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مان�ش�سرت وت�شل�سي ي�سعيان اىل الت�أهل املبكر يف دوري �أبطال �أوروبا
نيقو�سيا /وكاالت

تب ��دو الفر�ص ��ة مواتي ��ة ام ��ام
مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د االنكلي ��زي
و�صي ��ف بط ��ل املو�س ��م املا�ض ��ي
ومواطن ��ه ت�شل�س ��ي للت�أه ��ل اىل
ال ��دور الثاين م ��ن م�سابق ��ة دوري
ابط ��ال اوروبا لك ��رة الق ��دم عندما
ي�ست�ضي ��ف االول �س�س ��كا مو�سك ��و
الرو�س ��ي ،ويحل الثاين �ضيفا على
اتلتيك ��و مدري ��د اال�سب ��اين الي ��وم
الثالث ��اء يف اجلول ��ة الرابع ��ة م ��ن
الدور االول.
يف املقاب ��ل ،ي�سع ��ى ري ��ال مدري ��د
اال�سب ��اين اىل التعوي� ��ض عندم ��ا
يح ��ل �ضيفا عل ��ى مي�ل�ان االيطايل
ال ��ذي كان ق ��د هزم ��ه  2-3يف عق ��ر
داره �سانتياغ ��و برنابيو يف مدريد
يف اجلول ��ة الثالث ��ة ،واالم ��ر ذات ��ه
بالن�سبة اىل بايرن ميونيخ االملاين
ال�ساع ��ي اىل الث� ��أر م ��ن خ�سارت ��ه
ام ��ام ب ��وردو الفرن�س ��ي عندم ��ا
ي�ست�ضيفه على ا�ست ��اد اليانز ارينا
يف ميونيخ.
يف املباراة االوىل �ضمن املجموعة
الثاني ��ة ،ميل ��ك مان�ش�س�ت�ر يونايتد
فر�ص ��ة ثمين ��ة لتجدي ��د ف ��وزه على
�س�س ��كا مو�سك ��و وحتقي ��ق الف ��وز
الرابع على التوايل ل�ضمان بطاقته
اىل الدور ثمن النهائي.
ويت�ص ��در مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د
الرتتي ��ب بر�صيد  9نق ��اط مقابل 3
نقاط ل�س�سكا مو�سكو الثالث.
وكان ال�شياط�ي�ن احلم ��ر ق ��د عادوا
بف ��وز ثم�ي�ن م ��ن قل ��ب العا�صم ��ة
الرو�سي ��ة �-1صف ��ر قب ��ل ا�سبوعني
وبالت ��ايل فانه ��م ل ��ن يج ��دوا اي
�صعوب ��ة يف ك�س ��ب مب ��اراة االياب
الت ��ي تق ��ام عل ��ى ار�ضه ��م وام ��ام
جماهريهم خ�صو�صا بعد ا�ستعادة
الت ��وازن عقب الفوز على بالكبرين
روفرز �-2صف ��ر يف الدوري بعدما
كان ��وا ق ��د خ�س ��روا ام ��ام ليفربول
�صفر 2-االحد قبل املا�ضي.
ومين ��ي الفريق االنكلي ��زي النف�س
بتعمي ��ق ج ��راح الفري ��ق الرو�س ��ي

الذي يعاين االمرين حمليا وقاريا.
ويدخ ��ل �س�س ��كا مو�سك ��و املب ��اراة
بقي ��ادة مدرب ��ه اجلدي ��د ليوني ��د
�سالت�سك ��ي الذي ت�سل ��م املهمة خلفا
لال�سب ��اين خوان ��دي رامو�س الذي
اقي ��ل من من�صبه بعد  46يوما فقط
عل ��ى تعيينه خلف ��ا للربازيلي زيكو
املقال من من�صبه اي�ضا.
ويف املجموع ��ة ذاته ��ا ،يلتق ��ي
ب�شيكتا� ��ش الرتكي �صاح ��ب املركز
االخ�ي�ر بر�صي ��د نقطة واح ��دة مع
فولف�سبورغ االملاين الثاين بر�صيد
 4نق ��اط يف مب ��اراة متكافئة تعترب
الفر�صة االخ�ي�رة ل�صاحب االر�ض
للحف ��اظ عل ��ى �آمال ��ه يف الت�أه ��ل
اىل ال ��دور الث ��اين واملناف�س ��ة على

