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كشف رئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي الشيخ احمد الفهد ان 
اللجنة االوملبية الدولية واملجلس 
االوملبي قدم����ا مبلغ 1.5 مليون 
دوالر مس����اعدات الى باكستان 
لتأهيل منشآت رياضية تضررت 

من الفيضانات.
وقال الفهد في تصريح الى 
الفرنسية »ان  وكالة الصحافة 
اللجنة االوملبية الدولية واملجلس 
االوملبي اآلسيوي تبرعا مببلغ 
1.5 ملي����ون دوالر مس����اعدات 
لباكستان العادة تأهيل بعض 
املنشآت الرياضية بسبب االضرار 

التي تسببت بها الفيضانات«. وهطلت االمطار بغزارة لنحو شهر في 
باكس����تان فغمرت اكثر من 20% من اراضيها وتسببت بفيضانات في 
مدن عدة وشردت ماليني االش����خاص. وتابع الفهد »اللجنة االوملبية 
الدولية قدمت مليون دوالر واملجلس االوملبي نصف مليون«. واضاف 
»ان املجلس االوملبي اآلسيوي يعمل دائما مع اللجنة االوملبية الدولية 
على مساعدة الدول في حاالت مشابهة كما حصل في اندونيسيا وبعض 
الدول االخرى التي ضربها سونامي قبل اعوام«. وختم قائال »الهدف 
دائما هو مساعدة احلركة االوملبية في القارة اآلسيوية الن دعم اللجان 
االوملبية الوطنية واحلركة الرياضية فيها يساعد على نشر املفاهيم 

الصحيحة وخلق نوع من االستقرار داخل املجتمعات«.

أك����د العب����ان م����ن املنتخب 
الوطني لكرة السلة جاهزيتهما 
خلوض البطولة العربية ال� 20 
املقررة ف����ي العاصمة اللبنانية 
بي����روت خ����الل الفت����رة من 14 
حتى 25 اجلاري. وأجمع صانع 
ألع����اب املنتخب ونادي اجلهراء 
الى  عبدالعزيز ض����اري اضافة 
زميله العب نادي الكويت راشد 
رياض الرب����اح في تصريحني ل� 
»كونا« على صعوبة املهمة في ظل 
مشاركة افضل املنتخبات العربية 
التي استعدت للبطولة بصورة 
أفضل عبر مشاركتها في عدد من 
املباري����ات والبطوالت االقليمية 
والعاملية. وقال ضاري أن جميع 
الالعبني مستعدين لتقدمي أفضل 
املستويات على الرغم من ضعف 
االس����تعدادات للبطولة لتزامن 
اقامتها مع شهر رمضان املبارك 

وعيد الفطر.

وأش����اد بالروح العالية التي 
كست أداء جميع الالعبني املختارين 
منذ انطالقة التمارين االستعدادية. 
ومن ناحيته، شارك الرباح زميله 
الى استعداد  ضاري باالش����ارة 
الالعبني خل����وض البطولة على 
الرغم من قلة االستعدادات ولكنه 
استطرد قائال »منتلك نخبة من 
أفضل الالعبني ونحن قادرون على 
تقدمي ما يليق بسمعتنا كالعبني 
وبسمعة كرة السلة الكويتية«. 
واعترف بصعوبة املهمة في هذه 
البطولة ولكنه امتدح في الوقت 
العالية لزمالئه  ذاته املعنويات 
الالعبني وقال »لقد أظهر زمالئي 
التزام����ا كبيرا وتقيدا بتعليمات 
اجلهازين الفني واالداري للمنتخب 
منذ انطالق االستعدادات للبطولة 
األمر الذي يعطي انطباعا عن مدى 
جديته����م واصرارهم على تقدمي 

األفضل خالل هذه البطولة«.

 هاجمت الصحافة اجلزائرية امس الس����بت منتخب بالدها لكرة 
القدم بعد تعادل����ه مع ضيفه التنزاني 1-1 في افتتاح تصفيات كأس 
األمم األفريقية عام 2012، وطالبت برحيل املدير الفني رابح سعدان. 
وكتبت صحيفة »كومبتيس����يون« الرياضية في عنوانها الرئيسي: 
»س����عدان.. احزم حقيبتك«، وتساءلت عن املستوى الذي ستظهر به 
اجلزائر أمام املغرب، منافس����تها األولى، عل����ى التأهل إلى النهائيات. 
وكتبت صحيفة »الهداف«:«اجلزائر تس����قط على أرضها واجلماهير 
تطالب برحيل سعدان«. ونقلت »الشروق اليومي« و«اجلزائر نيوز« 
عن املشجعني هتافهم »ارحل يا سعدان« واختصرت »النهار اجلديد« 

املوضوع في كلمة واحدة »الكارثة«.

