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العب الكويت يسجل في سلة الصليبخات   )عادل يعقوب(

حجازي يطالب باالعتذار.. وإبراهيم حسن وصفهم بـ »العجول والمجانين« والبدري متفائل بوصول األهلي إلى المباراة النهائية

إصابة 10 شرطيين واعتقال 11 مشجعًا تونسيًا في ستاد القاهرة

العصيمي يشيد بدعم ولي العهد للرماية
جعفر: أفضل إنجاز ألبطال المعاقين

أكد نائب املدير العام لشؤون 
االنشاءات والصيانة في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة عصام 
جعفر ان االجناز االخير البطال 
املعاقني ف���ي االوملبياد اخلاص 
يعتبر من افضل االجنازات التي 
حققها النادي في الفترة االخيرة، 
مشيرا الى ان النادي عودنا دائما 
على ه���ذا التميز والتألق ورفع 
علم الكويت ف���ي كل البطوالت 
التي يشارك فيها العبو والعبات 

النادي.
جاء ذلك خالل استقباله لوفد 
نادي املعاقني القادم من سورية بعد 
مش����اركته الناجحة في االوملبياد 
اخلاص وحتقيقه 57 ميدالية منها 
13 ذهبية و26 فضية و18 برونزية، 
في اجناز رائع يضاف الى اجنازات 

النادي املتواصلة بفضل االهتمام 
الكبير من مجلس االدارة.

وحظي الوفد برئاسة مهدي 
العازمي رئيس النادي باستقبال 
كبير ف���ي قاعة التش���ريفات 
تقدمهم عصام جعفر، والنائب 
املستش���ار حس���ني احلريتي، 
والش���يخة ش���يخة العبداهلل 
الرئيسة الفخرية لنادي املعاقني، 
وامني س���ر عام النادي شافي 
الهاجري واعضاء مجلس االدارة 
واهالي الالعبني حيث استقبلوا 

الوفد بالورود.
وعب���ر جعفر ع���ن تقديره 
البط���ال املعاق���ني، مثمنا كذلك 
امل���دروس ملجلس  التخطي���ط 
االدارة واستعداداته الالئقة قبل 
أي بطول���ة خارجية او محلية، 

واش���اد بدعم اهتمام وحضور 
النائب حسني احلريتي الستقبال 
االبطال وكذلك حرص الشيخة 
شيخة على التواجد دائما بعد كل 
اجناز، ودعمهما للنادي والالعبني 
باس���تمرار.ونقل جعفر حتيات 
مدير ع���ام الهيئة د.فؤاد الفالح 
جلميع اعضاء الوفد، ومن جهته 
اهدى رئيس الوفد مهدي العازمي 
هذا االجناز الى صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء والى الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ولكل 
ان  املعاقني والرياضيني، مؤكدا 
الالعبني كانوا ابطاال وعند حسن 

الظن في جميع املسابقات.
وبدوره����ا اعتبرت الرئيس����ة 
الفخرية للنادي الش����يخة شيخة 

هذا االجناز من افضل االجنازات 
العام  النادي ه����ذا  التي حققه����ا 
وجاء بفضل اهتمام مجلس االدارة 
والهيئة، مش����يرة ال����ى ان املعاق 
اصبح يشار اليه بالبنان وال يقل 
عن اخيه غير املعاق الس����يما في 

االجنازات الرياضية.
بدوره اعرب ش����افي الهاجري 
عن تقديره البطال النادي على هذا 
التألق غير املس����بوق في رياضة 
املعاقني، وأشاد الهاجري باهتمام 
عص����ام جعفر والنائب حس����ني 
احلريتي وحرصهما على احلضور 
لتشجيع االبطال الذين شرفونا في 
االوملبياد اخلاص والتقدير موصول 
الى الشيخة شيخة العبداهلل على 
اهتمامها واتصالها املستمر بالوفد 

ملعرفة آخر األخبار.

عودة الوفد من األولمبياد الخاص بـ 57 ميدالية

السد اللبناني يواجه السد القطري  فوز صعب لالتحاد.. واألهلي يعود لالنتصارات
 بيروت ـ ناجي شربل

حتددت مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة االندية اآلسيوية 
ال� 13 لكرة اليد، إذ حسم السد القطري صدارة املجموعة الثانية أمام 
ذوب آه���ن اإليراني بفوزه عليه 34 - 24 )الش���وط األول 15 - 14( 
ف���ي املباراة التي أجريت بينهما في قاعة حامت عاش���ور على طريق 
املطار والتي تستضيف مباريات البطولة حتى 7 اجلاري. وسيلتقي 
السد القطري مع السد اللبناني في نصف النهائي األول اليوم، فيما 
سيلعب مضر الس���عودي مع ذوب آهن اإليراني في املباراة الثانية. 
وجاءت املباراة قوية من الطرفني في الش���وط األول وتساويا مرارا، 
وفي الشوط الثاني أراح مدرب الفريق اإليراني كيوان صادقي معظم 
العبيه، فيما أشرك مدرب الفريق القطري، وصيف بطل كأس القارات 