البطاقة الثانية.
ويف املجموع ��ة الرابع ��ة ،ي�سع ��ى
ت�شل�سي ب ��دوره اىل الف ��وز الرابع
عل ��ى الت ��وايل يف امل�سابق ��ة الت ��ي
مين ��ي النف� ��س باحراز لقبه ��ا للمرة
االوىل يف تاريخ ��ه ،وذل ��ك عندم ��ا
يح ��ل �ضيف ��ا عل ��ى اتلتيك ��و مدريد
املتوا�ض ��ع والبعيد عن م�ستواه يف
املو�سم احلايل.
وميل ��ك الفري ��ق اللن ��دين اال�سلحة
الالزمة لتحقي ��ق الفوز على النادي
اال�سب ��اين بعدم ��ا كان ق ��د �سحق ��ه
برباعي ��ة نظيف ��ة قب ��ل ا�سبوع�ي�ن
يف لن ��دن ،ابرزه ��ا فران ��ك المب ��ارد
والفرن�س ��ي نيكوال انيلكا والعاجي
�سالوم ��ون كال ��و واالمل ��اين ميكايل

م��ارك هي��وز يواف��ق عل��ى انتقال
روبينهو �إىل بر�شلونة

لندن  /وكاالت

بح�سب ما �أوردته �صحيفة ال� �ـ  Daily mailالإنكليزية،
ف�إن مارك هيوز  ،مدرب فريق مان�شي�سرت �سيتي الإنكليزي،
قد وافق على انتق ��ال الالعب الربازيلي روبينهو �إىل فريق
بر�شلون ��ة ولكن خالل ف�ت�رة الإنتق ��االت ال�صيفي ��ة القادمة
ولي�س يف ال�شتاء.
وا�ضاف ��ت ال�صحيف ��ة ب� ��أن مارك هي ��وز طلب م ��ن روبينهو
م�ساعدة الفريق يف الت�أهل �إىل دوري الأبطال املو�سم القادم
مقابل ال�سماح له بالإنتقال �إىل بر�شلونة يف ال�صيف.

مان�ش�سرت �سيتي يطلق �سراح روبينيهو يف ال�صيف املقبل

وقد جاء قرار مان�شي�سرت �سيتي باالبقاء على الالعب خالل
ف�ت�رة االنتق ��االت ال�شتوي ��ة بعدم ��ا �أ�صب ��ح من غ�ي�ر املمكن
بالن�سب ��ة له ��م �أن يتعاقدوا مع العب�ي�ن �آخرين على م�ستوى
عال خالل اال�سابيع القليلة القادمة.
ٍ
كم ��ا �أ�ضافت ال�صحيف ��ة الإنكليزية ب�أن اه ��داف مان�شي�سرت
�سيت ��ي يف ال�صي ��ف الق ��ادم �سترتك ��ز عل ��ى جل ��ب العب�ي�ن
هجومي�ي�ن مثل الع ��ب الو�سط الهجومي لفري ��ق �سبورتنغ
ل�شبون ��ة دانيي ��ل كاريك ��و وال ��ذي يراقب ��ه اي�ض� � ًا فري ��ق
مان�شي�سرت يونايتد.

