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األزرق يلتقي العراق في آخر تجربة قبل »خليجي 20«
يلتقي املنتخب الوطني اليوم 
في العاصم����ة اإلماراتية أبوظبي 
مع العراق على س����تاد آل نهيان 
بن����ادي الوح����دة ف����ي املواجهة 
التي جتمع  السادسة والعشرين 
بني املنتخبني، ولكن هذه املرة بنكهة 
ودية استعدادا ملشوار املنتخبني 
في بطولة كأس اخلليج )خليجي 
20( الت����ي تقام ف����ي اليمن خالل 
الفت����رة من 22 نوفمب����ر احلالي 
حتى اخلامس من الش����هر املقبل. 
ويدخ����ل األزرق املباراة بحثا عن 
الفوز من أجل توجيه حتذير شديد 
اللهجة ملنافس����يه في مجموعته 
الى جانبه السعودية  التي تضم 
واليمن وقطر. فيما يشارك العراق 
في املجموعة الثانية بجوار عمان 
حاملة اللقب والبحرين واإلمارات. 
والتقى األزرق مع العراق 25 مرة 
بني رسمية وودية وأوملبية، حيث 
فاز االزرق 9 مرات فيما فاز العراق 
10 مرات وتع����ادال في 6 مباريات 
وسجل األزرق 30 هدفا وأحرزت 
الع����راق 31 هدف����ا. وانتهت آخر 
مباراة جمعت بينهما في خليجي 

19 بالتعادل 1-1.
وقد خاض االزرق 8 مباريات 
ودية منذ بداية العام، حيث تغلب 
على سورية والبحرين 3-0 و4 -1 
على الترتيب وس����حق الهند 1-9 
فيما خسر مباراتني أمام اإلمارات 
والبحرين 0-3 و1-3 مقابل تعادلني 
اذربيجان وسورية بنتيجة  أمام 

.1-1
وعلى اجلان����ب اآلخر خاض 
العراق أربع مباريات ودية حقق 
فيها الفوز جميعا، حيث تغلب على 
األردن 4-1 وعمان 3-2 وقطر 1-2 

والهند 0-2.
وقد أعل����ن الصرب����ي غوران 
توفاريتش عن قائمة املنتخب التي 
ضمت نواف اخلالدي )القادسية( 
خالد الرش����يدي )العربي( محمد 

الصالل )النصر( مساعد ندا، حسني 
فاضل، محمد راش����د )القادسية( 
أحم����د الرش����يدي )العربي( فهد 
عوض، يعقوب الطاهر )الكويت( 
خالد القحطاني )الساحل(، طالل 
العام����ر، عامر معت����وق، صالح 
الشيخ، فهد األنصاري )القادسية( 
عبداهلل الشمالي )العربي( عبداهلل 

اس����تعدادا خلليج����ي 20 وضمت 
27 العب����ا هم: محمد كاصد وعلي 
مطشر وحيدر رعد حلراسة املرمى 
ومحمد علي كرمي وسامال سعيد 
وس����عد عبد االمير وسعد عطية 
وحيدر عبد االمير واحمد ابراهيم 
ونشأت اكرم وأوس ابراهيم وصالح 
س����دير وهوار املال محمد ومثنى 

البريكي )الساملية( وليد علي، جراح 
العنزي  العتيقي )الكويت(، فهد 
)كاظمة(، بدر املطوع، أحمد عجب، 
حمد العنزي، عبدالعزيز املشعان 
)القادسية( خالد خلف )العربي( 

يوسف ناصر )كاظمة(.
في املقابل أعلن مدرب العراق 
األملاني س����يدكا القائمة النهائية 

خالد واحمد اي����اد وامجد راضي 
ومهدي ك����رمي، واحملترفون عماد 
محمد )الزمالك املصري( ومصطفى 
كرمي )الش����ارقة االماراتي( وعلي 
حسني ارحيمة )الوكرة القطري( 
القطري(  وسالم ش����اكر )اخلور 
وفريد مجيد )نفط طهران اإليراني( 
وقصي منير )قطر القطري( وسامر 

سعيد )أهلي طرابلس( وكرار جاسم 
)تراكتور سازي تبريز اإليراني( 
وعالء عبدالزه����رة )اخلريطيات 
القطري( ويونس محمود )الغرافة 
القطري(. ويتوجه املنتخب الوطني 
بعد غد إلى عدن استعدادا ألولى 
مواجهاته في مجموعته مع قطر 

22 اجلاري.

