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توريه يخضع الختبار مع الزمالك

الجزائر تفرض سرية تامة على تحركات العبيها
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

وصل رئي���س بعثة منتخب 
اجلزائ���ر جاهيد عب���د الوهاب 
إلى مصر برفقة 7 من االداريني، 
ليتفقد ترتيبات إقامة فريقه في 
القاه���رة، قبل مواجهة الفراعنة 
باجلولة اخلتامية من تصفيات 

كأس العالم 2010.
ورفض رئيس بعثة املنتخب 
الكش���ف عن أي من  اجلزائري 
مالم���ح برامج الفريق، حتى انه 
رف���ض وج���ود أي مرافق معه 
من االحتاد املصري باس���تثناء 

السائق.
وعل���م ان ادارة بعثة الفريق 
اجلزائري قد اتفقت على ان تكون 
حتركات الفريق اجلزائري سرية 
للغاية، مبا في ذلك اخلروج من 
مط���ار القاهرة عن���د الوصول، 
وكذلك ف���ي مقر االقام���ة الذي 
سيكون بالفندق مبحيط املطار 
نفس���ه، مما يجعل من الصعب 
على اجلماهير املصرية القيام بأي 
ازعاج للفريق، ألن منطقة املطار 
مؤمنة بشدة من رجال الشرطة 

على مدار الساعة.
إلى  ويصل منتخب اجلزائر 
القاهرة فجر اخلميس، أو ظهر 
اليوم ذاته، على أن يبدأ تدريباته 

مبلعب الفندق حتى اجلمعة.
وفي معسكر الفراعنة واصل 
حس���ني عبد ربه العب وس���ط 
املنتخب املص���ري وفريق أهلي 
دبي اإلماراتي، صراعه مع الزمن 
للحاق بلق���اء اجلزائر املقرر له 
السبت املقبل، وقام الالعب ببعض 
التدريبات اليومية حتت إشراف 

أحمد ماجد وحس���ام اإلبراشي 
طبيبا املنتخب.

من جهة اخرى، اكد حس���ام 
البدري املدي���ر الفني لألهلي أن 
التعاقد مع حارس مرمى جديد 
في يناير القادم أصبح ضرورة 
حتمي���ة لتدعيم مركز حراس���ة 
املرمى بالفريق إضافة إلى أحمد 
عادل ورمزي صالح، خاصة بعد 
ان اصبح رحيل امير عبداحلميد 
عن القلع���ة احلمراء خالل فترة 
امرا شبه  الش���توية  االنتقاالت 
حتم���ي، بعد ان أق���دم احلارس 
عل���ى توجيه الس���باب للبدري 
واجلهاز الفني املعاون له، عقب 
علمه بخروجه من قائمة فريقه 
ملباراة انبي الت���ي انتهت بفوز 
األهلي بهدفني نظيفني، وهو ما 
جعل إدارة النادي حتوله للتحقيق 
الذي أدانه، على الرغم من االعتذار 
الرس���مي الذي تقدم به الالعب 

للبدري واجلميع.
 وكشف املدير الفني عن أن امير 
عبداحلميد تلقى عرضا من النادي 
املصري البورسعيدي، حيث أبدى 
مسؤولون مبجلس إدارة النادي 
خالل مباراة الفريقني في تكرمي 
الراحل سيد متولي، رغبتهم في 

التعاقد مع احلارس. 
 واضاف البدري أن االختيارات 
ستكون بني شريف إكرامي حارس 
اجلونة، ومحمد صبحي حارس 
أنه من  إلى  اإلسماعيلي، ملمحا 
املمكن ضم احلارس���ني معا في 
حالة موافقة انديتهما، بينما نفى 
املدير الفني علمه برغبة النادي 
اإلس���ماعيلي في احلصول على 

خدمات حسني ياسر احملمدي مقابل 
التنازل عن محمد صبحي حارس 
الدراويش، ولكنه ال يس���تبعد 

حدوث مثل هذه الصفقة. 