باالك وجو كول والربتغايل ديكو.
وتكت�س ��ي املب ��اراة اهمي ��ة كب�ي�رة
بالن�سب ��ة اىل ت�شل�س ��ي مت�ص ��در
ال ��دوري االنكلي ��زي كون ��ه ي�أم ��ل
يف حتقي ��ق الف ��وز لرف ��ع معنويات
العبيه قبل مباراة القمة امام �ضيفه
مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د االح ��د املقب ��ل
�ضمن الدوري املحلي.
و�ش ��دد م ��درب ت�شل�س ��ي االيط ��ايل
كارل ��و ان�شيلوت ��ي عل ��ى الرتكي ��ز
على مواجه ��ة اتلتيكو مدريد وعدم
التفك�ي�ر يف مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د
قائ�ل�ا" :ال يج ��ب ت�شتي ��ت التفكري،
�سنواجه اتلتيك ��و مدريد اوال ومن
بع ��ده مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د .يتعني
على اجلميع الرتكي ��ز على م�سابقة

دوري ابط ��ال اوروب ��ا ،وبع ��د ذلك
�سرنى ما ينتظرنا من مواجهات".
و�أ�ض ��اف "اجلمي ��ع يعتق ��د ب ��ان
مواجهتنا التلتيك ��و مدريد �ستكون
�سهل ��ة بعد الف ��وز ال�ساح ��ق ذهابا،
لكن ك ��رة القدم ال تع�ت�رف باالرقام
واالح�صائيات ،هناك مفاج�آت عدة
ويج ��ب ان نتف ��ادى وقوعها .هدفنا
الت�أه ��ل املبك ��ر اىل ال ��دور الث ��اين
وهوما �سنعمل على حتقيقه غدا".
ويف املجموعة ذاته ��ا يلتقي ابويل
القرب�ص ��ي مفاج� ��أة امل�سابق ��ة م ��ع
بورت ��و الربتغ ��ايل حام ��ل اللق ��ب
عام ��ي  1987و ،2004يف مب ��اراة
يطم ��ح فيه ��ا االول اىل الث� ��أر
خل�سارته  2-1ذهابا علما بانه كان

فيتيل يفوز بال�سباق
اخلتامي لبطولة العامل
لفورموال 1ب�أبو ظبي
ابو ظبي  /وكاالت
فاز الأملاين �سيب�ستيان فيتيل �سائق فريق ريد بول ب�سباق اجلائزة
الكربى الذي �أقيم على م�ضمار "يا�س مارينا" يف العا�صمة الإماراتية
�أبو ظبي يف ختام مناف�سات بطولة العامل ل�سباقات �سيارات فورموال1
هذا املو�سم  ،ليفوز باملركز الثاين يف الرتتيب العام لفئة ال�سائقني
متفوقا على الربازيلي روبنز باريكيللو زميل بطل العامل الربيطاين
جن�سون باتون بفريق براون جي.بي.
وجنح الأ�سرتايل مارك ويرب زميل فيتيل  ،يف �إثبات هيمنة فريق ريد
بول على ال�سباق اخلتامي وتفوق على بطل العامل باتون يف اللفات
الأخ�ي�رة ليحرز املركز الثاين يف �سباق ام�س متفوق ًا على باتون
وباريكيللو.
وحقق فيتيل ام�س الفوز الثاين له خالل ثالثة �سباقات واخلام�س
خالل م�سريته  ،وتاله يف املركز الثاين زميله ويرب الذي �أحرز �سباق
اجلائزة الكربى الربازيلي قبل �أ�سبوعني.
ورفع فيتيل ر�صيده �إىل  84نقطة ح�صدها خالل � 17سباقا يف بطولة
العامل ليحتل املركز الثاين يف الرتتيب العام لفئة ال�سائقني بفارق 11
نقطة خلف البطل باتون وبفارق �سبع نقاط �أمام باريكيللو �صاحب
املركز الثالث.
واحتل نيك هايدفيلد �سائق بي�.إم.دبليو�ساوبر املركز اخلام�س يف
�آخر �سباق لفريقه يف فورموال ، 1حيث ين�سحب الفريق
من بطولة العامل اعتبارا من املو�سم املقبل  ،بينما مل
ينجح الربيطاين لوي�س هاميلتون يف �إكمال ال�سباق
ب�سبب م�شكالت فنية يف �سيارته مكالرينمر�سيد�س
رغم �أنه انطلق من املركز الأول.
وحقق هاميلتون انطالقة جيدة يف �أول �سباق
يقام على م�ضمار يا�س مارينا اجل��دي��د  ،وتاله
فيتيل ووي�ب�ر ال ��ذي ت�ع��ر���ض ال� �ص �ط��دام خفيف
ب�سيارة باريكيللو �أ�سفر عن �ضرر ب�سيط يف اجلزء
الأمامي من �سيارة ال�سائق الربازيلي.