ضمن معسكره التدريبي في أبوظبي

الديحاني: االتحاد لم ينه عقود الوطنيين

النجمة يعسكر في الكويت

خالص العزاء

رئيس مازيمبى: الترجي ضحية 
هدف إينرامو بيده في األهلي

الفنادق محجوزة بالكاملالسعودية تواجه النجوم السوداء»برنامج احتجاجي« للحراك الجنوبي

مبارك الخالدي
قال مدير املنتخب الوطني للناشئني علي الديحاني ان العقود اخلاصة 
باملدربني الوطنيني عبدالعزيز الهاجري وأنور بورحمة وشاكر الشطي 

مازالت مستمرة وقائمة.
وذل��ك تعقيبا على ما نشر في »األنباء« قبل يومني من ان احتاد الكرة 
بالفعل قد أنهى عقد املدرب البرتغالي ادغر بورغس والذي س����ينته��ي 
فعلي��ا 30 الش����هر اجلاري، اما فيما يتعلق باملدربني الوطنيني فتعتبر 
عقودهم مجددة تلقائيا، مشيرا اال ان الهاجري سيتولى قريبا مهام احد 

املنتخبات الوطنية في قطاع الناشئني.
ولفت الديحاني اال ان االحتاد لم يبخل في دعم الكوادر الوطنية سواء 
كانت فنية او ادارية لالميان املطلق بأهمية تواجد العنصر الوطني في 
جمي����ع القطاعات، منوها بالدعم الكبير ال����ذي يقدمه االحتاد لألجهزة 
الفنية واالدارية للمنتخبات، مش����ددا على ان العنصر الوطني ال ميكن 

ان يتوانى في التردد في خدمة بلده الن ذلك رسالة وطنية. 

يقيم فريق النجمة السعودي األول لكرة القدم حاليا معسكرا تدريبيا 
استعدادا لدوري الدرجة األولى في السعودية. ومن املقرر أن يلتقي خالل 

فترة املعسكر مع التضامن غدا ويستمر املعسكر 10 أيام.
من جانبه، قال مدير النجمة الس����عودي منصور املوس����ى إن سبب 
اختيار الكويت لتكون مكانا ملعس����كر الفري����ق يأتي المتالكها املالعب 
املناسبة والفرق املس����تعدة وكون طريقة لعب الفرق الكويتية مقاربة 

للفرق السعودية، وهذا األمر سيفيد فريقنا كثيرا.

يتقدم القس���م الرياضي من حارسي مرمى كاظمة واملنتخب 
الوطني ش���هاب وحسني كنكوني بخالص العزاء لوفاة جدتهما. 
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها الصبر والسلوان.

أعرب رئيس نادي مازميبي الكونغولي مويز كاتومبي عن ثقته في 
أحقية فريقه في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي 
التونسي، ورفض نظرية املؤامرة التي حتدثت عنها الصحافة التونسية 
واتهامه برشوة احلكم التوغولي كوكو جاوبي في مباراة الذهاب. وكان 
الترجي خسر أمام مازميبي الكونغولي 0-5 في ليوبامببتشي في مباراة 
ش����هدت أداء حتكيميا مثيرا للجدل، قب����ل أن يتعادل مع ضيفه 1-1 في 
رادس إيابا. وأكد كاتومبي، في تصريح نقله موقع النادى، أن الترجي 
راح ضحية الهدف الذي سجله مهاجمه النيجيري مايكل اينرامو بيده في 
مرمى األهلي املصري في إياب نصف النهائي. وقال إن هذه اليد »عادت 

بالوبال على الفريق التونسي الذي سرق الفوز من األهلي«.

أعلن احلراك اجلنوبي في اليمن انه سينفذ »برنامجا احتجاجيا« 
خالل كأس اخلليج، للمطالبة بإطالق سراح املعتقلني اجلنوبيني. وقال 
احلراك في بيان ان »البرنامج االحتجاجي« الذي يبدأ الس����بت املقبل 
ويستمر حتى السادس من ديسمبر، يقضي »بقطع الطرق املؤدي الى 

املدن اجلنوبية أو املنافذ احلدودية ومسيرات في مناطق مختلفة«.
وسينظم احلراك تظاهرة حتمل اسم »مسيرة املليون« في مدينة 

عدن »يوم انطالق بطولة خليجي 20«، إلى جانب »إضراب شامل«.
وتشهد عدن وابني اجراءات أمنية مشددة اذا ينتشر نحو 30 ألف 

جندي لضمان أمن البطولة.

