». يذكر أن شبكات تلفزيونية عمالقة عرضت 
مبالغ طائلة على الالعبـــني مقابل أن يتصافحا 
ألول مرة على الهواء مباشرة، لكن ماتيرازي كان 
الطرف األكثر رفضا ملثل هذه املصاحلة ألنه حسب 
وجهة نظره من مت ضربه، علما أن التقارير تؤكد 
أن زيدان ضربه ردا على شتيمة وجهها اإليطالي 

لالعب الفرنسي. 

 نفى املدير الفني للمنتخب اإليطالي لكرة القدم 
تشيزاري برانديللي فكرة عودة قائد فريق روما 

فرانشيسكو توتي إلى صفوف املنتخب.
  وأثيرت تكهنات حـــول إمكانية عودة توتي 
لصفوف «اآلزوري»، لكن برانديللي اعترف بأنها 
مجرد فكرة طرحها مهاجم سامبدوريا أنطونيو 

كاسانو.
  وقال برانديللي ملوقع «ال سوسيداريو» اإليطالي 
«فيما يتعلق بعودة توتي، فإن األمر كان مجرد 
اقتراح النطونيو كاسانو، هذا كل ما في األمر، لدينا 
عمل مهم علينا القيام به فيما يتعلق مبنح الفريق 

هوية جديدة تستند إلى املواهب الشابة». 

 أخيرا احتفـــل العب النادي 
األهلـــي عماد متعـــب واملمثلة 
الشـــابة يارا نعوم بخطبتهما 
رسميا خالل حفل كبير باحدي 
الفنادق الكبرى في القاهرة مساء 
امس. وكان متعب قد قام عقب 
عيد الفطر مباشرة بقراءة الفاحتة 
في منزل يـــارا نعوم واقتصر 

احلضور على أسرة العروسني 
فقط، وقام كل من يارا ومتعب 
بنشر الصور مع عائلتهما عبر 
مواقع االنترنت. وفي سرية تامة، 
الشبكة  قام عماد ويارا بشراء 
التي وصل ثمنها إلى ربع مليون 
جنيه (نحـــو ١٢٫٥ الف دينار) 
قبل يومني فقـــط، وهي عبارة 

أملـــاس اختارته يارا  عن طقم 
بنفسها، ورفضت يارا ومتعب أن 
يصطحبا أحد من أقاربهما خالل 
شرائهما الشبكة حرصا منهما 
على فرض السرية على موعد 
اخلطوبة، حيث فضل متعب أن 
يعلن عن موعد خطوبته قبلها 

بيوم واحد فقط. 

 الفائزون مع املذيع مشعل الشايع والالعب وليد علي 

 (محمد ماهر)  جانب من اجلمهور الذي احتشد في املارينا

 «دراغون فالي» بطل «ريد ُبل فلوغتاغ» الكويت
 سيطرت اإلثارة على املارينا 
كريســـنت برا وبحـــرا وجوا 
الكويت  مبناسبة اســـتضافة 
لــــ «ثاني ريد بـــل فلوغتاغ» 
حيث جتمـــع اكثر من ٢٠ الف 
من محبي املغامرة والتشويق 
ملتابعة املنافسات التي شهدت 
مشـــاركة ٢٩ فريقا ضمت ١١٦ 

متباريا.
  وبعـــد اســـتعدادات مكثفة 
انطلقت في مايو املاضي، حلق 
املشاركون مبركباتهم الطائرة 
في سماء الكويت، وإن كان لثوان 
معدودة، قبل الهبوط في مياه 
البحر، بغية انتزاع اللقب في 
احلدث الفريد الذي شهدته البالد 

للمرة الثانية بعد عام ٢٠٠٧.
  وبعد منافسة مثيرة، جنح 
فريق «دراغون فالي» في انتزاع 
كأس املركز األول عن جدارة بعد 
حصده ١٣٧ نقطة فنال جائزة 

نقدية قدرها ٣ آالف دينار.
  وكانت املنافسة على املركز 
األول حامية الوطيس، خصوصا 
أن صاحـــب الوصافـــة فريق 
«ديفـــاز» تخلف عن «دراغون 