عبدالعزيز جاسم 
 تنطلق الي���وم األحد كأس 
االحت���اد ب�3 مواجه���ات ضمن 
املجموعة األولى، فيس���تضيف 
كاظم���ة عل���ى ملعب���ه س���تاد 
العربي في  الصداقة والس���الم 
أقوى املواجه���ات، بينما يلتقي 
النصر مع خيطان على ستاد علي 
صباح السالم، وفي املباراة الثالثة 
يتواجه الساملية مع اليرموك على 
ستاد ثامر، وتقام جميع املباريات 

في الساعة ال� 10 مساء.
 وشهدت مسابقة كأس االحتاد 
تغييرا بس���يطا، وستكون من 
قس���مني حيث لع���ب كل فريق 
12 مب���اراة في الدور األول، قبل 
أن يتح���دد أطراف الدور نصف 

النهائي. 
 سيكون على العربي إثبات 
جدارته بأنه يس���تحق صدارة 
املمت���از، عندما يلتقي  الدوري 
ش���ريكه فيها كاظم���ة، بيد ان 
احلس���ابات هن���ا تختلف الن 
الفريق���ني س���يلعبان من دون 
الالعبني الدوليني، باإلضافة إلى 
أنها تعتبر بطولة تنش���يطية 
لتجربة احملترفني وعودة املصابني 
التي  الوجوه اجلديدة  وإشراك 
لم تشارك في الدوري، ما يعني 
أن املدرب البرازيلي مارس���يلو 
كاب���و س���يحاول أن يقف على 
مستوى بعض الالعبني، الذين لم 
يتمكن من جتربتهم في مباريات 
الدوري، وفي مقدمتهم البرازيليان 

انطونيو واالس وفابيو سانتوس 
اللذان شاركا في مباراة واحدة 

فقط. 
 من جهته، سيكون على املدرب 
التشيكي ميالن ماتشاال إشراك 
أكبر عدد ممكن من الالعبني اجلدد 
ألن تنتظره مب���اراة مهمة أمام 
االحتاد السوري في الدور ربع 
النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي 
في 14 اجلاري، وبالتالي لن يغامر 
بأي من العبيه األساس���يني إال 
الذين عادوا م���ن اإلصابة، قبل 
أيام ويري���د أن يزيد من لياقة 
املباريات لديهم كالعب الوسط 

جراح الظفيري. 
 وفي املباراة الثانية، سيكون 
كأس االحتاد مبثابة املنقذ للنصر 
الذي يعاني في الدوري وخسر 
التوقف  الثالث، وهذا  مبارياته 
سيعطي املدرب البرازيلي ادغار 
بريرا وقتا كافيا ملعرفة إمكانات 
جميع العبيه. وفي الطرف األخر، 
يريد خيطان اثبات جدارته بأن 
املس���توى املميز الذي ظهر به، 
وصدارته لدوري الدرجة األولى، 
لم يكن مبحض الصدفة، كما أنها 
فرصة لتحسني خط الدفاع الذي 

يستقبل أهدافا كثيرة. 
 وفي اللقاء الثالث، سيحاول 
كل من اليرموك والساملية ترتيب 
أوراقه من جديد، واكتشاف مكامن 
اخللل لكل منهما، الس���يما بعد 
ظهورهما مبس���توى متواضع 

حتى االن.

