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 الوحدة يقّص شريط افتتاح أندية العالم بمواجهة هيكاري اليوم
 تقع على عاتق انتر ميالن بطل 
ايطاليا وأوروبا لكرة القدم إبقاء 
لقب بطولة العالم لألندية أوروبيا 
عندم����ا يخوض غمار النس����خة 
السابعة في ابوظبي من 8 إلى 18 
الوحدة  اجلاري، في حني يسعى 
بطل اإلمارات وممثل العرب الوحيد 

الى الذهاب بعيدا فيها.
تشارك في البطولة 7 فرق هي 
فضال عن انت����ر ميالن والوحدة، 
البرازيلي )بطل  انترناس����يونال 
امي����ركا اجلنوبي����ة(، مازميب����ي 
الكونغولي )بطل افريقيا(، باتشوكا 
الكونكاكاف(،  املكس����يكي )بطل 
سيونغنام ايلهوا الكوري اجلنوبي 
)بطل آس����يا(، هيكاري يونايتد 
م����ن بابوا غيني����ا اجلديدة )بطل 

اوقيانيا(.
يقص الوحدة شريط املباريات 
اليوم بلقاء هيكاري يونايتد في 
الدور األول على س����تاد محمد بن 
زايد في ن����ادي اجلزيرة، والفائز 
منهما يلتقي مع س����يونغنام في 

ربع النهائي.
جتمع املباراة الثانية في ربع 

النهائي مازميبي مع باتشوكا.
رئيس اللجنة املنظمة احمللية 
ورئيس االحت����اد اإلماراتي محمد 
خلف����ان الرميثي كان ق����د اعتبر 
ان اإلم����ارات »جنحت في امتحان 
التنظيم في العام املاضي وأصبحت 
الهام للكثيرين وستعمل  مصدر 
في النسخة احلالية من اجل تقدمي 
أش����ياء جديدة«، مش����يرا إلى ان 
البطولة »قدمت بدورها لإلمارات 
فرص����ة ثمينة لتطوير كرة القدم 

فيها«.
وتابع »نتوقع ان تكون مشاركة 
الوحدة ممثل اإلمارات ايجابية ملا 

من جانب آخر أكد النمس����وي 
جوزيف هيكسبرغر مدرب الوحدة 
ان فريق����ه يس����عى ال����ى الذهاب 

بعيدا.
وقال هيكس����برغر في مؤمتر 
صحافي »نتطلع بصورة جدية الى 
الذهاب بعيدا في البطولة خاصة 
بعد ان وصلنا لقم����ة جاهزيتنا 
البدنية والفنية من خالل املعسكر 
الذي أقمناه في مصر والذي ساعدنا 
كثيرا على تطبيق ما نحتاجه من 
تدريبات واكتملت صفوف الفريق 
بعودة املصابني ورباعي املنتخب 
اليومني  ف����ي  االوملب����ي وتدربنا 
األخيرين بصف����وف مكتملة ولم 
يبق لن����ا اال الدخول في التنافس 

الرسمي«.
وتابع هيكس����برغر »مشاركة 
الوح����دة مهمة جدا وس����تضيف 
الكثير للفريق من حيث التجربة 
ومواجهة فرق كبيرة وذات وزن 
وثقل في قاراتها فضال عن الفائدة 
الكبرى من خالل مواجهة مدارس 

كروية مختلفة«.
وحول املعلومات التي جمعها عن 
هيكاري يونايتد، قال هيكسبرغر 
»استطيع القول ان هيكاري فريق 
منظم يلعب ك����رة جماعية يجب 
التعامل معه بحذر وبإمكاننا الفوز 
عليه اذا كان تركيزنا عاليا طوال 

املباراة«.
من جهت����ه، قال طوم����ي مانا 
مدرب هيكاري »سنواجه صعوبات 
كثيرة امام الوحدة حيث ال منلك 
أي معلوم����ات ع����ن الفريق الذي 
سنلعب معه. وجودنا في أبوظبي 
يشكل قصة خيالية ال ميكن للعقل 
تصديقها وهذا مينحنا دافعا كبيرا 

من اجل تقدمي كل ما منلك«.

