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مان يونايتد يسعى للتشبث بالريادة أمام بالكبول وتشلسي يستضيف إيڤرتون.. ولقاء »ناري« بين بايرن ميونيخ وشالكه

ريال مدريد لتضميد الجراح أمام ڤالنسيا..وبرشلونة يواجه أوساسونا
أبطال  ف����ي دوري  مجموعتيهما 
الثاني. الدور  الى  أوروبا وتأهال 
وبعد خسارة كايزرسلوترن، أكد 
املدرب  ادارة شالكه بقاء  مجلس 
فيليكس ماغاث في منصبه رغم 
احتالل الفريق املركز اخلامس عشر 
بفارق نقطت����ن فقط عن منطقة 
الهبوط، وذلك اثر اجتماع طارىء 
االربعاء املاضي. من جهته، يعول 
بايرن على مهاجمه ماريو غوميز 
البديل أصال في بداية املوس����م، 
بعد تسجيله 9 أهداف في آخر 7 

مباريات من الدوري.
الذي تعرض  وعاد ماينتس، 
لثالث هزائم متتالية، الى س����كة 
االنتصارات بفوزه على بوروسيا 
مونشنغالدباخ ونورمبرغ، ويأمل 
في تقليص الفارق مؤقتا مرة جديدة 
عندما يحل ضيفا على اينتراخت 
فرانكفورت الذي يضم في صفوفه 
متصدر ترتيب الهدافن اليوناني 

ثيوفانيس غيكاس )12 هدفا(.
ويلعب اليوم شتوتغارت مع 
هوفنهامي، وڤولفسبورغ مع ڤيردر 
برمين، وبوروسيا مونشنغالدباخ 
م����ع هانوڤ����ر، وفرايب����ورغ مع 

هامبورغ.
فرنسا

يأمل ليل )الثاني( في استغالل 
عاملي االرض واجلمهور للتغلب 
على ضيفه لوريان )احلادي عشر( 
في املرحلة السادس����ة عشرة من 
الدوري الفرنسي. وميلك مرسيليا 
26 نقطة مقاب����ل 25 لكل من ليل 
وبريست. ولن تكون مهمة رين 
اخلام����س ومونبلييه الس����ادس 
)24 نقطة لكل منهما( سهلة أمام 
ضيفيهما موناكو الس����ابع عشر 
وليون الثامن. وفي باقي املباريات، 
يلتقي ارل افينيون مع نانس����ي، 
ولنس مع اوكسير، وسوشو مع 

ڤالنسيان، وتولوز مع كاين.

ليفانتي مع اتلتيكو مدريد.
المانيا

تشهد املرحلة اخلامسة عشرة 
من بطولة املانيا لقاء من العيار 
الثقيل بن بايرن ميونيخ حامل 
اللقب وشالكه وصيفه.وستتجه 
االنظار اليوم الى ملعب »فلتنس 
أرينا« حيث يستقبل شالكه وصيف 
املوسم املاضي بايرن ميونيخ حامل 
اللقب. وبعد بدايته املتواضعة، لم 
يخسر بايرن منذ سبع مباريات، 
فتسلق الترتيب واصبح رابعا، في 
حن انتكس شالكه مجددا ولقي 
خسارة مذلة أمام كايزرسلوترن 
5-0 في املرحلة املاضية. والالفت 
الفريقن  ان  املب����اراة،  في ه����ذه 
اللذين يعاني����ان محليا، تصدرا 

كريستيانو رونالدو بسبب معاناته 
من اصابة في الكاحل. في املقابل، 
يبدو برش����لونة مرش����حا بقوة 
لالحتفاظ بالصدارة وتوس����يع 
فارق النقطت����ن اللتن تفصالنه 
ع����ن ريال مدريد ف����ي حال تعثر 
األخير امام ڤالنس����يا، وذلك النه 
يخوض اختبارا سهال نسبيا أمام 
الثاني عشر. مضيفه اوساسونا 