توريه يبدأ اختباراته مع الزمالك

في غضون ذلك وصل الالعب 
التوغولي مامام ش���ريف توريه 
القاه���رة، للخضوع لفترة  الى 
اختبار بنادي الزمالك متتد ل� 4 
أيام، على أن يكون احلكم النهائي 
عليه عقب مباراة الزمالك الودية 
اقامتها  املقررة  أمام بتروجيت، 

اخلميس املقبل.
 اجلدير بالذكر أن املقابل املادي 
الذي سيتم التعاقد به مع الالعب 
لن يزيد عن 250 ألف دوالر في 
املوس���م الواحد، ومن املمكن أن 
يصل إلى 200 ألف دوالر ليصل 
إجمالي ما س���يحصل عليه إلى 
نصف مليون دوالر في موسمني 
الالعب  أن  ونصف املوسم رغم 
يطلب 300 ألف دوالر في املوسم.  
ويلع���ب توريه ف���ي مركز خط 
الوسط املدافع ويبلغ من العمر 
28 عاما وسبق له االحتراف في 
أملانيا وناديي النصر واجلزيرة 
اإلمارات���ي، وآخر ن���اد لعب له 
مولودي���ة وه���ران اجلزائري، 
وانته���ى عقده مع ناديه ش���هر 

أغسطس املاضي.
م���ن ناحية اخ���رى يواصل 
القدم بنادي  الفريق األول لكرة 
الزمالك تدريباته مساء اليوم على 
ان تكون التدريبات معظمها خفيفة 
منعا إلرهاق الالعبني، خاصة ان 
الفريق كان قد خاض مساء األول 

من أمس مواجهة ودية صعبة امام 
فريق طالئع اجليش الودية ضمن 
الالعب  أنشطة مهرجان اعتزال 
عبد الناصر محمد قائد املنتخب 
املصري العسكري، انتهت بفوز 

الزمالك 2-3.
عل���ى اجلانب اآلخر أكد أمير 
عزم���ي مجاهد مداف���ع الزمالك 
السابق واحملترف حاليا في نادي 
ديار بكر التركي، أنه في طريقه 
لالنتقال لنادي أراو السويسري، 
حيث اقترب انتهاء عقده مع ناديه 
التركي.  وأرجع أمير رغبته في 
الرحيل عن ناديه احلالي بسبب 
الظروف املادي���ة الصعبة التي 

يعاني منها النادي.

عامر باق مع المقاولون

إل���ى ذلك نف���ى رئيس نادي 
املقاولون العرب م. إبراهيم محلب 
ما تردد مؤخ���را عن مفاوضات 
اإلدارة مع حس���ام حسن املدير 
الفني السابق لفريق االتصاالت 
ب���دال من  لتول���ي املس���ؤولية 
محمد عامر املدير الفني احلالي 

للمقاولون.
 مش���يرا الى ان���ه يحمل كل 
التقدير حلسن إال أن كل ما تردد 
مؤخ���را عن مفاوض���ات االدارة 
الصفراء مع���ه ال يتعدى كونه 
شائعات دائما ما تثار حول الفريق 
عندما يقدم نتائج سيئة، مؤكدا انه 
ال توجد أي نية من قبل مجلس 
االدارة للتغيير في الوقت احلالي 
وان االدارة متمس���كة باستمرار 
املدير الفني احلالي للمقاولون مع 

الفريق حتى نهاية املوسم.

