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إنتر ميالن يهزم الهالل في »وداعية التمياط«
دوالرا(.

العقوبة  اللجن���ة  وأنزلت 
برادوي لتعمده ضرب املصري 
حسام غالي العب النصر في 
الدقيقة )87( من مباراة الفريقني 
وتك���رار محاولة اإليذاء ألكثر 
من الع���ب في املب���اراة ذاتها 
اخلميس املاضي على س���تاد 
الرياض  الدولي في  امللك فهد 
ضمن اجلولة اخلامسة عشرة 

من بطولة الدوري.
وسيغيب رادوي عن املباراة 
لله���ال وصيف بطل  املقبلة 
املوسم املاضي مع االهلي في 

املرحلة السادسة عشرة.
واستغرب رئيس نادي الهال 
األمير عبدالرحمن بن مساعد 
بش���دة قرار جلنة االنضباط 
القاضي بإيقاف رادوي، مؤكدا 
ان العبيه »تعرضوا هذا املوسم 
أنواع  واملوسم املاضي لشتى 
الضرب املتعمد الذي ش���اهده 
وحتدث عنه اجلميع ولم يتم 
إيقاف املتسببني في ذلك ولم 
تتخ���ذ جلنة االنضب���اط أي 

قرار«.
واض���اف »زد عل���ى ذلك 
الهتافات املسيئة وغير األخاقية 
التي طالت وما زالت تطال جنوم 
الفريق ولم يصدر بشأنها أي 
حت���رك من جلن���ة االنضباط 
لك���ن يب���دو أن اللجنة تكيل 

مبكيالني«.
واستغرب االمير عبدالرحمن 
بن مساعد ايضا »سرعة اجتماع 
جلنة االنضباط في كل ما يخص 
الهال واستصدار قرارات فورية 
ومؤثرة، بينما األندية األخرى 
ال تعامل بذات الطريقة وهو ما 
الهال نرتاب من  يجعلنا في 
األمر بشكل كبير خصوصا في 
ظل األسماء املؤثرة في جلنة 
االنضباط واملعروفة مبواقفها 

السابقة مع الهال حتديدا«.
واعتبر أن »إيقاف رادوي 
في ه���ذه املرحلة احلساس���ة 
جدا والتي يتصدر فيها الهال 
الدوري ال ميك���ن أن يفهم إال 
كإشارة واضحة لتعطيل الهال 

وسلبه الصدارة عن عمد«.

حكام كويتيون مؤهلون دوليون 
باإلضافة إلى مش����اركة حكام من 
الدول العربية املشاركة، معربا عن 
ثقته الكبيرة بحكام الكويت الذين 
يتمتعون مبس����تويات عالية في 

قيادة البطوالت.
واختت����م العصيم����ي حديثه 
بتوجيه الشكر إلى الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ممثلة برئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام فيصل 
اجلزاف، واجله����از التنفيذي في 
الهيئ����ة على تس����هيل إقامة هذه 
البطولة وتقدمي كافة التسهيات 
إلجناح هذه البطولة. كما قدم شكره 
جلميع وزارت الدولة ومؤسساتها 
التي ساهمت باملشاركة في إجناح 
هذه البطول����ة، وثمن دور أجهزة 
اإلعام املختلفة على مس����اهمتها 
في تغطية البطولة وأش����اد بدور 

اللجان العاملة في البطولة.

الذي توليه الدول لهذه اللعبة التي 
ترتبط بتاريخنا العربي األصيل 
ورغبة اآلخرين في كسر احتكار 
الكويت لهذه الرياضة التي يحث 

ديننا احلنيف على ممارستها.
ومتن����ى العصيمي أن يواصل 
رماتن����ا هيمنتهم عل����ى مختلف 
املسابقات وأن يطوروا من أرقامهم 
الشخصية قبل التفكير في الفوز 
بالبطولة، مشيرا الى أن مثل هذه 
البطوالت تساهم بشكل كبير في 
رفع املس����توى الفن����ي للعبة في 
املنطقة. وأشار إلى أنه متت تهيئة 
مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملب����ي للرماية، فق����د مت إعداد 
امليادين والساعات االلكترونية، 
وكافة األم����ور واألجهزة اخلاصة 