ألفضل تصميم مركبة طائرة بعد 
أن حصل على ٤٧ نقطة. وتولت 
جلنـــة احلكام عمليـــة توزيع 
النقاط على املشاركني وضمت 
كال من النجم اإلعالمي مشعل 
الراليات مشعل  الشايع، بطل 
النجادي، م.الطيـــران عباس 
الدوخي، الفنانة التشكيلية زينة 
معلوف الشدياق، جنم كرة القدم 
وليد علي ومدير التسويق في 
شركة «كي يو أف أم» عادل بو 
شبل، ومت بناء منصة املارينا 
كريسنت بطول ٣٠ مترا وارتفاع 
٦ أمتار كانـــت املنصة مبثابة 
مدرج النطالق املركبات الطائرة 
قبل هبوطها في املياه حيث كانت 
طواقم الســـالمة والزوارق في 
االنتظار. ثالثة عناصر رئيسية 
اســـتخدمت في بنـــاء املنصة: 
طوافات عائمة، سقالة وخشب 
رقائقي، وقد استلزم تركيبها 
١٢٠ ساعة، واستوجب تفكيكها 
حوالي ٤٠ ساعة. ونظرا لكون 
السالمة أمرا بالغ األهمية، فإن 
املنصة بنيت لتكون قادرة على 
حمل أوزان تصل إلى ٧٠ طنا. 

فالي» بنقطة واحدة (١٣٦ نقطة) 
وحصل على كأس املركز الثاني 
وجائـــزة نقدية بقيمـــة الفي 

دينار.
  أما كأس املركز الثالث فذهبت 
إلى فريق «الوطنية لالتصاالت» 

الذي حصل على الف دينار بعد 
جمعه ١٣٤ نقطة. وجنح فريق 
«أمزن» في انتزاع جائزة اإلبداع 

 العربية.نت: أكد رئيس االحتاد اليمني لكرة 
القدم أحمد العيسى أن بطولة كأس اخلليج 
العربي العشرين املقبلة ستكون متميزة 
من حيث جوانب التنظيم وآمنة األجواء.

وأضاف العيسى أن اللجنة املنظمة تسلمت 
رسميا املشـــاريع املنجزة إلنشاء وتأهيل 
كافة املالعب الدولية الرئيســـية، وكذلك 
الثمانية  املنتخبات  املخصصة لتدريبات 

املتنافسة.
  وأكد أحمد العيسى أنه بالفعل مت توجيه 
دعوة رســـمية إلى النجم العربي األصل 
الفرنسي اجلنسية املعتزل زين الدين زيدان 
حلضور حفل افتتاح البطولة املرتقب في 
٢٢ اجلاري، ولعب ركلة البداية في اللقاء 
االفتتاحي على ستاد ٢٢ مايو الدولي في 

عدن.
  وتابع: لكن لم نتلق أي رد بشأن موافقة 
النجم العاملي زيدان على الدعوة الرسمية 
املوجهة له من قبل اللجنة املنظمة العليا، 
التي كانت أجرت في وقت سابق اتصاالت 
مع مدير أعماله لترتيب جدول أعمال زيارته 

إلى اليمن.
  وكشف أن تكلفة األنشطة التي ستقدم 
في حفل افتتـــاح «خليجي ٢٠» تصل إلى 
نصف مليار ريال ميني، مؤكدا أن عوائد 

االستضافة اليمنية كبيرة من حيث توفير 
بنية حتتية جاهزة مستقبال لتنظيم بطوالت 
إقليمية ودولية، باإلضافة ملساهمتها بالنفع 

على كرة القدم في اليمن.
  وفيما يخص مسألة النقل التلفزيوني 
واحتمال تكرار ســـيناريو حرب القنوات 
الفضائيـــة الرياضية التـــي حدثت خالل 
منافسات بطولة مسقط املاضية، عبر مدير 
بطولة «خليجي ٢٠» عن أمنيته أن تسود 
العالقة الطيبة واحلسنة بني جميع القنوات 

الرياضية اخلليجية.
  وأكد أن قيمة املبلغ الذي دفعته «أبوظبي 
الرياضية» لنيل احلقوق احلصرية لنقل 
منافسات بطولة خليجي ٢٠ تعد األعلى في 
تاريخ بطوالت كأس اخلليج على اإلطالق، 
حيث بلغ ٣٠ مليون دوالر، باإلضافة إلى 
٥ ماليني دوالر لدعم حتضيرات املنتخب 

اليمني املضيف.
  وأوضح العيسى أن املطلوب من اجلهاز 
الفني بقيادة الكرواتي ستريشـــكو خالل 
املشاركة اخلامسة في بطوالت كأس اخلليج 
جتهيز املنتخـــب اليمني للظهور الفعال، 
مع احترام قوة منافسينا، وهي منتخبات 
السعودية والكويت وقطر التي سنالقيها 

ضمن مباريات املجموعة األولى. 