بح�س ��ب و�سائل االع�ل�ام اال�سبانية
عقب املباراة التي مني فيها الفريق
بخ�سارة مذلة امام فريق الكوركون
م ��ن الدرج ��ة الثالث ��ة �صف ��ر 4-يف
م�سابقة الك�أ�س املحلية.
لكن النادي امللكي ميلك تر�سانة من
النج ��وم القادرين عل ��ى قلب نتيجة
املب ��اراة يف اي حلظ ��ة يف مقدمتهم
القائد راوول غونزاليز والفرن�سي
كرمي بنزمية واالرجنتيني غونزالو
هيغواي�ي�ن �صاحب هديف الفوز يف
مرمى خيت ��ايف يف الدوري املحلي
ال�سبت املا�ض ��ي ،وت�شابي الون�سو
والربازيل ��ي ري ��كاردو كاكا ال ��ذي
�سيع ��ود اىل �س ��ان �س�ي�رو ملواجهة
فريق ��ه ال�ساب ��ق ام ��ام اجلماه�ي�ر
االيطالية.
يف املقاب ��ل ،ل ��ن يكون مي�ل�ان لقمة
�سائغة امام ريال مدريد و�سيحاول
موا�صل ��ة �صحوت ��ه يف االون ��ة
االخرية وجتديد فوزه على النادي
امللك ��ي ل�ضم ��ان �ص ��دارة املجموعة
وقطع �ش ��وط كبري نحو الت�أهل اىل
الدور الثاين.
ويف املجموع ��ة ذاته ��ا ،يلتق ��ي
مر�سيلي ��ا الفرن�س ��ي م ��ع اف �س ��ي
زيوري ��خ ال�سوي�س ��ري يف مب ��اراة
متكافئ ��ة ،يطم ��ح م ��ن خاللها االول
اىل جتدي ��د ف ��وزه عل ��ى �ضيف ��ه
واالبق ��اء عل ��ى �آمال ��ه يف الت�أه ��ل
اىل ال ��دور الث ��اين ،فيم ��ا يرغ ��ب
الث ��اين يف الث� ��أر ل�سقوطه �صفر1-
ذهاب ��ا وانعا� ��ش �آمال ��ه يف مناف�سة
ري ��ال مدريد وميالن عل ��ى بطاقتي
املجموع ��ة.ويف املجموعة االوىل،
�سيك ��ون الن ��ادي الباف ��اري مطالبا
بك�سب النقاط الثالث من مواجهته
لبوردو الفرن�سي لالبقاء على �آماله
يف املناف�س ��ة على الت�أهل اىل الدور
الثاين.
ويحت ��ل باي ��رن ميوني ��خ املرك ��ز
الثال ��ث يف املجموع ��ة بر�صي ��د 4
نق ��اط وه ��و كان قد خ�س ��ر  2-1يف
اجلولة الثالثة امام بوردو �صاحب
ال�صدارة بر�صيد  7نقاط.

ريال مدريد يواجه ميالن يف موقعة �سان �سريو النارية

البادىء بالت�سجيل.
وتعترب املب ��اراة الفر�ص ��ة االخرية
البويل النعا�ش �آمال ��ه يف املناف�سة
على البطاقة الثانية للمجموعة.
ويحت ��ل ابوي ��ل املرك ��ز االخري اىل
جانب اتلتيكو مدريد بر�صيد نقطة
واحدة مقابل  6نقاط لبورتو الذي
�سيحاول ب ��دوره جتديد فوزه على
الفريق القرب�صي ل�ضمان ت�أهله اىل
الدور الثاين.
و�سيك ��ون ملع ��ب �س ��ان �س�ي�رو يف
�ضواح ��ي مي�ل�ان م�سرح� � ًا للف�ص ��ل
الث ��اين م ��ن القم ��ة الناري ��ة ب�ي�ن
�صاحبي اف�ض ��ل �سجل يف امل�سابقة
مي�ل�ان االيطايل ( 7الق ��اب) وريال
مدري ��د اال�سب ��اين ( 9الق ��اب ،رق ��م