زوجة مصرية تترك منزل زوجها الجزائري
فوجئ السفير عبدالعزيز سيف النصر سفير مصر في اجلزائر 
بش����كوى مقدمة إليه من مواطن جزائ����ري يتضرر فيها من قيام 
زوجته املصرية بترك منزل الزوجية الكائن بالعاصمة اجلزائر 
عقب وقوع مشاجرة بينهما حول من سيفوز في املباراة القادمة 

بني املنتحب اجلزائري ونظيره املصري.
وأوضح الزوج الذي يدعى )ع.أ( أنه تزوج من املواطنة املصرية 

)م.ر( منذ 3 سنوات وأجنبت خاللها طفال عمره سنتان.
واحتدم بينهما النقاش حول من سيكون الفائز في هذه املباراة، 
وقد تعصب كل طرف ملنتخب بلده إال أن الزوج فوجئ بأن زوجته 

تركت له منزل الزوجية بعد أن أخذت أغراضها والطفل معها.
وتقدم الزوج ببالغ إلى الشرطة اجلزائرية للبحث عنها بعد 

أن فشل في العثور عليها لدى أقاربه.

»الخليج« يرعى نادي الجهراء

الدفاع الحسني يحتفظ بالصدارة

حفل تكريمي لرحالة الكويت

فوز الصفاء واألنصار والراسينغ

دعم عراقي الستضافة البحرين »خليجي 20« 
أعلن بنك اخلليج مؤخرا ع���ن رعايته نادي 
اجلهراء في بادرة عكست التزام البنك املتواصل 
مبساعدة الناشئني واألجانب احملترفني لكرة القدم 

في الكويت على حتقيق طموحاتهم الرياضية.
وتأتي هذه الرعاية نتيج���ة للعالقة اجليدة 
الطويل���ة الت���ي جمع���ت بنك اخللي���ج ونادي 

اجلهراء.
وقد ق���ام اخلليج مؤخرا برعاي���ة العديد من 
االنشطة الرياضية التي شملت البطولة الفلبينية 
لتنس الريشة، وتقدمي الدعم لفريق املبارزة ممثال 
ببطلتي الكويت لولوة وبلسم األيوب في مختلف 

املناسبات.

احتفظ الدفاع احلس���ني اجلديدي بصدارة 
ال���دوري املغربي لكرة الق���دم رغم تعادله مع 
مضيفه الرجاء البيضاوي 1-1 في قمة املرحلة 
الثامنة. وعزز الدفاع احلسني اجلديدي موقعه 
في الصدارة برصي���د 18 نقطة بفارق 4 نقاط 

امام الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي الذي 
سقط امام مضيفه اجليش امللكي بهدف وحيد 

سجله محمد جواد في الدقيقة 14.
وارتقى الكوكب املراكشي الى املركز اخلامس 

بتعادله مع مضيفه املغرب التطواني 0-0.

فاطمة السعيد
أقيم حفل تكرميي مبنتجع شيك للرحالة الكويتيني 
الثالثة الذين طافوا حول العالم اخيرا برعاية وحضور 
رئيس نادي الدراجات النارية راشد الشطي، وقد حضر 
احلفل اعضاء نادي الدراجات احتفاال بزمالئهم الذين 
طافوا حول العالم فيما يقرب من 105 أيام في اجواء 
مختلفة من بل����د الى آخر واجهوا خاللها صعوبات 
كثيرة. وأشاد مدير عام فندق شيك ياسني عبداهلل 

بالرحالة الثالثة الذين رفعوا اسم الكويت عاليا.
من جانبه، قال الرحالة حسني اشكناني ان الرحلة 
الت����ي قام بها مع زميلي����ه كانت حلما له ان يطوف 
حول العالم. وبني اشكناني ان االنسان يحتاج الى 

ان يطوف حول العالم ليشاهد معالم الدول ويتعرف 
على الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم. وحث كل شاب 
على ممارسة السفر بالدراجات مع اخذ احليطة حتسبا 
ألي ظروف ويض����ع ميزانية لهذه الرحالة ليعيش 
مغامراتها وأجواء السفر. وقال قائد فريق الدراجات 
النارية جاسم حيدر ان هذه الرياضة ممتعة وشيقة، 
ولكن على ممارس����ها احلذر جيدا لسالمته وسالمة 
غيره. وقال رئيس نادي الدراجات النارية راش����د 
الشطي ان رحلة الرحالة الثالثة هي احد نشاطات 
نادي الدراجات، مشيرا الى ان عضوية النادي تزداد 
يوما بعد يوم، فنح����ن بدأنا بثالثة اعضاء في عام 

2007 وأصبحنا اليوم في 2009، 300 عضو.