يخوض املنتخب السعودي اليوم مواجهة من العيار الثقيل عندما 
يلتق����ي نظيره الغاني في دبي وذلك في االختبار األخير للفريق قبل 
خ����وض بطولة خليج 20 وحتظى املباراة باهتمام بالغ لدى املنتخب 
الس����عودي نظرا ألنها أمام فريق أثبت وجوده مؤخرا على الس����احة 
العاملية وهو املنتخب الغاني صاحب إجناز الوصول لدور الثمانية في 
بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. ويسعى املنتخب السعودي 
بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو إلى تقدمي عرض قوي 
واستعادة نغمة االنتصارات بعد الهزمية التي مني بها في آخر مبارياته 

الودية السابقة عندما سقط أمام نظيره البلغاري 2-0.

س���جلت احلجوزات في فنادق عدن نسبة 100% عقب وصول الف 
مش���جع خليجي إلى املدينة مل���ؤازرة منتخباتهم في بطولة »خليجي 
20« وفقا ملصادر رس���مية مينية.ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن 
مصادر سياحية أن »نسبة احلجوزات في فنادق محافظة عدن مبختلف 
مستوياتها بلغت 100% اغلبها لصالح اللجنة املنظمة للبطولة«. وشهدت 
فنادق عدن ارتفاعا غير مسبوق ألسعار الغرف حيث تضاعفت اربعة 
اضعاف مقارنة بالس���عر العادي. وكشف موقع وزارة الدفاع ايضا ان 
»اكثر من 1500 سيارة عبرت منفذ حرض النقطة احلدودية بني اليمن 
والسعودية وحتمل جماهير سعودية باجتاه عدن ملؤازرة منتخبها«.

فنانو عدن يستعدون الستقبال الجماهير

صالح: البطولة فرصة لتعزيز األواصر

»عمان« يصل إلى عدن السبت

اليمن يلتقي ليبيريا اليوم

بدأ 20 فنانا تش����كيليا في عدن أول من امس تنفيذ حملة رسومات 
جمالية ترحيبية نظمتها جمعية ملتقى اإلبداع اليمني باحملافظة بدعم من 

احتاد شباب اليمن ومنظمة اليمن أوال احتفاء ببطولة خليجي 20.
وأوضح رئيس امللتقى أكرم يفوز ان الرسومات والتعابير اللونية 
التي يجسدها املش����اركون تهدف الى إضفاء مالمح جمالية وتشكيلية 
وملس����ات إبداعية عن البطولة واملواقع التاريخي����ة واألثرية في أماكن 

مختلفة في الشوارع العامة باحملافظة.
وأضاف ان هذا النش����اط مستمر بشكل يومي حتى انطالق البطولة 

في 22 اجلاري.

اعتب����ر الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح ان اس����تضافة اليمن 
لبطولة خليجي )20( فرصة لتعزيز األواصر األخوية احلميمة التي 
تربط الش����عب اليمني مع أشقائه في دول مجلس التعاون اخلليجي 
والعراق، مؤكدا ان املشاركني في تلك البطولة »سيكونون ضيوفا أعزاء 
في وطنهم وبني أهلهم يحظون بكل الرعاية واالحتفاء وينعمون باألمن 
واألمان ومبا يليق بهم ومكانتهم في قلوب أشقائهم في اليمن ويعكس 

الروح احلضارية األصيلة ألبناء شعب اليمن الكرمي املضياف«.

تصل بعثة املنتخب العماني السبت املقبل إلى مدينة عدن للمشاركة 
ف����ي خليجي 20. وتضم بعثة املنتخب التي يترأس����ها خالد بن حمد 
البوسعيدي رئيس االحتاد العماني الشيخ نايف املرهون عضو مجلس 
اإلدارة. ويضم اجلهاز الفني املدرب كلود لوروا ومساعديه حمد العزاني 
وسبيستيان وجون بورج مدرب احلراس واجلهاز الطبي للمنتخب. و26 
العبا هم: علي احلبسي، الذي لم يتأكد حضوره بعد، ومحمد هويدي 
وفائز الرش����يدي حلراسة املرمى وخليفة عائل ومحمد ربيع وحسن 
يوسف ومحمد الش����يبة وعبدالرحمن صالح وعيد الفارسي وناصر 
الشملي وسعد س����هيل واحمد حديد واحمد كانو واسماعيل العجمي 
وفوزي بشير ومنصور النعيمي وفهد اجللبوبي وبدر امليمني وعلي 
اجلابري وعماد احلوس����ني وجمعة درويش وحسن ربيع ويعقوب 

عبدالكرمي وأسامة حديد.