قيا�سي).
وكان الف�ص ��ل االول م ��ن املواجه ��ة
ق ��د انته ��ى بف ��وز ثم�ي�ن ملي�ل�ان يف
مدريد  2-3يف مباراة مثرية كانت
االف�ضلية فيها للنادي امللكي.
ويت�س ��اوى الفريق ��ان يف ال�صدارة
بر�صي ��د  6نق ��اط ل ��كل منهم ��ا م ��ع
اف�ضلي ��ة لري ��ال مدري ��د بف ��ارق
االهداف.
وي�ستم ��ر غي ��اب جنم ري ��ال مدريد
وهداف ��ه يف امل�سابق ��ة الربتغ ��ايل
كري�ستيان ��و رونالدو لع ��دم تعافيه
م ��ن اال�صابة ،فيم ��ا ا�ستبعد املدرب
الت�شيلي مانوي ��ل بيليغريني العب
الو�س ��ط خو�سيه ماري ��ا غوتيرييز
"غوتي" ب�سبب خالف بني الطرفني

�سريينا تت ّوج بلقب بطولة �إريك�سون بالدوحة
الدوحة  /وكاالت

ع��ززت جنمة التن�س الأم��ري�ك�ي��ة �سريينا
ول �ي��ام��ز م��وق�ع�ه��ا يف � �ص��دارة الت�صنيف
العاملي لالعبات التن�س املحرتفات  ،بعدما
توجت بلقب بطولة �سوين �إريك�سون يف
العا�صمة القطرية ال��دوح��ة بتغلبها على
�شقيقتها ال �ك�برى فينو�س ول�ي��ام��ز 2/6
و )4/7( 6/7يف املباراة النهائية للبطولة
التي يبلغ جمموع جوائزها 5ر 4مليون
دوالر.
وكانت �آخر مرة توجت
ف�ي�ه��ا ��س�يري�ن��ا بلقب
البطولة اخلتامية
ل� �ل� �م ��و�� �س ��م ع ��ام
 ، 2002واليوم
جن � � � �ح� � � ��ت يف
ال�ت�ت��وي��ج باللقب
م� ��رة �أخ� � ��رى بعدما
ف ��ازت ع�ل��ى �شقيقتها
ف�ي�ن��و���س 29ع��ام��ا ،
كما فازت عليها
يف ال � ��دور
ا لأ و ل

ل�ل�ب�ط��ول��ة احل��ال �ي��ة ون �ه��ائ��ي وميبلدون
وال��دور قبل النهائي لبطولة ميامي خالل
املو�سم احلايل.
واحتاجت �سريينا �إىل �ساعة واحدة و25
دقيقة للفوزعلى �شقيقتها والتتويج باللقب
 ،وقد �أب��دت �سعادتها بالفوز بلقب خارج
ب�ط��والت "جراند �سالم" الأرب ��ع الكربى
للمرة الأوىل منذ عام ون�صف العام.
وق��ال��ت �سريينا وليامز  :ياله م��ن �شعور
ع�ظ�ي��م ..مل �أك��ن �أت��وق��ع امل�شاركة
هنا والفوز باللقب ..كان نهائيا
�صعبا ولكن الأمر كذلك دائما
عند مواجهة فينو�س.
وقالت �سريينا التي
تنتظر حاليا
اتخاذ