بيروت ـ ناجي شربل
مضى الصف���اء في حتقيق 
انتصاراته في الدوري اللبناني 
لكرة القدم، وحقق فوزه الثالث 
على شباب الس���احل 2–0 في 
ختام املرحلة اخلامسة. وسجل 
هدفي الصفاء الهايتي ش���ارل 
دافيدس���ون واملغرب���ي طارق 
العمراتي في الدقيقتني 11 و63. 

وعلى ملعب صيدا البلدي، فاز 
االنصار على الشباب الغازية 
3–0. وسجل للفريق البيروتي 
العراقي احمد مناجد عباس )36( 
اثر متريرة من النيجيري برنس 

أدولفوس. 
ث���م أضاف االخي���ر هدفني 
مفتتحا تهديفه منذ انضمامه 
الى االنصار قادما من السالم 

زغرتا )50 و74(. وعلى ملعب 
صور البلدي، جتاوز الراسينغ 
خسارتيه امام الصفاء والنجمة، 
وحقق فوزه الثالث على مضيفه 
التضام���ن ص���ور 1–0، بهدف 
للبرازيلي اغريبيو دا سليڤا، 
اث���ر كرة حضرها له برأس���ه 
أدييل بريش���وس  النيجيري 

.)20(

أكدت وزارة الش���باب والرياض���ة العراقية 
دعمها ومس���اندتها للبحرين الستضافة دورة 
كأس اخلليج العش���رين لكرة القدم في املنامة 
نظرا للظروف السائدة اآلن في اليمن املقرر ان 

يستضيف »خليجي 20« العام املقبل.
ومن املقرر ان يحتضن اليمن منافسات الدورة 
اخلليجية للمرة االولى من 22 نوفمبر حتى 6 

ديسمبر 2010.
وج���اء في بيان ال���وزارة العراقية »اجلميع 
يعلمون الظروف التي مير بها اليمن ما يجعله 
غير قادر على استضافة بطولة »خليجي 20«، 
وهو ما دعا فعال دولة البحرين إلبداء استعدادها 
الستضافة البطولة بدال من اليمن، وهنا نؤكد 
أن الوزارة س���تتخذ االج���راءات الداعمة إلقامة 
»خليجي 20« في البحرين التي تعد من الدول 
التي متتل���ك املقومات واالس���تعدادات الالزمة 

الستضافة البطولة«.
وتابع »دعم البحرين في استضافة »خليجي 
20« يعد املوقف الرسمي للعراق، وعلى املعنيني 
في الش���أن الرياضي الس���يما احتاد كرة القدم 
االلت���زام به ودعم هذا املوق���ف وعدم اتخاذ اي 

موقف مناقض للموقف احلكومي«.
من جهة اخرى، أملح رئيس اللجنة االوملبية 
العراقية رعد حمودي الى ان قرارا حاسما يتعلق 

باالحتاد العراقي لكرة القدم سيتم اإلعالن عنه 
بعد االنتهاء من تصفيات املجموعة اآلس���يوية 
الثالثة للش���باب املقامة حاليا في مدينة اربيل 
حتى 15 اجلاري حتى ال يلقي بظالله على أجواء 

التصفيات.
وقال حمودي في اتصال مع وكالة فرانس برس 
»بعد ان استنفدنا كل السبل مع أعضاء االحتاد 
العراقي إلنهاء أزمة ملف االنتخابات، وجدنا انه 
من املناسب في املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 
اتخاذ قرار وجدنا أنفسنا مضطرين للجوء اليه 
لعدم التوصل الى اي اتفاق من ش���أنه ان ينهي 
األزمة مع االحتاد«، من دون ان يكشف طبيعة 