فيما لو غاب »البدر«؟
شاهدت منتخبنا الوطني »األزرق« في جتربته الودية 
أمام سورية فوجدته مزدحما بالعبني جيدين وصلوا إلى 
مرحلة متقدمة من اخلبرة تعينهم على خوض االستحقاقات 
املقبلة، كما ان قائمة املدرب الصربي غوران توڤاريتش 
تضم أفضل العناصر املتواجدة مع فرقهم ولن يجد صعوبة 
في اختيار التش����كيلة املناسبة التي متكنه من تنفيذ ما 
يتطلع إليه ولكن ما الحظناه ان منتخبنا يحتاج الى وقت 
طويل كي يصل الى مرمى خصمه اي ان كراته املتداولة في 
منطقة الوسط تستنزف من جهد الالعبني الكثير قبل ان 
تصل إلى املهاجمني، وعندما أسرع الالعبون في خطواتهم 
جنحوا في إضافة هدفني في الشوط الثاني بواسطة بدر 
املطوع ويوس����ف ناصر الى جانب هدف خالد خلف في 
الشوط األول كما وضح إجادة منتخبنا للهجمات املرتدة 

والتي شكلت خطرا على الدفاع السوري وحارسه.
نحن بحاجة الى مثل ه����ذه املباريات التجريبية مع 
منتخبات على مستوى الفريق األول ألنها تكشف األخطاء 
للجهاز الفني حتى لو خسرنا ب� 4 أهداف بدال من التجارب 
السيئة السابقة في معسكرات خارجية واللعب مع فرق 
درجة أولى وثانية، وحس����نا فعل����ت جلنة التدريب في 
احتاد الكرة واجلهاز اإلداري في املنتخب بتأمني مباريات 
ذات قيم����ة فنية حيث س����يلتقي األزرق أيضا منتخبي 
االمارات والعراق اس����تعدادا خلوض استحقاقني مهمني 
»بطولتي اخلليج وآس����يا«، ففي مثل هذه التجارب فإن 

اخلسارة كالربح.
قد يشاركني آخرون في ان منتخبنا يعتمد اعتمادا كليا 
على بدر املطوع في صناعة األهداف وتس����جيلها ملهارته 
الفائقة ولكن لو غاب ألي ظ����رف ما هل يتوقف الفريق 
عن تهديد مرمى اخلصوم؟ اإلجابة عند املهاجمني اآلخرين 
مثل احمد عجب وخالد خلف ويوسف ناصر واألخير من 
العناصر الشابة اجليدة وعليه ان يستفيد من كل فرصة 

يهدرها لتعويضها هدفا.
< ملاذا نسمي ذهاب طالل نايف وعادل حمود وقبلهما 
خالد الرشيدي وصالح مهدي لالحتراف في اخلارج هروبا؟ 
بل انه خطوة في الطريق الصحيح لكسر تقليد الهواية، 

نعم انه هروب من االحتكار نحو االنتشار. وسالمتكم
ناصر العنزي

األزرق »عّيد« مبكرًا بثالثية في سورية

عبداهلل العنزي
»عّيد« االزرق مبكرا، بفوزه على 
املنتخب الس����وري بثالثة اهداف 
نظيفة ف����ي اللقاء ال����ودي الذي 
جرى بينهما امس االول على ستاد 
الصداقة والسالم في نادي كاظمة 
ضمن استعدادات االزرق ل� »خليجي 
20« ف����ي اليمن في نوفمبر املقبل 
وكأس آسيا في قطر في يناير، وقد 
ش����هد اللقاء اعتزال العب االزرق 
والقادسية السابق هاني الصقر.

وقدم االزرق مستوى جيدا جدا 
في الشوط االول، فظهرت البصمة 
التكتيكية ملدربه الصربي غوران 
توڤاريتش على ارضية امللعب من 
خالل اعتماده على الهجمات املرتدة 
السريعة التي شكلت خطورة كبيرة 
على املرمى السوري بوجود خالد 
خلف من اجلهة اليمنى وحمد امان 
من اجلهة اليس����رى وبدر املطوع 