�إج ��راء �ضدها بعد قيامها ب��إه��ان��ة احلكم
يف بطولة �أمريكا املفتوحة  ،وه��و ما قد
يحرمها من فر�صة احلفاظ على لقب بطولة
ا�سرتاليا املفتوحة يف كانون الثاين املقبل
"كان يجب علي لعب �ضربات الإر�سال
جيد ًا للتغلب على فينو�س".
ويجري االحت��اد ال��دويل للتن�س حتقيقات
ب�ش�أن �سلوك �سريينا يف مباراتها بالدور
قبل النهائي لأمريكا املفتوحة  ،وينتظر
اتخاذ قرار قبل نهاية العام اجلاري ورمبا
يعاقب �سريينا باحلرمان من امل�شاركة يف
بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة � ،أوىل بطوالت
ج��ران��د �سالم الأرب ��ع ال�ك�برى يف املو�سم
املقبل.
وان�سحبت �سريينا م��ن مناف�سات نهائي
بطولة العامل لل�سيدات املقررة يف �إيطاليا
وف�ضلت العودة �إىل فلوريدا.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ف�ي�ن��و���س ك��ان��ت �أول
العبة ت�صل �إىل نهائي البطولة اخلتامية
للمو�سم عقب تلقيها هزميتني يف الدور
الأول  ،ب �ع��د ال�ف��رن���س�ي��ة اميلي
موري�سمو التي حققت ذلك
يف بطولة عام .2003

�سريينا يف
�صدارة
الت�صنيف
العاملي

االحت��اد ال��دويل يعتم��د دب������ي ت�������س���ع���ى ل�������ض���ي���اف���ة دورة الأل������ع������اب الأومل�����ب�����ي�����ة ع������ام 2020

ج��دول مباري��ات بطول��ة
�أندية العامل
ابو ظبي  /وكاالت

اعتمدت اللجنة املنظمة لك�أ�س العامل للأندية خالل اجتماعها يف مقر االحتاد
الدويل لكرة القدم (فيفا) جدول مباريات ك�أ�س العامل للأندية  2009والتي
�ستقام ن�سختها ال�ساد�سة للمرة الأوىل يف الإمارات ،والتي �سي�شارك فيها
�سبعة �أندية هي الأهلي االماراتي بو�صفه بطل الدوري يف البلد امل�ضيف ،و
بر�شلونة اال�سباين بطل دوري �أبطال �أوروبا ،و �أوكالند �سيتي النيوزيلندي
بطل منطقة الأوقيانو�سيا ،و �أطالنتي�س املك�سيكي بطل �أمريكا ال�شمالية
و�إ�ستوديانت�سا االرجنتيني بطل ك�أ�س ليربتادوري�س "�أمريكا اجلنوبية "
فيما �سيتحدد بطل �أندية �آ�سيا يف اللقاء النهائي الذي �سيجمع بني االحتاد
ال�سعودي وبوهاجن الكوري اجلنوبي ال�سبت املقبل ،وكذلك بطل دوري
�أبطال �أفريقيا يف اللقاء النهائي بني فريقي مازميبي الكونغويل وهارتالند
النيجريي يف الثامن من ال�شهر اجلاري.
وفيما يلي جدول املباريات :املباراة الأوىل  9كانون االول  2009وجتمع
بني �أهلي دبي الإماراتي و�أوكالند �سيتي النيوزلندي .ويف املباراة الثانية
 11كانون االول  2009وجتمع بني بطل دوري �أبطال �إفريقيا و �أطالنتي�س
املك�سيكي .واملباراة الثالثة  12كانون االول  2008وجتمع الفريق الفائز يف
املباراة الأوىل وبطل دوري �أبطال �آ�سيا .واملباراة الرابعة (ن�صف النهائي)
 15كانون االول  2009وجتمع بني �إ�ستوديانت�س الأرجنتيني مع الفائز من
املباراة الثانية بني بطل �إفريقيا واطالنتي�س املك�سيكي.
املباراة اخلام�سة (ن�صف النهائي)  16كانون االول  2009وجتمع بني
بر�شلونة الإ�سباين مع الفائز من املباراة الثالثة والتي �ستجمع بني بطل �آ�سيا
والفائز من الأهلي الإماراتي و�أوكالند �سيتي النيوزلندي ،وتقام املباراة
النهائية للبطولة يوم  19كانون االول � ،2009إذ مينح نظام والئحة البطولة
من قبل اللجنة املنظمة لبطلي �أوروبا و�أمريكا اجلنوبية الأف�ضلية للت�أهل �إىل
ن�صف النهائي بدون لعب.