يلتقي اليمن اليوم على ملعب 22 مايو في عدن نظيره الليبيري 
في مباراة دولية ودية هي االخيرة له في اطار استعداداته الستضافة 
»خليجي 20«. وكان اليمن فاز على السنغال 4 � 1، ثم تعادل مع اوغندا 2 
� 2 االسبوع املاضي، حيث سعى مدربه الكرواتي ستريشكو يوريسيتش 

الى اختيار العناصر االفضل للمشاركة في كأس اخلليج.
ويشارك اليمن في دورة اخلليج للمرة اخلامسة، حيث انضم اليها 
ف����ي »خليجي 16« في الكويت ع����ام 2003 حني كانت تقام من مرحلة 
واح����دة وحل في املركز االخير، ويلع����ب اليمن في »خليجي 20« في 

املجموعة االولى الى جانب الكويت وقطر والسعودية.

طارق الشمري في اختبار لياقة قبل دخول التدريبات مع أياكس
محمد زيدان يعود للظهور أمام أستراليا اليوم

خالد خلف يسعى للظهور بشكل جيد اليوم أمام العراق 

مصر تواجه أستراليا استعدادًا لجنوب أفريقياالشمري يعود اليوم من أياكس

تونس للثأر من بوتسوانا
يرفع املنتخب التونسي لكرة القدم شعار »الثأر 
واألمل« عندما يحل ضيفا على بوتسوانا اليوم في 
إطار منافسات املجموعة احلادية عشرة بالتصفيات 
املؤهلة ل���كأس األمم األفريقية املقرر إقامتها في 
الغابون وغينيا االستوائية عام 2012. وفي إطار 
املجموعة نفس���ها، يلتق���ي املنتخبان التوغولي 

والتشادي في العاصمة التوغولية لومي.
م���ن جانب آخر وقبل 4 ش���هور من املواجهة 
املرتقبة بينهما في التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس األمم األفريقية 2012، يخوض كل من املنتخبني 
اجلزائري واملغربي اليوم اختبارا أوروبيا متوسط 

القوة ضمن جولة املباريات الودية الدولية األخيرة 
في عام 2010.

ويحل اجلزائر ضيفا على لوكسمبورغ بينما 
يحل املغرب ضيفا على أيرلندا الشمالية.

املنتخب���ان اجلزائ���ري واملغربي  واس���تهل 
مسيرتيهما في التصفيات األفريقية بشكل سيئ 
للغاية حيث تعادل اجلزائر مع ضيفه التنزاني 
1/1 ثم خس���ر أمام أفريقيا الوسطى 0-2 وتعادل 
املغرب على ملعبه مع منتخب أفريقيا الوسطى 
سلبيا قبل أن يستعيد بعض توازنه بالفوز على 

مضيفه التنزاني 0-1.

عبدالعزيز جاسم
قال جنم خط وس����ط كاظمة 
السابق طارق الشمري في اتصال 
هاتفي مع »األنباء« انه سيعود 
الي����وم قادما من ن����ادي اياكس 
ان  الهولن����دي بعد  أمس����تردام 
اجتاز الفح����ص الطبي واختبار 
قوة التحمل وكذلك اللياقة البدنية، 
مشيرا إلى ان النادي أعطاه إجازة 
ملدة أسبوعني على ان يعود مرة 

اخرى.
واضاف الش����مري ان اياكس 
يري����د جتربته ملدة ش����هر آخر 
للوقوف على مس����تواه أكثر من 
خالل التدريبات التي دخلها قبل 
العودة إلى الكويت بيومني بعد ان 
اجتاز جميع الفحوصات األخرى 
وسيخوض خاللها أكثر من مباراة 