وامامه احمد عجب.
وترجم خالد خل����ف افضلية 
االزرق من كرة انطلق بها من اجلهة 

االفضلية السورية ولكن من دون 
خطورة حتى ربع الساعة االخير من 
املباراة التي شهدت استفاقة صالح 
الش����يخ، فتحول الضغط لالزرق 
مجددا، وأضاع يوسف ناصر انفرادا 
باملرمى الس����وري بعد بينية من 
الشيخ، قبل ان يحرز املطوع الهدف 
الثاني بعد متريرة من الشيخ ايضا 
انفرد على اثرها باحلارس السوري 
رضوان وارسلها »لوب« رائعة في 
املرمى »85«. وواصل الشيخ تألقه 
ومرر كرة بينية الى يوسف ناصر 
الذي انفرد باملرمى وسدد في جسم 
احلارس رضوان، وأبى الشيخ اال 
ان يتابع تألقه فمن لعبة مشتركة 
رائعة مع املطوع مرر االول الكرة 
الى ناصر الذي احس����ن التعامل 
معها هذه املرة، وسددها بقوة في 
املرمى السوري على يسار رضوان 
محرزا الهدف الثالث لالزرق »90«. 
ادار اللقاء احلكم البحريني صالح 
العباسي وانذر جراح العتيقي من 
االزرق ولؤي شنكو من سورية.

في بداية الشوط، خصوصا صالح 
الشيخ الذي غاب عن القيام بدوره، 
الهجومية  النزع����ات  واقتصرت 
لألزرق على هجم����ات »عنترية« 

للمطوع كانت تنقطع سريعا.
وحاول جهاد احلسني تعديل 
النتيجة فسدد مرتني على كنكوني، 
االولى تصدى لها احلارس، والثانية 
مرت بجوار املرمى. واس����تمرت 

صالح الش����يخ بالصورة اجليدة 
وتراجع كثيرا الى املناطق اخللفية 
تاركا مهمة صناعة اللعب للمطوع. 
مثل االزرق في الشوط االول: شهاب 
كنكوني، احمد الرشيدي، مساعد 
ندا، محمد راشد، خالد القحطاني، 
جراح العتيقي، صالح الشيخ، خالد 
خلف، حمد امان، بدر املطوع، احمد 

عجب.

الثاني، اجرى  الش����وط  وفي 
غوران 5 تغيي����رات بدخول علي 
مقصيد وفهد االنصاري ويوسف 
ناص����ر وولي����د عل����ي وعبداهلل 
البريكي، في ح����ني اجرى املدرب 
الس����وري فجر ابراهيم تغييرين 
بدخول جهاد احلسني ورجا رافع، 
فتحولت االفضلية لصالح املنتخب 
السوري، وبدا العبو االزرق تائهني 

اليمنى متوغال داخل منطقة اجلزاء 
وسددها قوية في الزاوية االرضية 
للحارس السوري محمد رضوان 
الذي يتحم����ل اجلانب االكبر من 
الهدف »7«. وبع����د الهدف حاول 
املنتخب السوري تعديل النتيجة، 
اال انه وجد صعوبة كبيرة في فك 
شفرة دفاع االزرق، بوجود احمد 
الرش����يدي ومس����اعد ندا وخالد 
القحطاني ومحمد راشد في اجلهة 
الى  الس����وريون  اليمن����ى، فلجأ 
التسديد من خارج منطقة اجلزاء، 
ولكن من دون فائدة. وقد ألغى لهم 
احلكم البحريني صالح العباسي 
هدفا سجله املهاجم سنحاريب ملكي 
بداعي التسلل، وبرز من اجلانب 
السوري املخضرم ماهر السيد الذي 
كان اكثر الالعبني نشاطا، والعب 

الوسط لؤي شنكو.
واثبت سالح الهجمات املرتدة 
الكبيرة لألزرق، فأضاع  فاعليته 
خلف وعجب واملطوع وامان عددا 
من الهجمات اخلطرة، ولم يظهر 

ضمن االستعداد لـ »خليجي 20« وكأس آسيا وفي اعتزال هاني الصقر 

الشيخ أحمد الفهد 

يعقد رئي����س جلنة هوكي 
اجلليد فهيد العجمي في العاشرة 
مساء اليوم االحد مؤمترا صحافيا 
في قاع����ة املؤمترات في اللجنة 
االوملبية وذلك مبناسبة توقيع 
املدرب التش����يكي يان بريشتا 
ومساعده توماس عقدا لقيادة 
املنتخب الوطني لهوكي اجلليد 
لعام واحد. وسيتحدث العجمي 
عن تفاصيل العقد وسيكش����ف 
عن املشاركات املقبلة للمنتخب 
الوطن����ي وعن اخر مراس����الت 
اللجنة مع االحتاد الدولي لتطوير 

 فهيد العجمياللعبة.