دبي  /وكاالت

ب ��د�أت �إم ��ارة دب ��ي خطواتها العملي ��ة لتعزي ��ز فر�صتها يف
ا�ست�ضاف ��ة دورة الألعاب الأوملبية ومعر�ض اك�سبو العاملي
عام .2020
وذك ��ر بي ��ان �أ�ص ��دره املكت ��ب الإعالم ��ي حلاكم الإم ��ارة �أن
حم ��دان بن حمم ��د بن را�ش ��د ويل عهد دبي رئي� ��س اللجنة

التنظيمي ��ة العليا ،عقد اجتماع� � ًا اول ملجموعة العمل "دبي
 "2020ملتابع ��ة اخلط ��وات التنفيذية الت ��ي �سيتم اتخاذها
حل�شد جمي ��ع الطاق ��ات والإمكانات املتاح ��ة لتعزيز فر�ص
دب ��ي يف ا�ست�ضافة معر�ض �إك�سب ��و العاملي ودورة الألعاب
الأوملبية والألعاب الأوملبية امل�صاحبة بحلول عام .2020
وم ��ن املق ��رر �أن يتن ��اول االجتماع "ع ��دد الأف ��كار التي من

���ش��ح��ات��ة :امل���ح�ت�رف���ون �أم�����ام ت��ن��زان��ي��ا
القاهرة  /وكاالت

عرب ح�سن �شحاتة املدير الفني للمنتخب
امل�صري عن �سعادته باملع�سكر التدريبي

الذي يقيمه الفريق يف �أ�سوان يف الوقت
ال ��ذي ت�أك ��د فيه عدم ا�ش�ت�راك املحرتفني
يف مباراة تنزانيا الودية.

�شحاته يواجه تنزانيا من دون املحرتفني

ونق ��ل املوق ��ع الر�سم ��ي الحت ��اد الك ��رة
الر�سم ��ي ت�أكيد اجلهاز الفن ��ي للمنتخب
عن ارتياحه ل�سري املع�سكر.
و�أ�ش ��اد اجله ��از باحلف ��اوة الت ��ي القاها
الفري ��ق من قب ��ل اجلماه�ي�ر يف ا�سوان
الأمر ال ��ذي اثر ايجابيا عل ��ى معنويات
الالعبني.
وعل ��ى اث ��ر ذل ��ك ،ق ��رر �شحات ��ة ال�سماح
للجماه�ي�ر بح�ض ��ور تدري ��ب الثالث ��اء
امل�سائ ��ي م ��ع احلر�ص بع ��دم فتح جمال
ل�ل��إدالء ب� ��أي �أحادي ��ث �أو ح ��وارات �أو
لق ��اءات �إعالمية مع �أي من �أفراد اجلهاز
والالعبني.
ويقي ��م املنتخ ��ب امل�ص ��ري مع�سك ��را
اعداداي ��ا يف مدينة ا�سوان جنوب م�صر
ا�ستعدادا ملباراته املرتقبة امام املنتخب
اجلزائ ��ري ي ��وم  14ت�شري ��ن الثاين يف
اجلول ��ة االخ�ي�رة لت�صفي ��ات املجموعة
الثالث ��ة االفريقية امل�ؤهل ��ة لك�أ�سي العامل
وافريقيا .2010

�ش�أنه ��ا رف ��ع فر�ص دب ��ي يف ا�ست�ضافة هذا احل ��دث العاملي
الكبري ".
وذك ��ر البي ��ان "لو حتقق ه ��ذا الهدف �ستك ��ون املرة الأوىل
الت ��ي جتتم ��ع فيها هات ��ان الفعاليتان الكبريت ��ان يف مدينة
واحدة مبنطقة ال�شرق الأو�سط  ،مبا لهما من �أهمية كونهما
يجمع ��ان ب�ي�ن الفك ��ر والتكنولوجي ��ا م ��ن جه ��ة والريا�ضة

والثقافة من جهة �أخرى.
يذك ��ر �أن حاك ��م دب ��ي �أطل ��ق مب ��ادرة "دب ��ي  "2020حل�شد
الطاقات والإمكان ��ات الفكرية والإبداعية املتاحة يف �إمارة
دبي وو�ضع ت�صور ميكن م ��ن خالله تعزيز فر�صة دبي يف
املناف�سة احلامية التي تدخل فيها الدول الكربى ال�ست�ضافة
هذا احلدث الثقايف والريا�ضي.