 العيسى أكد أن البطولة ستكون مميزة وآمنة

 اليمن يدعو زيدان لتنفيذ ركلة 
البداية في افتتاح «خليجي ٢٠»

 كارول يتمنى االرتباط بطليقة كول

 في وقت بدأت تلقي فيه بعض وســـائل اإلعالم الضوء على 
تلـــك التكهنات التي تتحدث عن حقيقـــة ارتباط طليقة مدافع 
املنتخب اإلجنليزي آشلي كول املغنية شيريل تويد بالراقص 
األميركي ديريك هوغ، كشف مهاجم نادي نيوكاسل اإلجنليزي 
أندي كارول عن أن شيريل هي املرأة التي لطاملا حلم بها وأنه 
إذ يتحني الفرصة ليصارحها باألمر. وفي تصريحات أدلى بها 
لصحيفة «ذا صن» البريطانية، لم يخف كارول، الذي يبلغ من 
العمر ٢١ عاما، حقيقة إعجابه بشـــيريل، ومتنياته أن يحصل 
على فرصة للظفر بقلب النجمة التي تعمل كمحكمة في برنامج 
«اإلكس فاكتور». من اجلدير بالذكر أن املغنية البريطانية (٢٧ 
عاما) قد انفصلت مؤخرا عن زوجها آشـــلي كول، ظهير أيسر 
نادي تشلسي اللندني، وتتواجد اآلن في لوس أجنيليس رفقة 

صديقها ديريك هوغ. 

 غالياني: لم نعد نخشى إنتر 
  أكد نائب رئيس نادي ميالن اإليطالي لكرة القدم أدريانو غالياني 
أنه ال يخشى إنتر ميالن، مؤكدا أن الغرمي التاريخي لفريقه لم يعد 

بنفس القوة التي كان عليها املوسم املاضي.
  ويعتقد غالياني ان إنتر ميالن حتت قيادة املدرب االســـباني 
رافاييل بنيتيز، يفتقر إلى املهارة التي كان عليها خالل اشـــراف 

املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
  وتابع «سنخوض عدة مباريات قبل مواجهة إنتر، لكن الفريق 

حتت قيادة بنيتيز لم يعد يخيفينا كما كان أيام مورينيو». 

 أندي كارول 

 ضربة ساحقة لالعبة املنتخب الوطني في املباراة مع البحرين 

 أطلقت البطولة االولى لكرة 
الطائرة للمرأة مبجلس التعاون 
لدول اخلليـــج العربية فصال 
جديدا من فصول االثارة وسط 
ترقب ملعرفـــة هوية املنتخب 
البطولة  الذي ســـيتوج لهذه 
املقامة حاليا على صالة نادي 
القرين للفتيات برعاية الشيخ 
احمد الفهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
ورئيـــس املجلـــس االوملبي 

اآلسيوي.
  وواصـــل منتخبنا الوطني 
للســـيدات انتصاراته في هذه 
البطولة اثر فوزه على نظيره 
البحريني بثالثة اشواط مقابل 
الشيء (االشواط: ٢٥ - ٢٣، ٢٥ 
- ١٩، ٢٥ - ١٠) في اللقاء الذي 
اقيم بينهما مساء اول من امس. 
وسبق لقاء منتخبنا اقامة مباراة 
سلطنة عمان واالمارات والتي 
انتهت لصالـــح االخير بثالثة 
اشواط لالشيء جاءت نتائجها 

٢٥ - ٨، ٢٥ - ١٦ و٢٥ - ١٧.
  وعلى ضـــوء نتيجة هاتني 
املبارتني اللتني اقيمتا اول من 
امس، فإن املنتخبني االماراتي 
والكويتي قد تساويا في مجموع 
النقاط ولكل منتخب اربع نقاط 
غير ان فارق نقاط االشواط صب 
في صالح االمـــارات وبالتالي 
تصدرت الترتيب بشكل مؤقت، 
وحل الكويت ثانيا حيث الفارق 
لصالح االمارات ٥ نقاط فقط، 
فقد جمع املنتخبان ١٥٠ نقطة 
لكن على االمارات ٨٣ والكويت 
٨٨ وبالتالي جاءت االمارات في 
الصدارة. وحل املنتخب العماني 
في املركـــز الثالث، فيما احتل 
منتخبا البحرين وقطر املركزين 

الرابع واخلامس على التوالي 
بعد انتهاء منافســـات اليوم 

الثاني من البطولة.
  الى ذلك، تتواصل املنافسات 
اليوم بإقامة مباراتني على صالة 
نادي فتيات القرين ففي الساعة 
الرابعة من مساء اليوم يلتقي 
البحريـــن واالمارات،  فريقا 
وفي الساعة السادسة يلعب 
منتخبا قطر وسلطنة عمان 
حيث سيغيب اليوم منتخبنا 

الوطني عن املنافســـات على 
ان يلتقي يوم غد وهو اخلتام 
مع املنتخب القطري في اخر 

مباريات البطولة.
  كما سيقام في التاسعة من 
مساء اليوم على قاعة الثريا 
في جي دبليو ماريوت حفل 
للوفود يتم من خالله تبادل 
الدروع والهدايا بهدف تعميق 
العالقات بني الوفود املشاركة 

في البطولة.