يضمه من إمكانات فنية وإدارية، 
ونتمنى ان يكون تعلم من جتربة 
األهلي الع����ام املاضي التي كانت 

سلبية«.
الوحدة اإلماراتي يأمل بالوصول 

ان انتقل لفترة وجيزة لالشراف 
على منتخب البحرين.

الوح����دة بالعبيه  واحتف����ظ 
الدوليني في االستعدادات األخيرة 
للبطولة فلم يشاركوا بالتالي في 

الى االدوار املتقدمة وتعويض إخفاق 
األهلي في النسخة السابقة.

واستعاد الوحدة مدربه السابق 
الذي قاده الى لقب الدوري احمللي 
النمسوي جوزيف هيكسبرغر بعد 

»خليجي 20« في اليمن.
اما هيكاري يونايتد فسيحاول 
اجتياز الدور األول كما فعل ممثل 
اوقيانيا اوكالند سيتي في العام 
املاضي حني تخطى االهلي 2 � 0.

هيكسبرغر: نتطلع للذهاب بعيدًا.. ومانا: سنواجه صعوبات كبيرة

فرحة العبي الوحدة اإلماراتي بالفوز بإحدى املباريات وفي اإلطار كأس العالم لألندية

قطر تستثمر 400 مليون يورو في شركة 
الديوك الفرنسية تم طهيها ألمانية لبناء مالعب مونديال 2022

بطريقة وحشية أعلنت شركة »هوختيف« األملانية أن دولة قطر ستستثمر 400 
مليون يورو في شكل أسهم جديدة مما يعطى الدولة اخلليجية 
حصة نس���بتها 9.1% من اجمالي أسهم الش���ركة األملانية، وقال 
رئيس الشركة لوتكا ش���تراتكوتتر إن هذه اخلطوة ليست لها 
عالقة بحماية »هوختيف« من شراء الشركة اإلسبانية »أيه سي 
إس« لها، مؤكدا أن تلك الشراكة نشأت بسبب املشروعات الكثيرة 
املشتركة ما بني »هوختيف« وقطر، وأن هذه الصفقة لها أسباب 
إستراتيجية كمش���روع بناء »هوختيف« ملدينة جديدة بأكملها 
في قطر، وفي س���ياق متصل، أوضحت شركة »هوختيف« أنها 
تعد أكبر ش���ركة في العالم لبناء مالع���ب كرة القدم، األمر الذي 
ستستفيد منه قطر التي من املقرر ان تستضيف نهائيات بطولة 
كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، يذكر أن الشركة اإلسبانية 
»أيه سي إس« كانت قد اس���تحوذت على حوالي 30% من أسهم 
»هوختيف«، وعلى الرغم من مقاومة الشركة األملانية للبناء لهذه 
العروض، إال أن »أيه سي إس« أعلنت رغبتها في زيادة حصتها 

باألسهم إلى%50.

تناست صربيا جميع محنها وبدأت حالة من االحتفاالت الصاخبة، بآخر 
إجنازاتها الرياضية، املتمثلة في فوز فريقها بلقب كأس ديفيز للتنس للمرة 
األولى في التاريخ. كتب أحد الصحافيني بجريدة بليتش مقاال جاء فيه »لقد 
منحونا حلظات سحرية عندما توقف الزمن ولم يكن هناك شيء يهم، على 
األقل خالل هذه اللحظات املعدودة«. وفازت صربيا على فرنسا الفائزة بلقب 
كأس ديفيز تسع مرات، 3-2 في نهائي البطولة في بلغراد ارينا أمام نحو 
17 ألف مشجع، بعد أن جنحت في قلب تأخرها 2-1 إلى انتصار تاريخي. 
وخرجت صحف بلغراد امس لتش����يد باإلجناز الصربي حتت العديد من 
العناوين املثيرة مثل »صربيا مرت من خالل قوس النصر، صربيا بطلة 
العالم، إنهم أبطالنا«. وأشادت التقارير الصحافية أيضا باألجواء النارية 
داخل امللعب وسط حضور جماهير غفير جتاوز 17 ألف مشجع، من بينهم 
نحو ألفي مشجع فرنسي.وأشارت الصحف الصربية إلى أنه في النهاية، 
سقط الطاغية الفرنسي. وقالت الصحف الصربية »الديوك الفرنسية مت 

طهيها بطريقة وحشية في مرجل بلغراد أرينا«.