وقدم برشلونة أداء رائعا أمام ريال 
مدريد خصوصا قوته الضاربة في 
الهجوم بقيادة داڤيد ڤيا صاحب 
ثنائية واالرجنتيني ليونيل ميسي 
وبدرو روديغيز واندريس انييستا 
وتشافي هرنانديز، ولن يتوانى في 
تقدمي العرض ذاته أمام اوساسونا 
لتحقيق فوزه الثامن على التوالي 
اليوم أيضا  الدوري. ويلعب  في 

املذل  االنتصارات عقب السقوط 
امام برشلونة، وقال »ريال مدريد 
خس����ر معركة، لكنه لم يخس����ر 
احلرب. املوسم طويل ولم يحسم 
بخسارتنا في نوكامب«، مضيفا 
الكاتالوني كان األفضل  »الفريق 
واستحق الفوز، يجب استخالص 
العبر من اخلس����ارة ونس����يانها 
حتى نستعيد توازننا«. وكانت 
اخلسارة االولى لريال مدريد في 
الدوري هذا املوس����م واالولى في 
27 مباراة وحتديدا منذ خسارته 
أمام برشلونة 0-2 في مدريد في 
ابريل املاضي.ويخوض ريال مدريد 
الدولي  املباراة في غياب مدافعه 
س����يرجيو راموس بسبب طرده 
أمام برشلونة، كما ان الشك يحوم 
البرتغالي  الدولي  حول مشاركة 

س����يتي مع بولتون، وويغان مع 
ستوك سيتي.

اسبانيا

تتجه االنظار اليوم الى ملعب 
العاصمة  سانتياغو برنابيو في 
مدريد الذي سيكون مسرحا لقمة 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري 
االسباني بن ريال مدريد وضيفه 
ڤالنسيا. ويرغب النادي امللكي في 
تضميد جراحه ومصاحلة جماهيره 
بعد الهزمية املذلة والتاريخية امام 
غرميه التقليدي برشلونة حامل 
اللق����ب 0-5 االثنن املاضي، بيد 
ان املهم����ة لن تكون س����هلة أمام 
البرتغالي  الرابع. وكان  ڤالنسيا 
جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد 
شدد على ضرورة استعادة نغمة 

يأمل مان يونايتد وصيف البطل 
في احكام قبضته على الصدارة 
عندما يحل ضيفا على بالكبول 
العاشر اليوم في املرحلة السادسة 
عشرة من الدوري االجنليزي لكرة 
القدم. ويدخل مان يونايتد املباراة 
مبعنويات عالية بعد فوزه الكاسح 
على ضيفه بالكبيرن روفرز 1-7 
في املرحلة اخلامس���ة عشرة ما 
مكنه من فض الشراكة مع تشلسي 
حامل اللقب بعد سقوط األخير في 
فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل 
املب���اراة أهمية  1-1. وتكتس���ي 
كبيرة ملان يونايتد كونها تسبق 
مواجهتن حاسمتن أمام مطارديه 
املباشرين ارسنال وتشلسي في 

13 و19 احلالي.
وس���يكون تشلس���ي مطالبا 
باس���تعادة نغم���ة االنتصارات 
الت���ي غاب���ت عنه ف���ي املراحل 
الثالث االخيرة عندما يستضيف 
ايڤرتون في مهم���ة ال تخلو من 
صعوب���ة خصوصا ان الضيوف 
امام  يقدمون مس���تويات رائعة 

الفرق الكبيرة.
من جهته، يسعى ارسنال الى 
الفوز عل����ى ضيفه وجاره فوالم 
لرفع معنويات العبيه قبل السفر 
الى مانشستر ملواجهة الشياطن 
احلمر.وكان ارسنال استعاد نغمة 
االنتصارات بفوز ثمن على مضيفه 
استون فيال 4-2 السبت املاضي، 
وهو ميلك األسلحة الالزمة لكسب 
النقاط الثالث امام فوالم الذي لم 
يذق طعم الفوز في مبارياته اخلمس 
االخيرة، في مقدمتها هدافه الدولي 
املغربي مروان الشماخ صاحب 7 
أهداف في املركز الرابع على الئحة 
الهدافن والفرنسي سمير نصري 