)هاني الشمري(حمد أمان يحاول قطع الكرة من العب املنتخب السوري علي ذياب مبراقبة جراح العتيقي 

تعادل قطر والبحرين 
وفوز عمان

تع��ادل املنتخب��ان القط��ري 
والبحريني 1-1 في مباراتهما الودية 
ل� »خليجي  ضمن استعداداتهما 

.»20
تقدم��ت البحرين عبر فوزي 
عايش )21( بتس��ديدة من خارج 
منطقة اجلزاء، وتعادلت قطر عن 
طريق مجدي صدي��ق )38( بعد 
هجمة منظمة تبادل فيها خلفان 
ابراهيم الك��رة مع صديق داخل 
املنطقة قبل ان يس��ددها االخير 

في املرمى.
ويلتقي املنتخب القطري نظيره 
العماني الثالث��اء املقبل في ثالث 

مبارياته الودية في الدوحة.
  وف��از املنتخب العماني على 
نظيره املالي��زي 3-0 في املباراة 
الدولية الودية التي اقيمت بينهما 
على ستاد الوكرة في قطر ضمن 
استعداداته لبطولة غرب اسيا في 
االردن في الشهر اجلاري وكأس 
اخلليج. ويخوض املنتخب العماني 
مباراة اخرى ضد نظيره القطري 
الثالثاء املقبل. احرز اهداف املباراة 
حسن ربيع )6( وعماد احلوسني 

)36 و45(. 

..ويغادر إلى أبوظبي لمواجهة اإلمارات
عبداهلل العنزي 

 يغادر البالد عصر اليوم األحد، وفد األزرق إلى 
العاصمة اإلماراتي����ة أبوظبي خلوض مباراة دولية 
ودية مع اإلمارات يوم الثالثاء املقبل، ضمن استعداد 

املنتخبني ل� »خليجي 20 « وكأس آسيا.
ويرأس وفد األزرق عضو جلنة التدريب واملنتخبات 
يوسف اليتامى ويضم أسامة حسني مدير املنتخب 
وعلي محمود مش����رفا والصربي غوران توفاريتش 
مدربا وعبدالعزيز حمادة مساعدا له و22 العبا هم: 
مس����اعد ندا واحمد العيدان ومحمد راش����د وصالح 

الشيخ وفهد االنصاري وبدر املطوع وحمد العنزي 
وفهد عوض فهد العنزي ووليد علي وخالد الرشيدي 
وعلي مقصيد ونواف اخلالدي وعبداهلل الش����مالي 
ويعقوب الطاهر واحمد الرش����يدي ويوسف ناصر 
وخال����د القحطاني وخالد خل����ف وعبداهلل البريكي 

وجراح العتيقي واحمد عجب.
وكان اجلهاز الفني لالزرق قد ضم كال من نواف 
اخلالدي وعبداهلل الش����مالي الى التشكيلة بدال من 
شهاب كنكوني وحمد امان اللذين شاركا امام املنتخب 

السوري.

 الفهد: 1.5 مليون دوالر مساعدات 
أولمبية وآسيوية إلى باكستان

 مؤتمر صحافي لهوكي الجليد اليوم 

ضاري والرباح: مهمة أزرق السلة 
صعبة في البطولة العربية بلبنان

 الصحافة الجزائرية تهاجم سعدان

العربي يواجه كاظمة في كأس االتحاد 
 النصر والسالمية يلتقيان خيطان واليرموك 

ناصر محمد
العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة النابعة من القلب التي جتمع بني الكويت ومملكة 
البحري�ن عالقة اخوية بعيدة عن اي برتوكول او رس�ميات وذلك منذ س�نوات طويلة 
شهدت توافقا واضحا بني ش�عبي البلدين في مختلف املجاالت كان للرياضة فيها دور 
كبير وواض�ح من خالل اللقاءات التي بدأت منذ اخلمس�ينيات واس�تمرت حتى اآلن 

وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها.
وتقديرا منا ملا لعبه السابقون في توطيد هذه العالقة سوف نحرص خالل ايام هذا 
الش�هر املبارك على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننشرها لتذكيرهم 
بالذكريات احلل�وة التي مرت عليهم مع االعتذار ملن لم اعرف اس�ماءهم ولهم كل 