ملعبا البطولة 
تقام مباري���ات بطولة العالم على ملعب���ي مدينة زايد الرياضية 
ومحمد بن زايد في ابوظبي. انش���ئ ستاد مدينة زايد الرياضية في 
يناير عام 1980 بكلفة بلغت حوالي 130 مليون دوالر وتتسع مدرجاته 
خلمسني الف متفرج. يعتبر امللعب احد مرافق مدينة زايد الرياضية 
التي شيدت على ثالث مراحل، حيث انتهت املرحلة االولى عام 1980 
وتضمنت بناء امللعب الرئيسي وجتهيزه مبحطات للتصوير والنقل 
التلفزيوني عب���ر االقمار االصطناعية. ويوجد في ارجاء مدينة زايد 
الرياضية ايضا مقر خاص للهيئة العامة للش���باب والرياضة، ومقر 
لالحت���اد االماراتي لكرة القدم، والهيئ���ات االدارية اخلاصة باملدينة. 
وتتضمن املدينة الرياضية ايضا ملعبا لكرة املضرب يتسع خلمسة 
آالف متفرج. خضع امللعب الرئيسي لصيانة كبيرة منذ عامني، ومن 
ابرز البطوالت التي استضافها منذ تشييده، كأس اخلليج ثالث مرات 
اعوام 1982 و1994 و2007، وكأس اسيا للشباب عام 1985، وكأس آسيا 

للكبار عام 1996، ونهائي كأس العالم للشباب عام 2003.

»العربية«: األخضر السعودي يعتاد »الوصافة« والعبوه يحترفون فن »الدموع«!
انفض الس���امر بخس���ارة 
املنتخ���ب الس���عودي بطولة 
»خليجي 20« التي خطف لقبها 
»األزرق« بجدارة، لتنقسم آراء 
الوسط الرياضي حول ما قدمه 
»األخضر« في الفترة املاضية 
في حيرة حول اإلخفاق الذي 
الزم »األخضر« عند كل نهائي، 
العلة؟  ومتسائلة: أين مكمن 
ففي نهائي كأس آس���يا 2007 
خرج ب���رأس العراقي يونس 
محمود، وفي تصفيات كأس 
العال���م 2010 ودع أمام كوريا 
الش���مالية ثم البحرين، وفي 
»خليجي 19« مبس���قط سقط 
أمام عمان، واخلروج ذاته حدث 
أم���ام »االزرق« في »خليجي 
20«، وأصبح السؤال حول ما 
املواجهات احلاسمة  إذا كانت 
ومفارق الطرق نتائجها وخيمة 

على مسيرة »األخضر«.
وفي الس���ياق ذاته أصبح 
مشهد بكاء الالعبني عند نهاية 
كل بطول���ة مكررا وممال لدى 
املشجع الس���عودي، في حني 
دائم���ا ما يرى دم���وع الفرح 
في أعني اخلصوم التي تطير 
باأللقاب تارك���ة »الوصافة« 
للمنتخب األخضر الذي عجفت 
به السنني بعد آخر إجناز حققه 
في »خليجي 16« بالكويت عام 

.2003

بيسيرو مفلس كرويا

الس���عودي جاسم  املدرب 
احلربي أرجع إخفاق املنتخب 
السعودي في احلصول على 
إلى املدير  لقب »خليجي 20« 
البرتغالي  الفني للمنتخ���ب 
بيسيرو واصفا إياه ب� »املفلس 

كرويا«.
وق���ال ل���� »العربية.نت«: 
»الكثير من املتابعني الرياضيني 
املدرب اس���تطاع  إن  يقولون 