  سيدات الكويت يفزن على البحرين
   في «خليجية الطائرة»

 ماركوڤيتش يستدعي
   الغربللي لـ «أزرق اليد»

  حامد العمران
  استدعى اجلهاز الفني للمنتخب األول لكرة اليد بقيادة السلوڤيني 
نيكوالي ماركوڤيتش العب اخلط اخللفي عبداهللا الغربللي لينضم 
إلى تدريبات األزرق استعدادا للمغادرة للمشاركة في دورة األلعاب 
اآلسيوية في غوانزو، حيث إن الغربللي كان ضمن االختيار األول 
لكن تعذر ســـفره بسبب الظروف الدراســـية، لكن بعد املعسكر 
اخلارجـــي اتضح أن األزرق بحاجة لالعب يلعب باليد اليســـرى 
لتدعيم صفوف املنتخب. وكان املنتخب قد عاد من املعسكر األملاني 
بعد معسكر ناجح لعب خالله األزرق عدة مباريات ودية ووصل 
اجلهاز الفني إلى التشـــكيلة املناســـبة التي سيخوض فيها غمار 
منافسات البطولة حيث سيعلن اجلهاز الفني غدا االختيار النهائي 

لـ ١٦ العبا يغادرون الثالثاء املقبل الى الدورة. 

 ٣ ميداليات للرماية في تايلند 
  

   احرزت الراميـــة البطلة مرمي ارزوقـــي امليدالية الذهبية في 
البطولة الدولية الســـلحة ضغط الهواء التي تقام في بانكوك في 
البندقيـــة ١٠ امتار محققة نتيجة ٥٠٠/٤٩٧٫٧ نقطة، ونالت حصة 
الزايد الفضية بنتيجة ٥٠٠/٤٩٢٫٤ متقدمة على التايلندية دارين 
فيتفوجنسا التي احرزت البرونزية بنتيجة ٥٠٠/٤٩٠٫٧، كما حقق 
فريـــق البندقية ١٠ امتار املكون من مـــرمي ارزوقي وحصة الزايد 
وعائشة قاسم امليدالية الذهبية بنتيجة ١١٧١ وحل في املركز الثاني 
الفريق التايلندي بنتيجة ١١٦٢. وأشـــاد أمني السر العام في نادي 
الرماية عبيد العصيمي بجهود أبطال الرماية الكويتية في البطولة، 
وأثنى على املستوى الفني للراميات في ظل املنافسة الكبيرة في 
البطولة وقوة املنافسة بني رماة العالم، كما أشاد العصيمي بالدور 
الكبير الذي تبذله اللجنة الفنية العليا ممثلة برئيس النادي الشيخ 
ســـلمان احلمود من جهود كبيرة في سبيل توفير كل اإلمكانيات 

للرماية الكويتية الفنية واإلدارية.
 

 الصفار يشكر
   نعيمة األحمد 

 عبر رئيس العالقات العامة في 
البطولة بدر الصفار عن شــــكره 
للشــــيخة نعيمة االحمد رئيسة 
اللجنة املنظمة العليا وعن الفضل 
واجلهود التي تبذلها لتوفير الراحة 
التامــــة لضيوف الكويت وتوفير 
املتطلبات وتسهيل جميع  جميع 
املهمات، وشــــكر مديــــر البطولة 
عادل بــــن نخي ومســــاعد مدير 
العالقــــات العامة نبيل انكي على 
ما يبذالنه من جهود من شــــأنها 
اجناح البطولــــة واظهار الكويت 
مبظهر حضاري يليق ومستوى 
البطولة التي جتمع االشقاء في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، وقال: 
أعمل جاهدا وعلى امت اســــتعداد 
لراحة وســــعادة ضيوف الكويت 

من الشقيقات اخلليجيات. 

 بدر الصفار 

 فاجعة انتحار إنكه يمكن أن تتكرر
  أكد البروفيسور األملاني غونتر جيباور، العالم في مجال الفلسفة 
الرياضية، أن فاجعة انتحار حارس املرمى األملاني روبرت إنكه من 
املمكن أن تتكرر. وأوضح جيباور في مقابلة مع وكالة األنباء األملانية 
«لم يتغير شيء. ما الذي سيمنع تكرارها؟». وأكد أن واقعة انتحار 
إنكه لفتت أنظار الالعبني واملشجعني بشكل كبير إلى مأساة االنتحار 
وإدراك خطورة االكتئاب والضغوط التي يتعرض لها الالعبون، لكن 

 روبرت إنكه «النظام الرياضي نفسه لم يتغير». 