)6 اهداف(.
املباري����ات، يلعب  وفي باقي 
برمنغهام مع توتنهام، وبالكبيرن 
مع ولفرهامبتون، ومانشس����تر 

مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو يسعى لقيادة »امللكي« الستعادة انتصاراته أمام ڤالنسيا  )رويترز(

مورينيو في وضع ال يحسد عليه
رمبا يتعرض املدرب البرتغالي الش����هير جوزيه مورينيو للجولة 
األولى من صيحات االستهجان والسخرية في حال اخفق فريقه الشاب 
ريال مدريد في الفوز على ڤالنس����يا بنتيجة مقنع����ة اليوم.فقبل أيام 
قليلة، كانت األمور تس����ير بش����كل أكثر من رائع ملدرب النادي امللكي، 
رغم تعرضه لعقوبة اإليقاف مباراتن بجانب دخوله في مناوشات مع 
بعض املدربن والصحافين.وجاء االثن����ن املاضي، »االثنن احلزين«، 
ليشهد سقوط ريال مدريد بخمسة أهداف نظيفة أمام برشلونة في كامب 
نو.وتعرض مورينيو الثالثاء املاضي لعقوبة اإليقاف وغرامة مالية من 
قبل االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( بس����بب دوره في »املسرحية 
الهزلية« التي شهدتها املباراة أمام أياكس أمستردام الهولندي االسبوع 

املاضي بدوري أبطال أوروبا.

البدر جاهز لأللعاب اآلسيوية الشاطئية
اكد بطل الدراجات املائية عبدالرحمن البدر جاهزيته للمشاركة 
في دورة االلعاب اآلس���يوية الشاطئية الثانية التي تنطلق االربعاء 
املقبل في العاصمة العمانية مس���قط وتس���تمر 9 أيام. وقال البدر 
ل�»كونا« انه يطمح من خالل هذه املش���اركة إلى حتقيق احد املراكز 
املتقدمة في الدورة واضافة االجناز رقم 120 له الى جانب اجنازاته 
السابقة واملتعددة مابن محلية واقليمية وعاملية. واكد أهمية هذه 
الدورة التي يش���ارك فيها نخبة من ابطال الق���ارة والعالم مضيفا 
انه سيش���ارك في هذه الدورة في س���باق لفئة 800 )برو( اخلاص 
باحملترفن. واعرب عن امله في حتقيق احدى امليداليات امللونة في 
النس���خة الثانية للكويت في هذه الدورة بعد ان كان البطل الدولي 
علي الش���مالي حقق أول ميدالية ذهبية والوحيدة للعرب في هذه 
الرياضة وذلك في النس���خة األولى منها في عام 2008 والتي أقيمت 

في جزيرة بالي االندونيسية.

مارادونا يرغب في تدريب بوكا جونيورز
أعرب أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا املدير الفني 
الس���ابق ملنتخب بالده عن رغبته في تدري���ب فريقه املفضل بوكا 
جونيورز أحد أشهر الفرق في كرة القدم األرجنتينية.وقال مارادونا 
في مقابلة مع مجلة »خينتي« األرجنتينية »أمتنى أن أتولى تدريب 
بوكا جونيورز. ولكن هناك العديد من األمور التي يجب مناقشتها 

أوال مع عدد من األشخاص«.