إخراج أسماء صاعدة ووجوه 
شابة، إال أن املشكلة تكمن في 
أنه لم يستطع خلق التجانس 
واالنسجام بينها، وهنا املشكلة 
الكبرى إذ إن الالعبني جيدون 
وأصحاب مواهب كل في خانته، 
إال أن األداء اجلماعي واالنسجام 
كانا مفقودي���ن ومعدومني«. 
وحول األداء الفني للمباريات 
التي خاضها األخضر بالبطولة 
قال: »املستوى الفني والتكتيكي 
كان متذبذبا ومن سيئ إلى أسوأ، 
وال أعتق���د أن الالعبني قدموا 
شيئا باستثناء مواجهتي اليمن 
واإلمارات، والسبب يرجع إلى 
عدم قدرة املدرب على الثبات 
واالستقرار على تكتيك ونسق 

فني واحد«.
التي  املفارقة  وعن أسباب 
متثلت في خ���روج املنتخب 
الس���عودي م���ن املواجه���ات 
احلاسمة طوال الفترة املاضية، 
أكد احلربي أن ذلك يعود إلى 
عدم امتالكهم ثقافة النهائيات، 
مشددا على ضرورة التعاقد مع 
أخصائي نفسي يهيئ الالعبني 
قبل املباريات. وأضاف »األسباب 
التي تفقد الالعب التركيز أثناء 
املواجهات النهائية هي الضغط 
اإلعالمي والشحن النفسي من 
التي تطالب  قبل اجلماهي���ر 
بالف���وز، فالالعب يحتاج إلى 
تهيئة من قبل اجلهاز اإلداري 
قبل املواجهة وهذا ما يفتقر إليه 
الالعب السعودي في النهائيات 
واملباريات التي تشكل مفترق 

طرق«.
الالعب���ني  أب���رز  وح���ول 
املرشحني لالنضمام واملشاركة 
في البطولة اآلسيوية املقبلة، 
رشح احلربي مشعل السعيد 
ومهند عسيري وأحمد عباس 
كأسماء قادرة على دعم منتخب 
الصف األول وتقدمي شيء يذكر 

في أمم آس���يا بالدوحة، وقال: 
»متى ما اس���تطاع بيس���يرو 
قيادة هذه األسماء بشكل جيد 
فسيقدمون شيئا، لكن املشكلة 
الكبرى تكمن في املدرب ذاته 
الذي ال ميلك ما يتماش���ى مع 

هذه املواهب«.

مشاركة ناجحة بكل المقاييس

من جهته، ع���ارض العب 
املنتخ���ب ون���ادي االحت���اد 
السابق حمزة إدريس ما ذهب 

إليه جاس���م احلربي، مشددا 
على أن مش���اركة »األخضر« 
ببطولة »خليجي 20« ناجحة 
بكل املقايي���س، وقال »أثبتت 
املشاركة وفرة الالعبني وقدرة 
األخضر السعودي على صناعة 
أسماء تخدم الكرة السعودية 
في كل األصعدة، وهذا ما كنا 
نحتاج إليه منذ زمن، فاملتابع 
للبطول���ة يعل���م أن املنتخب 
السعودي هو املنتخب الوحيد 
الذي يش���ارك بصف الرديف 

العراق  بخ���الف منتخب���ات 
وقطر وعمان الذين ش���اركوا 
بصفوفهم األساسية إال أنهم لم 
يستطيعوا الوصول للنهائي«. 
وأضاف إدريس »كانت املشكلة 
الوحيدة لدى الالعبني هي البطء 
في بناء الهجمة بدليل املواجهة 
األخي���رة أمام الكويت إذ ظهر 
الفارق ب���ني الالعب الكويتي 
والسعودي في املعدل اللياقي، 
الالعبني كانت  كم���ا أن روح 
النهائي مقارنة  منخفضة في 

ببقية املواجهات«.
وعن املدرب بيس���يرو أكد 
حمزة أن بطولة كأس آس���يا 
2011 بالدوحة س���تكون احملك 
احلقيقي إلمكانياته، وقال »من 
اخلطأ احلكم على املدرب بقياس 
البطولة اخلليجية، ومادام أن 
املسؤولني في االحتاد السعودي 
لك���رة القدم وضع���وا ثقتهم 
ببيسيرو من خالل التعاقد معه، 
فيجب أن تكون هناك محطة 
كروية نحكم عليه من خاللها، 
إذا ما وضعنا في االعتبار أن 
املنتخب السعودي لم يذهب إلى 