ودية.
وبني انه لم يتفاوض مع إدارة 

أياكس بشأن مدة العقد وقيمته وان 
هذه األمور جميعها سابقة ألوانها 
ولن يتطرق إليها قبل أن يخوض 
عددا من املباريات التجريبية مع 
الفريق، موضحا انه يريد أن يقدم 
كل ما لديه من اجل أن ينجح في 
خوض التجربة في هولندا، الفتا 
الى انه سيواصل تدريبات اللياقة 
هنا في الكويت قبل املغادرة مرة 

اخرى لهولندا.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
يدخل املنتخب املصري في 
الثامنة والنصف مس���اء اليوم 
»بتوقيت الكويت« أولى جتاربه 
الودية على س���تاد القاهرة مع 
نظيره االسترالي، بعد خوضه 
آخر مباراة رسمية في التصفيات 
املؤهلة ل���كأس األمم األفريقية 
الت���ي لعبها أم���ام النيجر على 
أرضه وخس���ر به���دف نظيف، 
حيث يخ���وض مب���اراة اليوم 
س���عيا من جانب اجلهاز الفني 
للمنتخب بقيادة حسن شحاتة 
لتجري���ب مجموع���ة العناصر 
اجلديدة املتمثلة في احمد علي 
واحمد حس���ن مكي واحمد عبد 
الظاهر وابراهيم صالح وامين 
حنفي ووليد س���ليمان، وكذلك 
للوقوف على مس���توى بعض 
التشكيل  القدمية في  العناصر 
مثل محمد أبوتريكة الذي دائما 
ما يظه���ر بش���كل مختلف مع 
املنتخب ووائل جمعة ومحمود 
فتح اهلل ومحمد زيدان واحمد 
فتحي كما يرغب اجلهاز الفني 
في الوقوف على مستوى حراس 

املرمى السيما مع غياب احلارس 
األساسي عصام احلضري لفترة 
لن تقل عن ثالثة اش���هر تنفيذا 
حلكم احملكمة الرياضية بسبب 
مش���كلته الش���هيرة مع ناديه 

االسبق األهلي.
كما تعد املباراة أولى التجارب 
الودية في برنامج اإلعداد اخلاص 
للمنتخ���ب املص���ري ملب���اراة 
جنوب أفريقيا في ثالثة جوالت 
التصفيات املؤهلة ألمم أفريقيا 
في غيني���ا والغابون 2012، وقد 
س���بق للمنتخبني أن التقيا في 
مناسبة وحيدة عام 1924 وهو 
اللقاء ال���ذي حقق فيه املنتخب 

االسترالي الفوز وقتها 1-3.
فى املقابل يدرك األملاني أوليجر 
أوس���يك املدير الفني للمنتخب 
االسترالي صعوبة املباراة على 
الرغم من كونها ودية لكنه وفي 
آخر تصريحاته حول املباراة أكد 
أن صعوبتها تأتي من كون فريقه 
سيواجه بطل أفريقيا الذي ميتلك 
مجموعة من الالعبني املهرة وسط 

جماهيره. 
من جان���ب آخر قررت جلنة 

املس���ابقات باالحت���اد املصري 
برئاسة عامر حسني توقيع غرامة 
مالية على الزمالك قيمتها 15 ألف 
جنيه )خمسة آالف جنيه حلصول 
أربعة العب���ني على إنذارات في 
مب���اراة اإلس���ماعيلي ببطولة 
الدوري، و10 آالف جنيه للسباب 
اجلماعي من جماهير الزمالك(. 
إيقاف طارق  اللجنة  كما قررت 
أبوالليل إدارى اإلسماعيلي مباراة 
واحدة، وإيقاف أحمد الدهراوي 
مدرب حراس مرمى اإلسماعيلي 
مباراة واح���دة، وذلك لطردهما 
لالعتراض على احلكم بطريقة 
غير الئقة، وإيقاف أمين اجلمل 
مساعد مدرب اإلسماعيلي، من 
جانب اخر بع���ث مجلس إدارة 
الزمالك خطابا إلى االحتاد املصري، 
حول ما تردد في وسائل اإلعالم 
اإليراني���ة عن اقت���راب املهاجم 
العراقي عماد محمد من االنضمام 
لنادي بي���روزي اإليراني، وقال 
إبراهيم رئيس  املستشار جالل 
الزمالك اننا سنقوم بتصعيد األمر 
لالحتاد الدولي )فيفا( في حال 

توقيع الالعب ألي ناد آخر.

االتحاد المصري يفرض غرامات على الزمالك واإلسماعيليبعد أن اجتاز الفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية
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