هذا القرار.
واعتبرت أوساط كروية عراقية أن اخلطوة 
املنتظرة من قبل االحت���اد العراقي التي يراها 
حمودي مناسبة هي إعالن أعضائه استقاالتهم 
وترك مناصبهم، في الوقت الذي رفض املسؤولون 

في االحتاد االجتاه الى هذا احلل.
وتفيد تسريبات من مصادر مقربة من أجواء 
الص���راع الدائر بني اللجن���ة االوملبية العراقية 
ووزارة الش���باب والرياضة واالحتاد العراقي 
لك���رة القدم حول ملف االنتخاب���ات املعقد، ان 
الق���رار الذي تنوي اللجنة االوملبية إعالنه بعد 

15 اجلاري يشير الى حل االحتاد.

سورية تلتقي تايلند وديًا

الوصل يعرقل الوحدة

يلتقي منتخب سورية األول لكرة القدم مع مضيفه التايلندي 
اليوم في مباراة ودية دولية هي الثانية بني املنتخبني بعد ان 

تعادال 1 � 1 السبت املاضي.
وتأتي املباراة في إطار حتضيرات سورية ملواجهة ڤيتنام 
في 14 اجلاري في هانوي، و18 منه في حلب ضمن منافسات 
املجموعة الرابعة لتصفيات كأس األمم اآلسيوية التي تضم 

لبنان والصني.
يذكر ان سورية تتصدر املجموعة من فوزين على الصني 

3 � 2 ولبنان 2 � 0.
من جهة اخرى، أقال���ت ادارة نادي االحتاد احللبي مدرب 
فريقها األول لكرة القدم البرتغالي جوزيه بسبب نتائج الفريق 
في الدوري السوري وتعاقدت مع املدرب احمللي محمد ختام 

ومساعديه أمني االتي وجمال هدلة.
وفي العاصمة اقال نادي الوحدة مدربه البوسني فاروق 
كوليفتش بسبب سوء النتائج أيضا وتعاقد مع املدرب نزار 
محروس الذي أكد في مؤمتر صحافي صعوبة مهمته بسبب 
عدم امتالك الفريق للعناصر املطلوبة التي تؤهله للمنافسة 

على مركز متقدم.

فش���ل الوحدة في الصعود الى املركز الثاني بعد خسارته 
امام مضيفه الوصل 0-1 في ختام املرحلة السادسة من الدوري 
االماراتي لكرة القدم. وسجل البرازيلي الكسندر اوليفيرا هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 69. وكان الوحدة ميني نفسه بالفوز 
على الوصل للصعود الى املركز الثاني مستفيدا من تعادل العني 
مع الظفرة 1-1، اال انه اخفق في حتقيق هدفه ليبقى ثالثا برصيد 

12 نقطة ويبتعد عن اجلزيرة املتصدر بفارق 4 نقاط.
وبدوره، كان الوصل بحاجة ماس���ة الى الفوز للخروج من 
ازمت���ه والتخلي عن مراكز املؤخرة وهو ما حصل عندما تقدم 

الى املركز السادس بعدما رفع رصيده الى 7 نقاط.
وفي مباراة ثانية، فاز الشباب على ضيفه االمارات بثالثة 
اهداف للبرازيليني كريس���تيانو بيدراو )36 و64( وكارلوس 
رينات���و )78( مقابل هدفني س���جلهما عبدالرحمن خلفان )13( 
واملغربي نبيل الداودي )84(. وبقي الشباب في املركز احلادي 
عشر برصيد 6 نقاط بفارق االهداف عن االمارات الذي اصبح 

عاشرا.