بامليادين. 
وتطرق إلى احلكام والتحكيم 
البطولة س����يقودها  موضحا أن 

تفتتح في الساعة 3 عصر اليوم 
على مجمع ميادين الشيخ صباح 
البطولة  األحمد األوملبي للرماية 
العربية التاس����عة وتستمر حتى 
11 اجلاري.ويب����ذل رئيس اللجنة 
املنظمة للبطولة الش����يخ سلمان 
احلمود رئيس االحتادين الكويتي 
واآلسيوي للرماية واعضاء اللجان 
العاملة جهودا مضاعفة من أجل 
وض����ع اللمس����ات النهائية على 
انطاقة البطولة التي يشارك فيها 
حوالي 350 راميا ورامية ميثلون 

16 دولة ونحو 160 إداريا.
من جهته، رحب أمني السر العام 
مدير عام البطولة عبيد العصيمي 
بالوفود العربية املشاركة في هذا 
التجمع الكبير وقال، من املنتظر 
أن تكون الوفود قد اكتملت اليوم 
فقد وصل����ت قبل يوم����ني وفود 
)السعودية، اإلمارات، عمان، ليبيا( 
مشددا على أهمية اللقاءات العربية 
والتي تعمل على تقوية العاقات 
الرياضي  الش����باب  األخوية بني 

والعمل على تعزيزها.
وحول استعدادات رماة وراميات 
الكويت، قال العصيمي الذي يترأس 
وف����د الكويت في ه����ذه البطولة، 
أنها كانت تس����ير وفق البرنامج 
املعد حيث متت إقامة معسكرات 
داخلية مكثفة للرماة والراميات، 
واملشاركة في عدد من البطوالت 
اخلارجية اس����تعدادا لهذا احلدث 
الرياضي املميز. وتوقع أن تكون 
املنافس����ة على أعلى مستوى بني 
الرماة املشاركني في ظل االهتمام 

قررت جلنة االنضباط في 
االحتاد السعودي لكرة القدم 
إيقاف العب وسط نادي الهال 
الروماني  ال���دوري،  متصدر 
ميريل رادوي مباراة رسمية 
واحدة مرفق���ة بغرامة مالية 
قدرها 4000 ريال )قرابة 950 

)83( قبل ان يعوض من انفراد 
ولعب الكرة أرضية على يسار 

العتيبي )85(.
وكاد الهال يعادل النتيجة 
لوال براعة احلارس البديل باولو 
اورالندون���ي الذي أبعد الكرة 

بقبضته )88(.

رغم مواجهته للمرمى )58(، 
وتألق حس���ن العتيبي وأنقذ 
مرماه من هدف محقق عندما 
تصدى لكرة ماريو بالوتيلي 
املنف���رد )72(، وفوت ميليتو 
الكرة  فرصة محقق���ة ولعب 
سهلة في يدي حسن العتيبي 

 خسر الهال أمام ضيفه إنتر 
ميان بط���ل الدوري اإليطالي 
لكرة القدم 0-1 في املباراة التي 
اقيمت امس االول على ستاد 
امللك فهد الدولي امام 70 الف 
متفرج مبناسبة اعتزال جنم 
الهال واملنتخب سابقا نواف 

التمياط.
وشارك التمياط منذ بداية 
املباراة وحتى الدقيقة 54 حيث 
الروماني ميريل  حل محل���ه 
رادوي. وسجل املهاجم الدولي 
األرجنتيني دييغ���و ميليتو 

الهدف في الدقيقة )85(.
وج���اءت بداي���ة املب���اراة 
هجومية من جانب الهال، وكاد 
ياسر القحطاني يضع فريقه في 
املقدمة لكن كرته القوية مرت 
بجوار القائم األمين للحارس 
البرازيلي جوليو سيزار )10(، 
رد عليه البرازيلي لوسيو بكرة 
رأس���ية علت العارضة )12(، 
وصوب التمياط كرة قوية مرت 