التقدير.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )26 - 30(

الشهيد فهد األحمد يستقبل منتخب السلة البحريني
عند تش����كيل اول منتخب وطن����ي بحريني لكرة 
السلة في العام 1974، وهو العام نفسه الذي تأسس 
فيه احتاد كرة السلة برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل 
خليفة وشارك في دورة االلعاب اآلسيوية بطهران، اقام 
االحتاد معسكرا تدريبيا في الكويت واستعان خالله 
باملدرب املصري املع����روف فاروق بغدادي الذي كان 
يعمل بالكويت لتدريب الفريق. والصورة للشهيد فهد 
االحمد اجلابر اثناء استقباله الفراد املنتخب البحريني 
خالل معسكر الكويت ويظهر في الصورة من اليمني 
وقوفا صباح بوزيد � عبدالرزاق شكيب � سعود خليفة 
� الشيخ فهد � فريد لوري � مدير الفريق جابر الدوسري 
� خالد الذكير � جاسم ياسني امني سر احتاد كرة السلة 
� سعيد العرادي مساعد املدرب � املدرب فاروق بغدادي 
� االداري الكويتي املعروف مبارك الراشد � سعد طرار 
� علي نبهان � احمد الدرازي، وجلوسا خليفة جبارة � 
عبدالرحيم محمد � مبارك العطوي � فريد طه � ابراهيم 
مهنا � محمد املرزوق. الشهيد فهد االحمد كان رئيسا 

الحتاد كرة السلة آنذاك.

مصر وسيراليون في لقاء ضربة البداية
القاهرة � سامي عبدالفتاح

يخ���وض املنتخب املص���ري لكرة القدم 
مواجهة قوي���ة امام نظيره الس���يراليوني 
على ستاد القاهرة الدولي في ال� 10:30 مساء 
اليوم االحد بتوقيت الكويت، ضمن انطالق 
منافسات اجلولة االولى للمجموعة الرابعة 
من التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس امم 
افريقيا 2012 املقررة في غينيا االس���توائية 

والغابون.
ويدخ���ل املنتخب املصري اللقاء آمال في 
تقدمي عرض قوي امام منتخب س���يراليون 
يليق ببطل القارة االفريقية في النس���ختني 
االخيرتني، وحتقيق نتيجة مرضية يستطيع 
من خاللها طمأنة جماهيره في اولى جوالت 
التصفي���ات، وهو ما اكد عليه اجلهاز الفني 

بقيادة حسن شحاتة قبل بداية مران اول من 
امس، مشيرا الى ان العبرة في هذه املباراة 
ستكون بقوة االداء وتنظيم الصفوف وعدم 
التخلي ع���ن عامل االصرار على الفوز، وان 
كرة القدم احلديثة اصبحت ال تعترف بأي 
ش���يء س���وى االداء اجليد واملنظم، مطالبا 
بضرورة التركيز ف���ي اللقاء وعدم التفكير 
في الفوز بنتيجة كبيرة، وامنا فقط التركيز 

في حتقيق الفوز اوال.
وحذر حسن شحاتة العبيه من االستهانة 
مبنتخب سيراليون، مؤكدا انه ليس بالصيد 
الس���هل كما يعتقد البعض الن الفريق لديه 
طموحات كبي���رة لتحقيق الف���وز باللقاء، 
وبالتالي فالتعامل مع هذه املباراة يجب ان 
يكون بحذر شديد، وشدد على العبيه بضرورة 

اس���تغالل كل الفرص من أجل تسجيل عدد 
كبير من االهداف.

على صعيد آخر، فس���خ مهاجم املنتخب 
املصري والن���ادي األهلي عماد متعب عقده 
مع نادي ستاندرلياج البلجيكي بعدما دفع 
الغرامة املالية التي حددها النادي البلجيكي 
حلل املشكلة وديا، وأصبح عماد حاليا العبا 
حرا يحق له االنتق���ال الى أي ناد في فترة 

االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل.
 وم���ن املنتظر ان يعق���د مدير الكرة في 
االهلي هادي خش���بة واملنسق العام للكرة 
في النادي سيد عبداحلفيظ جلسة مع متعب 
خالل الساعات القليلة املقبلة، لتوقيع املهاجم 
الدولي على عقده اجلديد لالنضمام إلى »القلعة 

احلمراء«.

في انطالق تصفيات كأس أفريقيا 2012