يتوعد ميالن يف دوري االبطال
بيليجريني ّ
مدريد  /وكاالت
بع���د ان ا�ستع���اد ري���ال مدري���د
م�س�ي�رة االنت�ص���ارات وتغل���ب
عل���ى �ضيف���ه وج���اره خيت���ايف
بهدف�ي�ن م���ن دون رد للمهاج���م
الأرجنتين���ي هيجوي���ن � ،أثن���ى
الت�شيل���ي مانوي���ل بيلجرين���ي
م���درب الفري���ق عل���ى ال���روح
اجلماعي���ة الت���ي �أبداه���ا فريقه
�أمام خيتايف  ،كما خ�ص مهاجمه
الأرجنتين���ي �صاح���ب الهدف�ي�ن
باملديح ،مبدي���ا يف الوقت ذاته
غ�ضب���ه من ق���رار احلك���م بطرد
مدافع���ه را�ؤول �ألبيول.وق���ال
بيلجرين���ي يف حديث ل�صحيفة
(�أ ����س) املدريدية :ق���دم الفريق
�أداء جي���دا ور�س���م البهج���ة
وال�سرور عل���ى �شفاه الأن�صار،
لك���ن �أك�ث�ر م���ا �أعجبن���ي يف
اللقاء هو ال���روح التي لعب بها

الفري���ق ،حينما تلع���ب بالروح
وب�إنتماء للقمي�ص الذي ترتديه
ال ميكن���ك �أن تف�ش���ل ،خ�صو�صا
حني يكون الأم���ر متعلقا بريال
مدريد.
وامت���دح بيلجرين���ي املهاج���م
الأرجنتين���ي  :هيجوي���ن العب
ممت���از ،ومترك���ز ب�ش���كل رائ���ع
وا�ستغ���ل الفر����ص عل���ى �أكم���ل
وج���ه� ،إنه الع���ب مه���م للفريق،
ولي�س غريبا ما فعله يف اللقاء،
�إنه العب كبري وهداف رائع � ،إنه
يتدرب بكل قوة طوال الأ�سبوع
ولديه حما�سة كبرية للعب ،لقد
ق���دم مباراة جي���دة و�أثب���ت �أنه
من�سجم مع املهاجمني الآخرين،
هو �سيك���ون بالن�سبة يل مفتاح
الفوز يف املباريات املقبلة.
كما حت���دث امل���درب ع���ن اللقاء
الق���ادم م���ع مي�ل�ان يف دوري

االبطال :مباراة امليالن �أتت يف
الوق���ت املنا�سب ،نح���ن خرجنا
من هزائم وانتكا�سات لكن عادت
�إلين���ا ال���روح واالنت�ص���ارات،
�سنذه���ب �إىل مي�ل�ان بكل قوتنا
من �أجل �أن نحقق الفوز فقط.
من ناحيته عرب املهاجم هيجوين
ع���ن �سعادت���ه بالهدف�ي�ن اللذين
�سجلهم���ا وا�صف���ا ف���وز فريق���ه
باحلي���وي :لق���د كان ا�سبوع���ا
�صعبا ب�سبب االنتقادات الكثرية
الت���ي �سمعناها  ،وكان علينا �أن
نربهن عل���ى �أننا ق���ادرون على
ان نحارب يف هذا الدوري .وال
نزال نعتم���د عل���ى �أنف�سنا ،وما
زلن���ا نلع���ب يف م�سابق���ة دوري
ابطال اوروب���ا ولدينا يف ك�أ�س
امللك مب���اراة �صعبة جدا ولكنها
ممكن���ة  ،لدينا فري���ق يلعب من
اجل الفوز .