بجوار القائم األمين )22(.
الس���وي������دي  ولع���ب 
كريس���تيان فيلهلمسون كرة 
عرضي���ة ولكن ل���م جتد من 
املرمى )23(،  يتابعها داخ���ل 
وبعد مرور 30 دقيقة أش���رك 
مدرب الهال أربعة العبني دفعة 
واحدة هم سعد احلارثي مهاجم 
النصر ومحمد نور العب االحتاد 
ومالك معاذ مهاجم األهلي وكامل 
املوسى مدافع الوحدة، وصوب 
الكاميروني صامويل إيتو كرة 
الدعيع  قوية أمس���كها محمد 

ببراعة )41(.
ومع انطاقة الشوط الثاني 
حتس���ن أداء انتر ميان بعد 
التغييرات التي أجراها املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، 
والحت فرصة مواتية للتسجيل 
البديل حس���ن  لكن احلارس 
العتيبي ابعد كرة الصربي ديان 
ستانكوفيتش ببراعة )48(، 
وفي الدقيقة )54( ودع التمياط 

املاعب رسميا.
وأهدر مال���ك معاذ فرصة 
ه���دف محقق لله���ال عندما 
صوب الكرة ف���وق العارضة 

لجنة االنضباط في االتحاد السعودي لكرة القدم توقف رادوي مباراة وتغرمه

البطولة العربية للرماية تفتتح اليوم
بمشاركة 350 راميًا ورامية يمثلون 16 دولة

الرماة يواصلون االستعداد للبطولة العربية

)مروان عساف(العب النجمة عباس عطوي يحتفل بتسجيله هدف الفوز على اإلصالح البرج الشمالي

اإليطالي ماركو ماتيرازي العب انترميالن يضغط على العب الهالل ياسر القحطاني قبل وصول الكرة إليه  )أ.پ(

اتهام النادي المصري بالتزوير

»خليجي 20« تحت وطأة التهديد 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اس���تقر النادي االسماعيلي على إقامة معسكر مغلق مبدينة 
6 أكتوب���ر خال فترة توقف الدوري املصري لكرة القدم، ويبدأ 
املعس���كر من اليوم ويستمر ملدة 10 أيام، ويتخلله إقامة 5 أو 6 

مباريات ودية.
 ج���اء ذلك بع���د ان جنح املدير الفني ل���� »الدراويش« عماد 
سليمان في إقناع رئيس االسماعيلي نصر أبواحلسن بضرورة 
إقامة املعسكر خارج االسماعيلية حتى يخرج الاعبون من حالة 
امللل، فضا عن س���هولة خوض مباريات ودي���ة أثناء التواجد 
في معس���كر مدينة 6 اكتوبر، والتي يعسكر فيها عدد كبير من 

أندية الدوري.
وفي سياق مختلف، قررت إدارة النادي املصري البورسعيدي 
برئاسة كامل ابوعلي االستغناء عن عدد من الاعبني في الفريق 
األول لكرة القدم بالنادي وفي مقدمتهم الثنائي محمود س���مير 
وحس���ام عبداملنعم.  وفي ذات الس���ياق، يبدو أن األيام املقبلة 
ستشهد تصعيدا كبيرا ألزمة العبى الفريق الكروي حمادة يوسف 
واملعتصم باهلل محمد، بع���د التصريحات النارية من اجلانبني 

التي شهدتها الفترة املاضية.
 ومن جانبه أكد حمادة يوس���ف أنه لم يتقدم حتى اآلن بأي 
شكوى رسمية إلى االحتاد املصري لكرة القدم، غير أنه فقط توجه 
بصحبة زميله املعتصم باهلل الحتاد الكرة املصري وعقدا جلسة 
ودية مع عضو مجلس ادارة احتاد الكرة ورئيس جلنة شؤون 
الاعبني مجدي عبدالغني الذي قام باالتصال برئيس النادي وطلب 
منه حل املش���كلة بشكل ودي، وهو ما أثار غضب كامل ابوعلي 

وجعله يقوم بفرض غرامة مالية كبيرة على الاعبني.
 وتطرق يوسف إلى نقطة هامة عندما أكد أن مسؤولي املصري 
قاموا بتزوير عقده واملوج���ود حاليا في احتاد الكرة، وذكر أن 
عقديهما لم يشترطا نسبة املشاركة للحصول على القيمة املالية 
كاملة، مش���يرا الى ان تعديل هذا البند في العقد مت إضافته عن 
طريق توقيع شخص آخر غيره، وهو ما يعد تزويرا يستوجب 

محاسبة املسؤولني عنه.
 وأضاف يوسف أنه لم يطلب سوى احلصول على باقي القيمة 
املالية املنصوص عليها بعقده مع النادي، والتي تشمل خمسة 
أقساط، باالضافة إلى ربع القيمة املالية املوجودة بالتعاقد بعد ان 

حصل الاعبني على مقدم العقد وعدد من األقساط الشهرية.