»بيرق التحرير« كسب كأس الجابر في األحمدي
خطف اجلواد القوي »بيرق التحرير« السطبل التحرير باخليال 
يوسف محمد كأس املغفور له سمو األمير الشيخ الراحل احمد اجلابر 
من اجلواد »حمدان« بعد منافسة قوية وساخنة في األمتار األخيرة. 
كما حقق اجلواد »الغالي علي« السطبل خالد العتيبي باخليال موغن 
الفوز باملركز األول ليكسب كأس الشيخ خالد الدعيج في االجتماع 

السابع الذي أقيم على مضمار فروسية األحمدي.
وقد حضر الس���باق جماهير غفيرة وفي مقدمتهم محمد العالج 

ومحمد احلملي وهايف احلويلة رئيس فروسية األحمدي.

األرجنتين والبرتغال وديًا في فبراير
اعلن االحتاد االرجنتيني لكرة القدم ان منتخبه سيلتقي وديا مع 
نظيره البرتغالي في 9 فبراير املقبل في لندن على س���تاد االمارات 
اخلاص بنادي ارسنال. وستكون املباراة االولى لالرجنتن في 2011، 
ومناسبة جديدة ملشاهدة مواجهة مباشرة بن االرجنتيني ليونيل 
ميسي العب وسط برشلونة االسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجم غرميه ريال مدريد.وكان الفريقان االس���بانيان التقيا االثنن 
املاضي في كالس���يكو ذهاب الدوري وحقق برش���لونة على ملعبه 
نو كامب فوزا ساحقا قوامه 5-صفر.ويتضمن برنامج استعدادات 
املنتخب االرجنتيني في العام املقبل مباراتن اخرين ضد الواليات 
املتحدة في 26 مارس في مدينة سياتل االميركية، وكوستاريكا في 

29 منه في سان خوسيه.

األهلي يواصل اإلخفاق.. والزمالك ينفرد بالقمة كأس األمير في الهجن
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

انتابت حالة من احلزن العبي الفريق األول للكرة 
باألهلي عقب إخفاقهم في حتقي����ق الفوز للمباراة 
الثالثة على التوالي في البطولة احمللية، وكان أشد 
الالعبن حزنا وأكثره����م تأثرا الالعبن الصاعدين 

الذين واجهوا سوء حظ بالغ في مباراة اليوم.
وكاد محمد سمير مدافع األهلي الصاعد أن يهدي 
فريقه نقاط املباراة الثالث عندما سدد رأسية قوية 
ارتدت من القائم األمين ملرمى سموحة، بينما واجه 
عفروتو سوء حظ بالغ في فرصتن مؤكدتن كانتا 

ستحسمان الفوز لألهلي خالل الشوط األول.
وما بن سوء حظ وحزن الصاعدين كان العائدين 
محمد فضل ومحمد شوقي بعيدين عن مستواهما في 
الفترات التي لعبوا خاللها، ولم يظهر أيا منهما في 
مستواه املعهود. وتعادل األهلي مع مضيفه سموحة 
بهدف لكل فريق في األسبوع الثالث عشر من بطولة 
الدوري املمتاز، حيث تقدم ألصحاب األرض صامويل 

افرام قبل أن يتعادل أبوتريكة لألهلي.
بينما أعرب املدير الفني لسموحة حمزة اجلمل 
عن رضاه على مستوى فريقه خالل املباراة، معربا 
عن س����عادته الكبيرة بتحقيق التعادل واحلصول 

على نقطة من حامل اللقب.
وأكد اجلمل أن العبيه كانوا على قدر املسؤولية 
وقدموا أداء جيدا طوال ش����وطي املباراة، وجنحوا 
في التحكم في أح����داث املباراة والتقدم بهدف، قبل 

احلفاظ على التعادل الذي انتهى به اللقاء.
وأوضح املدير الفني لسموحة أن مستوى الفريق 
في ارتفاع فني وبدني، خاصة أن الفوز على املصري 
ثم التعادل أمام األهلي سيكون مبثابة الدافع لالرتقاء 