اليمن ألجل الظفر بالكأس«.
أداء  إدري���س  وامت���دح 
الالعبني كافة، مرشحا مشعل 
الس���عيد ومحمد الش���لهوب 
ومهند عسيري كأسماء قادرة 
على تدعي���م الصف األول في 
مواجهاته املنتظرة بالدوحة 

يناير املقبل.
أما جنم املنتخب السعودي 
ون���ادي النصر الس���ابق فهد 
الهريفي فقال »اخلسارة سببها 
الالعبون« واعتبر مش���اركة 
املنتخب بالبطولة اخلليجية 
»إيجابية« عطفا على ظروف 
املش���اركة، وقال »منذ 2003 
واملنتخب السعودي لم يحقق 
الذكر،  الذي يستحق  اإلجناز 
وامتالكه كوكبة من األس���ماء 

الشابة التي شاركت في كأس 
اخلليج يسهم بشكل كبير في 
التفاؤل بتحقيق شيء في قادم 
البطوالت«. ولم يتردد الهريفي 
في حتميل الالعبني مسؤولية 
اخلروج من البطولة، مشيرا إلى 
أن الالعب احملترف يجب عليه 
إتقان خاصية املبادرة الفردية 
أثناء املباراة وهو ما افتقر إليه 
الالعبون، وأضاف »يقولون 
دائما إن الكرة السعودية والدة 
وهذا صحي���ح، إال أنها ال تلد 
س���وى الالعبني اجلماعيني، 
التي  املبادرة  متناسية مهارة 
يج���ب أن يخلقه���ا الالع���ب 
املباراة والت���ي ال ميلكها  في 
القحطاني  لدينا سوى ياسر 
ومحمد نور، فهذان االس���مان 
هما الل���ذان يبادران دائما إلى 
الفردية  اس���تخدام مهارتهما 
في صناعة الفرص لزمالئهما 
وخلق الفارق بالنتائج فوق ما 
يطلبه املدرب منهما«. ووصف 
»املوسيقار« عملية تخليص 
خ���ط الدف���اع للهجم���ة التي 
الكويتي  املنتخب  سجل منها 
البطولة بطريقة  في نهائ���ي 
منتخب »البراعم«، وقال عن 
املب���اراة ككل »اجلميع يحمل 
بيسيرو اخلسارة إال أن الواقع 
يقول إن عددا من األسماء التي 
توقعن���ا منها األفضل كمحمد 
الشلهوب وعبداللطيف الغنام 
وأحمد عباس وكامل املوسى 
املأم���ول منهم«.  لم يقدم���وا 
ومتنى الهريفي لو أن املنتخب 
السعودي شارك في البطولة 
اخلليجية مطعم���ا بعدد من 
القوية، موضحا »لو  األسماء 
كان املنتخب مشاركا بأسماء 
الص���ف األول وواضعا ثقله 
الفني حلققنا الكأس وكان ذلك 
دعما نفسيا قويا قبل بطولة 

كأس آسيا بالدوحة«

دموع الشلهوب لم تشفع له في الفوز بكأس »خليجي 20« بعد اخلسارة من األزرق

مصادر مقربة
من مارادونا تؤكد 

استحالة تدريبه إليران

اتحاد الكرة العربي 
يجتمع االثنين المقبل 

في دمشق

جونز: لم أكن أستحق 
عقوبة الحبس

الصفاقسي يقيل 
لوشانتر

استبعدت مصادر مقربة من 
أسطورة كرة القدم األرجنتيني 
دييغو مارادونا احتمال موافقته 
على تولي منصب املدير الفني 
للمنتخ����ب اإليراني، وقال أحد 
املصادر لوكالة األنباء األملانية 
الكالم ضرب من اجلنون  »هذا 
بالنسبة لي«، وتابع »علينا أن 
نتوخى احلذر متاما الن الناس 
تستخدم اسم مارادونا لصناعة 
عناوين رئيسية للصحف«، وأكد 
املصدر الذي يعرف مارادونا منذ 
أكثر من عشرة أعوام »إنها شائعة 
دون مادة. وأملح »دييغو يريد 
شيئا أقرب، الفكرة املطروحة هي 
تدريب فريق ما في األرجنتني، 
ثم تدريب منتخب دولة قريبة 
أو ذات تاريخ، مثل هؤالء الذين 
يتحدثون عن البرتغال، يريد أن 

يكون بالقرب من عائلته«.