قبل أيام قليلة من زيارة رس���مية لوف���د اللجنة الثاثية 
املنبثقة عن اجتماع امناء س���ر احت���ادات كرة القدم في دول 
اخلليج والعراق واليمن في العاصمة صنعاء لتفقد استعداد 
اليمن الستضافة »خليجي 20« في 22 نوفمبر عام 2010، قام 
عدد من وسائل االعام اليمنية بزيارة ميدانية لم يشمل السفر 
السريع من العاصمة االقتصادية الى محافظة ابني املجاورة 
له���ا )42 كلم( التي كانت حينه���ا تعيش على وقع تهديدات 
مرتبكة لتنظيم القاعدة اثر الضربات االس���تباقية املوجعة 
التي وجهها ساح اجلو اليمني، مستهدفا معسكرا للتدريب 
والبعيد بعش���رات الكيلومترات الى الشرق من موقع ستاد 

الوحدة الدولي اجلاري حاليا تنفيذه. 
وقبل البحث عن الرد على تس���اؤالت كثير من االعاميني 
الرياضيني اليمنيني لعل من اهمها حول مدى امكانية حصر 
االستضافة اليمنية في محافظة عدن فقط التي تتواصل فيها 
عملية تأهيل ستاد »22 مايو«، إضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة 
لستة ماعب من أنديتها العريقة منها ملعب دولي يتسع ل� 12 
الف متفرج لنادي التال، اكد وزير الشباب والرياضة اليمني 
حمود عباد بعد زيارة مشروع ستاد الوحدة الدولي حقيقة 
وجود بعض االشكاليات التي برزت في اطار الدميوقراطية 
املنتهجة يقف وراءها من وصفهم بالكارهني لوطنهم )احلراك 

اجلنوبي(.

عطوي منح النجمة صدارة مؤقتة للدوري 

الجزيرة يستضيف اإلمارات في كأس الرابطة
مسؤول في اتحاد الكرة اإليراني 
استقال لتهنئته إسرائيل بالخطأ

كوريا الشمالية تحرز لقب بطولة الصداقة

البسيتين والحد إلى ربع نهائي كأس البحرين

بيروت ـ ناجي شربل
تصدر النجمة مؤقتا ترتي���ب بطولة الدوري 
اللبناني لكرة القدم بفوزه الصعب على اإلصاح 

البرج الشمالي 1-0 على ملعب صيدا البلدي.
وجاء الشوط األول رتيبا وخصوصا من ناحية 
حامل اللقب، فيما حاول االصاح مباغتة احلارس 
الياس فريجة، فسدد هيثم زين من بعيد وأنقذ فريجة 
مرماه ببراعة في الدقيقة 26. وبعدها بدقيقة، طالب 
اإلصاح بضربة جزاء، إثر ملسة يد لعلي يعقوب 
داخل املنطقة. ولدى انتهاء الشوط، انهال جمهور 
النجمة املتواجد في املنصة بالش���تائم وصافرات 
االس���تهجان ضد املدير الفني للفريق اميل رستم 
وطالبوا بإقالته. وفي الش���وط الثاني، استمرت 
املباراة على وتيرتها السيئة، وسنحت لاصاح 
أكثر من فرصة من دون أن يس���تغلها هيثم زين 

والفلسطيني وسيم عبد الهادي.
بينما اعتقد اجلميع ان املباراة متجهة الى التعادل 
السلبي، ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة الى العب 

النجمة عباس عطوي الذي تقدم وسدد من مسافة 
40 مترا كرة صاروخية متقنة انفجرت في الزاوية 

العليا ملرمى احلارس املتقدم بال كساب )87(.
وعلى ملعب بلدية برج حمود، خطف ش���باب 
الس���احل فوزا غاليا من مضيف���ه احلكمة بفوزه 