في جدول الترتيب وترك منطقة اخلطر.
من جهته حرص املدير الفني لفريق األهلي زيزو، 
على حتفيز العبيه وتأكيده لهم أن النتيجة طبيعية 
في ظل الغيابات والظ����روف التي حتيط بالفريق، 
طالبا منهم بذل مجهود مضاعف وعدم االستسالم 
لإلحباط، خاصة أن الفوز والعودة للمستوى املعهود 
سيعودان باجلهد واإلصرار. وقاد »هاتريك« محمود 
عبد الرازق »ش����يكاباال« فريقه الزمالك لفوز ثمن 
للغاية على االحتاد بنتيجة 4-3 في مباراة مجنونة 
شهدت حالة طرد لالحتاد وركلة جزاء أهدرها محمود 
فتح اهلل. وعزز الزمالك صدارته للمسابقة برصيد 
27 نقطة، بفارق سبع نقاط كاملة عن احتاد الشرطة 
صاحب املركز الثاني، فيما توقف رصيد االحتاد عند 

النقطة التاسعة باملركز قبل األخير.
ورفع »شيكا« من رصيد أهدافه للرقم 8 منفردا 
بصدارة هدافي املسابقة بعدما سجل أهدافه الثالثة 

من ركالت ثابتة.
تقدم الزمالك على االحتاد بنتيجة 3-2 في شوط 
أول مثير شهد بطاقة حمراء لالعب الفريق السكندري 
الس����يد فريد، وركلة جزاء مهدرة من مدافع القلعة 

البيضاء محمود فتح اهلل.

برعاية ص���احب الس����مو األم���ير الشيخ 
صباح األح���مد ي�ق��ام في الواحدة والنصف من 
بعد ظهر اليوم مبضمار ال�ش�ه�ي��د فهد األحمد 
مبنطقة جويهل بكب�����د املهرج���ان الكب��ي��ر 
لسباقات الهجن ال��ذي قي��د ف�ي��ه 300 ذل��ول 
م���ن أصناف جذعات اب���كار وجذعات قع��دان 
ولق��ايا ابكار ولقايا قعدان منهم 50 ذلوال من 
اللقايا ابكار تتنافس على أغلى الكؤوس كأس 
صاحب السمو األمير السنوى لسباقات الهجن 
كما يتنافس 20 ذل���وال من جذعات ابكار على 

الكأس املقدمة من النادي في الشوط االول من 
املهرجان وأعرب رئيس النادي حسن الدواس 
عن سعادته إلقامة مهرجان اليوم برعاية صاحب 
السمو وان األسرة احلاكمة تولى رياضة اآلباء 
واألج���داد أه�م��ي����ة خاصة من اجل احلفاظ 
على التراث الكويت���ي األصيل واالرتقاء بهذه 
الرياضة العربية األصيلة وان دعم سموه شمل 
ايضا رعاية بطولة الكويت الس���نوية الكبرى 
ل���دول مجلس التعاون وال���دول العربية التي 

تقام سنويا.

عالميةمتفرقات

 يخ���وض االس���باني رافاييل ن���ادال والصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، املصنفان األول والثالث على الترتيب في التصنيف 
العاملي لرابطة العبي التنس احملترفن، مباراة اس���تعراضية 
بالعاصم���ة الكولومبية بوجوتا، في مارس عام 2011، وفقا ملا 

ذكرته اجلهة املنظمة للقاء.
 حص��ل املهاجم األرجنتيني س��يرجيو أغويرو امس على 
اجلنس��ية اإلس��بانية، وهو ما يعني أنه لم يعد يشغل مكان العب 

أجنبي ضمن صفوف ناديه احلالي أتلتيكو مدريد.
 أنهى املدير الفني املؤقت لنادي بوكا جونيورز األرجنتيني 
تدريب الفريق بعد دخول املدافع خوان إنس���اورالدي والعب 