بشرى شعبان ـ يحيى حميدان
أقيمت مساء أمس األول انشطة األوملبياد الرياضي احمللي لذوي 
االحتياجات اخلاصة مبناسبة اليوم الوطني اخلامس للتضامن 
مع املعاقني وذلك باقامة العاب تنافسية بني الالعبني في 4 العاب 
وهي كرة السلة والبوشية واملبارزة والعاب القوى والذي اقيم 
برعاية محافظ حولي الفريق متقاعد عبداهلل الفارس والذي حضر 

نيابة عنه مستشار احملافظ العميد يوسف مندني.
وقام بعد ختام املنافس���ات كل من الشيخة شيخة العبداهلل 
ويوس���ف مندني ورئيس نادي املعاقني مه���دي العازمي وأمني 
سر نادي املعاقني ش���افي الهاجري ومدير التسويق في مطاعم 
ماكدونالدز جوج خوام بتتويج الفائزين في املنافس���ات، حيث 
حص���ل الالعب عوض احلربي عل���ى املركز األول في لعبة تنس 
الطاولة ملنافسات الرجال وجاء ثانيا حامد وبدان وفهيد العنزي 
ثالثا، وفي منافسات السيدات فازت نوف العيسى باملركز األول 

فيما حلت احالم سيد ثانية وهناء بالل ثالثة.
وفي لعبة البوشبة حصل محمد املطيري على املركز األول في 
فئة »بي سي 1« وعماد النجدي األول في فئة »بي سي 2« وسارة 

املهنا أولى في فئة »بي سي 3«.
من جهتها بينت الرئيس الفخري للن���ادي الرياضي للمعاقني 
الشيخة شيخة العبداهلل تفاؤلها بإق����رار قانون املعاقني في يومهم 
العاملي والذي يص����ادف الثالث من شهر ديسمبر املقبل تاريخ 
عق���د اجللسة اخلاص���ة في مجلس األمة وهذا ملسناه من خالل 
الوعود املتكررة من اعضاء مجلس األمة والتي اطلقها معظمهم 
سواء عند حضورهم للنادي أو من خالل تصريحاتهم الصح���افية 
بدعم مب�����اش���ر من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
راعي احت��فال املعاقني بيومهم الوطني اخل�امس ومساندة سمو 

ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وصلت بعثة نادي مانشستر 
سيتي االجنليزي لكرة القدم امس 
الى ابوظبي استعدادا للقاء منتخب 
االمارات وديا اخلميس املقبل على 

ستاد محمد بن زايد. 
وتأت��ي زي��ارة مانشس��تر 
س��يتي الى ابوظب��ي، في اطار 
تعريف اجلمهور احمللي بالنادي 
االجنليزي الذي ميلكه الش��يخ 
منصور بن زايد ال نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء االماراتي، 
وحملت املباراة شعار »منتخبنا 

ضد فريقنا«. 
وتتضمن زيارة مانشس��تر 
س��يتي الى ابوظبي اضافة الى 
خوض املباراة الودية عدة انشطة 
مصاحبة، منها افتتاح ملعب كرة 
القدم الذي مت تشييده في فندق 
قصر االمارات ليكون مقرا رسميا 
لتدريبات النادي االجنليزي في 
العاصم��ة االماراتية خالل فترة 
االستراحة الشتوية.  كما يتضمن 
لق��اء مفتوحا  الزيارة  برنام��ج 
مع طالب مؤسس��ة زايد لذوي 
االحتياجات اخلاص��ة، في اطار 
االتفاقية بني املؤسسة ومانشستر 

سيتي واملمتدة ملدة عامني.

)متين غوزال(الرحالة في لقطة تذكارية مع احلضور

سعود احلجرف يتسلم الشيك من ممثل بنك اخلليج

)فريال حماد(الشيخة شيخة العبداهلل تكرم إحدى الفائزات

العبو مصر يواصلون استعداداتهم ملوقعة اجلزائر

مانشستر سيتي 
شيخة العبداهلل: متفائلة بإقرار قانون المعاقينوصل أبوظبي