عليه 0-1. 
وبعد مرور دقيقتني من صافرة البداية س���جل 
محمد قصاص هدف الساحل والوحيد في املباراة 
في مرمى فريقه األسبق، بتسديدة صاروخية من 
داخ���ل املنطقة انفجرت في قل���ب مرمى احلارس 

وحيد فتال.
وواصل الس���احل ضغطه، فيما تراجع العبو 
احلكمة الى منطقتهم واعتمدوا على املرتدات السريعة 
عبر علي بزي واالوكراني ايفان فالكوفسكي دون 

أن ينجحا في هز شباك احلارس عباس شيت.
وبهذا الفوز بات رصيد شباب الساحل 14 نقطة 
في املركز الس���ادس مؤقتا، بينما استمر احلكمة 

عاشرا مؤقتا برصيد 7 نقاط. 

يسعى اجلزيرة الن يكون اول املتأهلني الى الدور 
نصف النهائي عندما يستضيف االمارات اليوم في 
افتتاح اجلولة اخلامسة قبل االخيرة من الدور االول 

لكأس الرابطة لكرة القدم في االمارات.
ويلعب اليوم ايضا الشارقة مع الوحدة.

 وتأجلت مباراة العني مع الشباب الى 19 اجلاري 
بسبب ارتباط االول بلقاء الكأس السوبر االماراتية-
االملانية الذي يجمعه مع فيردر برمين االملاني غدا 

الثاثاء.
ويتصدر اجلزيرة املجموعة الثالثة برصيد 10 

نقاط، وهو يحتاج الى نقطة واحدة ليضمن تأهله 
الى نصف النهائي، وتبدو حظوظه كبيرة لتحقيق 
طموحه بعد ان اكد قوته عندما هزم الوصل في اخر 
جولتني رغم ان مدربه البرازيلي ابل براغا عمد الى 

اشراك مجموعة كبيرة من االحتياطيني.
ويطمح اجلزيرة من خ���ال كأس الرابطة الى 
تكملة جناحاته في كل املسابقات بعدما حقق بداية 
موسم مميزة عندما تصدر ترتيب الدوري وتأهل 
الى نصف نهائي مسابقة الكأس ليقترب اكثر من 

حلم احراز الثاثية التاريخية.

ذكرت وكالة أنباء فارس اإليرانية أن مسؤوال 
بارزا في االحتاد اإليراني لكرة القدم اس���تقال من 
منصبه بعد وصول رسالة بريد إلكتروني غامضة 
باس���مه لنظرائه في إسرائيل. وقدم رئيس مكتب 
العاقات األجنبية في احتاد الكرة اإليراني محمد 
منور عظيم زاده استقالته بعدما تردد عن وصول 
رسالة تهنئة بالعام اجلديد لاحتاد اإلسرائيلي لكرة 
القدم. وذكر بيان الحتاد الكرة اإليراني أن رسائل 
التهنئة يتم إرسالها كل عام جلميع احتادات كرة 
القدم التابعة لاحتاد الدولي )فيفا( »باس���تثناء 
النظ���ام الصهيوني« والذي متت إزالته من قائمة 

االحتاد اإليراني لرسائل التهنئة.
وأكد بي���ان احتاد الكرة اإليراني أن مس���ؤوال 
ب���� »فيفا« يدعى أمير نافان يبدو أنه إس���رائيلي 
من أصول إيرانية، أعاد إرس���ال رس���الة التهنئة 
اإليرانية إلى احتاد الكرة اإلسرائيلي أيضا. وذكر 
بيان االحتاد اإليراني أنه على ضوء هذه الواقعة 

قدم عظيم زاده استقالته.
ولكن احتاد الكرة اإليراني لم يوضح أس���باب 
استقالة عظيم زاده على الرغم من أن الرسالة مت 
إرسالها من قبل شخص آخر من خارج إيران إلى 

احتاد الكرة اإلسرائيلي.