أكد رئيس االحتاد اجلزائري 
لكرة القدم محمد روراوة ونائب 
العربي للعبة  رئيس االحت����اد 
ورئيس جلنة املسابقات به أن 
االحتاد العربي سيجتمع االثنني 
املقبل بالعاصمة السورية دمشق 
ف����ي الصيغة اجلديدة  للفصل 

ملسابقة دوري أبطال العرب.
وأكد روراوة لوكالة األنباء 
األملانية أن االجتماع سيش����هد 
مشاركة مسؤولي جلان املسابقات 
باالحت����ادات العربي����ة به����دف 
إلى تصور مش����ترك  الوصول 
للصيغة اجلديدة ملسابقة دوري 

أبطال العرب.
ويفت����رض أن يش����ارك في 
النسخة اجلديدة لدوري أبطال 
العرب 12 ناديا عن عرب آس����يا 

ومثلهم من عرب افريقيا.

الع����داءة األميركية  قال����ت 
ماري����ون جونز إنه����ا لم تكن 
تستحق عقوبة احلبس في قضية 
منشطات أدينت فيها عام 2008 
مؤكدة أنها لم تكن تعرف أنها 
تس����تخدم مواد منشطة آنذاك.

وصرحت جونز )35 عاما( لهيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
بأنها تعتبر احلكم الذي أصدرته 
محكمة أميركية كان قاسيا للغاية 
ألن أزمتها الشخصية كانت عقابا 
كافيا. وأضافت جونز في برنامج 
انسايد س����بورت »أعرف أنني 
خرقت القانون وارتكبت جرما، 
وهو الكذب. خس����رت سمعتي 
وشهرتي. التعلم من هذا الدرس 
سيفيد املجتمع بشكل أكثر من 

عزلي ملدة ستة شهور«.

الرياض����ي  الن����ادي  ذك����ر 
الصفاقسي التونسي لكرة القدم 
على موقعه في شبكة االنترنت 
انه أقال املدرب الفرنس����ي بيار 
لوشانتر بعد يومني من خسارة 
فريقه على أرض����ه امام الفتح 
الرباطي املغربي 2 � 3 في إياب 
نهائي كأس االحتاد االفريقي لكرة 
القدم )الذهاب 0 � 0(. وأوضح 
النادي في بيان »مت فسخ العقد 
بني الصفاقسي واملدرب لوشانتر 
مبوجب اتف����اق بالتراضي بني 

الطرفني«.
وفشل الصفاقسي في إحراز 
اللق����ب الرابع بعد 1998 و2007 
و2008، فيما توج الفتح الرباطي 
بطال لهذه املس����ابقة االفريقية 

للمرة األولى.

حسام حسن: الزمالك قادر على حصد البطوالت
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

ي���ؤدي الفري���ق االول لكرة 
القدم بن���ادي الزمالك تدريباته 
على ملعب زامورا مبيت عقبة، 
امام  املقبلة  استعدادا ملواجهته 
فريق بني عبي���د املقرر اقامتها 
بعد غد اجلمعة ضمن مباريات 
دور ال���� 32 لبطولة كأس مصر 

لكرة القدم.
وكان الزمالك قد فاز بثالثية 
نظيفة على فريق البنك األهلي 
في املباراة الودية التي جمعتهما 
عصر االول م���ن امس في إطار 
استعدادات الفريق االبيض ملباراة 

بني عبيد في الكأس.