الوسط خيسوس مينديز في شجار باأليدي.
 فاز سانتوس الجونا على ضيفه مونتيراي 2 � 3 في مواجهة 
الذهاب للدور النهائي من مرحلة ذهاب الدوري املكسيكي لكرة القدم 
»أبرتورا«، ويس��مح هذا االنتصار لسانتوس، الذي يتولى تدريبه 
األرجنتيني روب��ن عمر رومانو، بدخول مباراة اإلياب يوم األحد 

املقبل على ملعب مونتيري بأفضلية طفيفة.
 تأهلت اندية ليڤربول االجنليزي وباريس سان جرمان 
الفرنسي وبشيكتاش التركي الى الدور الثاني من مسابقة الدوري 
االوروبي )يوروبا ليغ( لكرة القدم عقب اجلولة اخلامسة قبل 
االخيرة من منافسات املجموعات 10 و11 و12. وتأهل ليڤربول 
بتعادله مع مضيفه س���تيوا بوخارس���ت الروماني 1 - 1 في 
املجموعة احلادية عش���رة، وباريس سان جرمان بفوزه على 
اشبيلية االسباني 4 - 2 في املجموعة العاشرة، وبشيكتاش 
بفوزه على مضيفه سسكا صوفيا البلغاري 2 - 1 في املجموعة 

الثانية عشرة.
 حسم االحتاد االيطالي لكرة القدم نقطة من رصيد بولونيا 
لع��دم دفعه ضرائب على راوتب العبيه. واوضح االحتاد االيطالي 
ان بولونيا يواجه املزيد من احلسم من رصيده في حال تأخره عن 
دفع رواتب العبيه وجهازه الفني.وبات رصيد بولونيا 13 نقطة في 
املركز السادس عشر بعدما كان رصيده 14 في املركز ذاته.كما اوقف 
االحتاد رئيس النادي سيرجيو بورسيدا عن مهامه ملدة 6 أشهر.

 يعتزم العب الكرة الباراغوياني س���لفادور كابانياس 
اللجوء الى احملكمة الرياضية لشكوى ناديه اميركا املكسيكي، 
من اجل احلص���ول على رواتبه املتأخ���رة منذ ان توقف عن 
اللعب في يناير املاضي إثر تعرضه لطلق ناري داخل إحدى 

احلانات.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة السادسة عشرة(

أبوظبي الرياضية 6HD5أرسنال � فوالم
أبوظبي الرياضية 6HD6برمنغهام � توتنهام

أبوظبي الرياضية 6HD7بالكبيرن � ولڤرهامبتون
أبوظبي الرياضية 6HD8مانشستر سيتي � بولتون

أبوظبي الرياضية 6HD9ويغان � ستوك سيتي
أبوظبي الرياضية 6HD3تشلسي � إيڤرتون

أبوظبي الرياضية 8:30HD3بالكبول � مان يونايتد

إسبانيا )المرحلة الرابعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +82ليڤانتي � أتلتيكو مدريد
اجلزيرة الرياضية +102أوساسونا � برشلونة
اجلزيرة الرياضية +122ريال مدريد � ڤالنسيا

إيطاليا )المرحلة الخامسة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +81كييڤو � روما

اجلزيرة الرياضية +10:451ميالن � بريشيا

المانيا )المرحلة الخامسة عشر(
5:30شتوتغارت � هوڤنهامي

5:30ڤولفسبورغ � ڤيردر برمين
5:30اينتراخت فرانكفورت � ماينتس
5:30بوروسيا مونشنغالدباخ � هانوڤر