توج املنتخب الكوري الشمالي بطا في بطولة 
الصداقة الدولية لكرة القدم التي اختتمت امس االول 
في الدوحة رغم خسارته امام نظيره االيراني 1-0. 
وسجل مهرزاد معدجني الهدف في الدقيقة 42. وفي 

مباراة ثانية، تعادلت قطر مع مالي 0-0.
ويتصدر املنتخب الكوري الش���مالي الترتيب 
برصي���د 6 نقاط مقابل 4 لقط���ر التي تتقدم على 
مالي بفارق االهداف، و3 اليران التي حققت فوزها 

االول في البطولة.
ورغم سيطرة املنتخب القطري على مجريات 
اللعب في الشوط األول إال أنه لم ينجح في استثمار 
الفرص التي سنحت له لينتهي النصف األول من 

املباراة بتعادل الفريقني سلبيا.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب 
في الش���وط الثاني ولكن دون أن ينجح أي منهما 
في ترجمة هذه الس���يطرة للغ���ة األهداف ليطلق 
احلكم صافرته معلنا نهاية املباراة بتعادل الفريقني 

بدون أهداف.
وفي املباراة األخرى ظل التعادل السلبي قائما بني 
إيران وكوريا الشمالية حتى قبل ثاث دقائق على 
نهاية الشوط األول عندما أحرز مهرزاد معدجني 

هدف الفوز للفريق اإليراني.
واختي���ر املالي مامادو دي���ارا افضل العب في 
البطولة، والقطري ماجد محمد افضل هداف برصيد 
هدفني، والكوري الشمالي جو كوانغ افضل حارس 

مرمى، ومنتخب كوريا الشمالية الفريق املثالي.

المنامة ـ ناصر محمد
بلغ البسيتني واحلد الدور ربع النهائي 
من بطولة كأس ملك البحرين بعد فوزهما 
على االحتاد 2-1 والرفاع الش���رقي 0-2 
عل���ى التوالي على س���تاد علي بن محمد 

في عراد.
في املباراة األولى، حقق البسيتني فوزا 
صعبا على االحتاد بهدفني السماعيل آلسانا 
من النيجر )18( وعلي نيروز )35( مقابل 
هدف حملم���د عبدالوهاب )60( فتأهل الى 

ربع النهائي ملاقاة سترة.
وفي املباراة الثانية، جنح احلد في اخراج 
الرفاع الشرقي من اندية الدرجة االولى من 
دائرة املنافسة بفوزه عليه بهدفني نظيفني 
جاءا عن طريق محمد مكي )23( والنيجيري 
ديڤيد صنداي )60(. ويتقابل احلد في الدور 

املقبل مع املنامة.
اكتمل���ت صفوف  ومن جهة أخ���رى، 

املنتخب البحريني لك���رة القدم في اطار 
اس���تعداداته ملاقاة منتخب هونغ كونغ 
بعد غد االربعاء ضمن تصفيات كأس آسيا 
املقررة في الدوحة 2011، حيث انضم للفريق 
احملترف بالعربي القطري سلمان عيسى 
وسيد محمد عدنان العب اخلور القطري 
الذي شارك في مهرجان اعتزال حمزة ادريس 

العب االحتاد السعودي.
 وتأكد غي���اب عبداهلل فتاي وعبداهلل 
عمر العبي نيوش���اتل السويسري لعدم 
حضورهما للبحرين، اضافة لغياب جيس 
ج���ون الذي ال يعلم عنه اي ش���يء، فيما 
الت���زال االتصاالت جارية مع القادس���ية 
السعودي بش���أن العبه احملترف حديثا 

محمد حبيل.
وس���يدخل الفريق في معس���كر بأحد 
الفنادق اعتبارا من غد الثاثاء حتى موعد 

املباراة التي ستقام في السادسة مساء.

الحمود تفقد ميادين البطولة
تفقد رئيس االحتادين الكويتي واآلس���يوي للرماية 
الشيخ س���لمان احلمود ورئيس اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة العربية امس مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملبي للرماية لاط���اع على جهوزية امليادين وعمل 

اللجان الستقبال هذا احلدث الرياضي العربي الكبير.
وأبدى احلمود ماحظاته وتوجيهاته بضرورة العمل 
وفق منظومة متجانس���ة والعمل على حس���ن التنظيم 

واإلدارة حتى تكتمل للبطولة كل عوامل النجاح.