الزمالك كل  واحرز ثالثي���ة 
من أبو كونيه ف���ي الدقيقة 22 
من ضربة جزاء احتسبها حكم 
اللق���اء اثر عرقل���ة احمد غامن 
س���لطان داخل منطقة اجلزاء، 
وسجل حازم إمام الهدف الثاني 
من تسديده سكنت يسار حارس 
البنك األهلي، واختتم محمد عبد 
الشافي الثالثية بهدف اثر متريره 

من زميله احمد جعفر.
وكان املدي���ر الفني للزمالك 
حسام حسن قد اشاد باملستوى 
الفني والبدني الذي وصل اليه 
العبي الفريق االبيض، مؤكدا ان 
هذا املس���توى سيؤهلهم للفوز 

البطوالت  باملباريات وحص���د 
باملوسم اجلاري.

في شأن اخر قررت احملكمة 
اإلدارية العليا تأجيل النظر في 
الطعن الذي تقدم به رئيس مجلس 
إدارة الزمال���ك املنح���ل ممدوح 
عباس ضد قرار حل مجلس���ه 
بعد حصول املستشار مرتضى 
منصور على حكم قضائي ببطالن 
االنتخابات األخيرة للنادي إلى 

20 اجلاري.
جاء التأجيل بناء على رغبة 
مرتضى منصور الذي غاب عن 
جلسة امس االول بسبب ارتباطه 
بانتخابات مجلس الشعب التي 

أقيمت جولة إعادتها االحد املاضي 
الذي أرس���له  وطل���ب احملامي 
مرتضى حلضور اجللس���ة من 
هيئة احملكمة تأجيل اجللسة حتى 
يتمكن م���ن االطالع على تقرير 
هيئة مفوض���ي الدولة، وحتى 
يتمكن منصور من التواجد في 

اجللسة القادمة بنفسه.
ال���ى ذل���ك، تنطل���ق اليوم 
ال� 32 لبطولة  منافس���ات دور 
كأس مصر لك���رة القدم، باقامة 
ثالث مباريات، حيث يلتقي السكة 
احلديد مع طالئع اجليش ومصر 
املقاصة مع النصر ووادي دجلة 

مع الفيوم.

الصحف الصربية بعد الفوز بكأس ديفيز للتنس:3 مباريات اليوم في انطالق الدور الـ 32

جدول المباريات
الدور األول

أبوظبي )مباراة رقم 1(الوحدة � هيكاري يونايتداالربعاء 12-8
الرياضية

الدور الثاني
)مباراة رقم 2(مازميبي � باتشوكااجلمعة 12-10

)مباراة رقم 3(الفائز من 1 � سيونغنام الكوريالسبت 12-11

نصف النهائي
انترناسيونال � الفائز من 2الثالثاء 12-14

انتر ميالن � الفائز من 3االربعاء 12-15

اخلاسر من 2 � اخلاسر من 3

المباراة النهائية

الفائزان من نصف النهائي � السبت 12-18
اخلاسران من نصف النهائي

16 مليون دوالر قيمة الجوائز الماليةسجل الفائزين باللقب 
2000: كورينثيانز )البرازيل( � فاس��كو دا غاما )البرازيل( )0-0( ثم )3-4( 

بركالت الترجيح
2005: ساو باولو )البرازيل( � ليڤربول )اجنلترا( )0-1(.

2006: انترناسيونال )البرازيل( � برشلونة )اسبانيا( )0-1(.
2007: ميالن )ايطاليا( � بوكا جونيورز )االرجنتني( )2-4(.

2008: مان يونايتد )اجنلترا( � ليغا دي كيتو )االكوادور( )0-1(.
2009 برشلونة )اسبانيا( � استويانتيس )االرجنتني( )2-1 بعد التمديد(.

يبلغ مجموع جوائز بطولة العالم لالندية 16 مليون 
دوالر توزع على النحو التالي:

� الفائ��ز باللقب: 5 مالي��ني دوالر � الوصيف: 4 
ماليني � الثالث: 2.5 مليون.

� الراب��ع: مليونا دوالر � اخلام��س: 1.5 مليون � 
السادس: مليون دوالر.

� السابع: 500 الف دوالر.