5:30فرايبورغ � هامبورغ
دبي الرياضية 8:302شالكه � بايرن ميونيخ

فرنسا )المرحلة السادسة عشرة(
9ارل افينيون � نانسي

9لنس � أوكسير
9ليل � لوريان
9رين � موناكو

9سوشو � فالنسيان
9تولوز � كاين

11مونبلييه � ليون

أكبر مدينة ترفيهية مغطاة من نوعها في العالم

نجوم الفن في افتتاح عالم »فيراري أبوظبي«

عالم فيراري ابوظبي فتحت ابوابها للجمهور وفي االطار لقطة من اعلى للمدينة الترفيهية
ولدى قيام ولي عهد ابوظبي بالضغط 
على زر االفتتاح الرسمي للمدينة حتول 
املكان إلى مسرح كبير حيث استعرضت 
اللوح���ات الراقصة لصي���ادي اللؤلؤ 
واملوس���يقى احلية، فيما انطلقت عبر 
سقف املدينة الترفيهية عروض رائعة 
لأللعاب النارية أحالت س���ماء املدينة 
وجزيرة ياس إلى أطياف من األضواء 

امللونة.

العالم.وقد  مدينة ترفيهية مغطاة في 
اس���توحي العرض من تاريخ أبوظبي 
وقصة فيراري، وأطلق عليه اسم »لقاء 
القوة واألناقة«، وهو يستخدم توليفة 
من التقنيات الس���ينمائية واملوسيقى 
والع���روض األكروباتية ليحكي كيف 
حتول احللم إلى حقيقة وليجسد، من 
خالل ذلك، أهم مالمح الثقافتن اإلماراتية 

واإليطالية.

شارك عدد من جنوم الفن واإلعالم 
في حفل افتتاح »عالم فيراري« أبوظبي، 
أكبر مدينة ترفيهية مغطاة من نوعها 
في العالم، نذكر منه���م الفنانن وليد 
توفيق وقصي اخلولي وأمل بوشوشة، 
واإلعالمي���ن ج���ورج قرداحي وجلن 
عمران، وريا أبو راش���د حيث شاركوا 
في برنامج خاص باملناس���بة لصالح 

محطة ام. بي. سي.
وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان قد افتتح املدينة من 
خالل الضغط على زر مصمم على شكل 
املميز لعالم فيراري أبوظبي،  السقف 

معلنا االفتتاح الرسمي للمدينة.
حضر احلفل الذي استضافته شركة 
الدار العقارية وشركة فيراري، نحو 2000 
ضيف من كبار الشخصيات يتقدمهم 
الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان ممثل 
احلاكم في املنطقة الغربية، والش���يخ 
س���يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزير الداخلية وعدد 
من كبار املسؤولن في االمارات، وذلك 
بحضور وزير خارجية إيطاليا فرانكو 
فراتيني ورئيس شركة فيراريلوكا دي 
مونتيزميولو وفريق سائقي سيارات 
فيراري في سباق الفورموال 1، واملؤلف 
من فيرناندو ألونسو وفيليبيه ماسا، 
حيث ش���هد احلضور برنامجا خاصا 
تضمن عرضا يعكس إجناز ش���ركتي 
الدار وفيراري املتمثل في إنشاء أكبر 

تأجيل الجولة السابعة من الدوري الممتاز
قررت جلنة املسابقات في احتاد الكرة تأجيل 
اجلولة السابعة من الدوري املمتاز املقررة يومي 
6 و7 اجلاري الى 10 منه، بعد تأهل االزرق الى 
املباراة النهائية ل� »خليجي 20« في اليمن التي 

تقام غدا االحد.
يذك���ر ان اجلول���ة الس���ابعة ست�����ش���هد 
م����واجهتي القادسية م����ع الك����ويت وال���عربي 
مع ك���اظمة، ف���يما يل����تقي الس������املية م���ع 

النصر وال����جهراء مع الساحل.
ومن جهة اخرى، فاز القادس���ية على كاظمة 
2-1 في املباراة املؤجلة من كأس االحتاد، ليرفع 
األصفر رصيده الى 19 نقطة في صدارة املجموعة 
االولى بفارق االهداف عن النصر، وجتمد رصيد 
البرتقالي عند 16 نقطة. واحرز للقادسية خلف 
السالمة )35( واملغربي عصام العدوه )62(، وسجل 

لكاظمة البرازيلي الكسندر سانتوس )26(.