لألندية، الصربي فازلني ڤويوڤيتش كل العبيه في املباراة.
وكان افضل مسجل للسد مبارك سالم 8 اهداف، وأضاف البوسني 
املجنس بوجيدار ماركيس���يڤيتش 5 اهداف، ولذوب آهن مس���عود 
زوهرابي 7 اهداف وعبداحلميد جمالي 6 اهداف.وفي املجموعة عينها، 
فاز الصداقة اللبناني على اجلزيرة اإلماراتي 37 - 27 )الشوط األول 
22 - 13(. وح���ل الفريق اللبناني ثالثا واإلماراتي رابعا. وس���يطر 
الصداقة على مجريات اللقاء وأحدث فارقا مريحا في الشوط األول، 
فيم���ا حاول الفريق اإلماراتي العودة الى أجواء املباراة دون جدوى. 
وكان أفضل مسجل للصداقة جميل قصير والصربي املجنس لبنانيا 
غوران دوكيتش 9 اهداف ل���كل منهما، وللجزيرة عبدالرحمن ربيع 

12 هدفا.

حقق االحتاد املتصدر فوزا 
صعبا على مضيفه التعاون 1 - 
0 في ختام املرحلة الثامنة من 
الدوري السعودي لكرة القدم. 
وجاء هدف اللقاء الوحيد بهدية 
من العب التعاون املصري امير 
عزمي الذي وضع الكرة في مرماه 
عن طريق اخلطأ في الوقت بدل 
الضائع عندما حاول اعتراض 
عرضية عبدالعزيز الصبياني. 
ورفع االحت����اد رصيده الى 21 
نقط����ة في الص����دارة بفارق 6 
نقاط عن اله����الل الثاني، فيما 
جتمد رصيد التع����اون عند 8 
نقاط. وفي جده، استعاد األهلي 
نغم����ة االنتصارات عقب فوزه 
على ضيفه القادسية 2 - 1 في 
اللقاء الذي جمعهما على ستاد 

األمير عبداهلل الفيصل.
ورفع األهلي رصيده إلى 7 
نقاط وتقدم للمركز العاش����ر، 

بينما جتمد رصيد القادسية عند 
9 نقاط في املركز السادس، ويدين 
البرازيلي  ال����ى  االهلي بفوزه 
واندرس����ون دو كارم����و الذي 
سجل الهدفني )11 و87 من ركلة 
جزاء(، مقابل هدف للتونسي 

معني الشعباني )47(.
وش����هدت الدقائق العش����ر 
االخيرة طرد محمد مسعد من 
االهل����ي )80( حلصول����ه على 
انذارين، ومعني الشعباني من 
القادس����ية )87( بسبب تدخله 

العنيف على إبراهيم هزازي.
وفي املجمعة، حقق الفيصلي 
فوزا هام����ا على ضيفه جنران 
بأربعة اهداف لاللباني ميجني 
ميميلي )46 و51 و56( وصابر 
حس����ني )90(، مقاب����ل هدفني 
للبرتغالي جوليانو فرنانديز 
)50 و59 من ركلتي جزاء( في 
لقاء شهد طرد فهد سرور املبارك 

من الفائز )46( وفرنانديز )76( 
من اخلاس����ر، ورفع الفيصلي 
رصيده الى 9 نقاط وبقي جنران 

على نقاطه الست.
من جهة اخرى، يأمل الشباب 
السعودي في اجتياز اكثر من 
املباراة  ال����ى  الطريق  نص����ف 
ابطال اس����يا  النهائية لدوري 
عندما يس����تضيف سيونغنام 
الك����وري اجلنوبي في  ايلهوا 
الرياض اليوم في ذهاب نصف 
النهائ����ي. ويحل ممث����ل الكرة 
العربي����ة والس����عودية الثاني 
الهالل ضيفا عل����ى ذوب آهان 
االيراني بعد غ����د االربعاء في 
املواجهة الثانية. وتقام مباراتا 

االياب في 20 اجلاري.
ويسعى الشباب والهالل الى 
اعادة اللقب الى اخلزائن العربية 
بعد ان احتكرته فرق شرق القارة 

منذ عام 2006.

نصف نهائي بطولة األندية اآلسيوية لكرة اليد  الشباب يواجه سيونغنام في أبطال آسيا

فاز كاظمة عل���ى النصر 94 - 69 ضمن 
مباريات االسبوع االول لبطولة الدوري ال� 
49 لكرة الس���لة في مب���اراة لم يواجه فيها 
العب���و كاظم���ة صعوبة تذكر ف���ي انهائها 

ملصلحتهم.
ومتك���ن كاظم���ة عبر العبي���ه الدوليني 
عبدالعزيز الربيعية وصانع االلعاب احمد 
البلوشي من تشكيل خطورة كبيرة على العبي 
النصر وحققوا االفضلية عليهم منذ البداية 

ورجحوا كفة فريقهم منذ بداية اللقاء.
وفي مباراة اخرى، لم يجد الكويت صعوبة 
في التغلب على الصليبخات 72 - 60، ودانت 
الس���يطرة لالعبي االبيض بفضل خبرتهم 
بقيادة راش���د الرباح وحسني اخلباز، ولم 
تسعف العبي الصليبخات خبرتهم في مجاراة 
خصمهم الذي حقق فوزا مس���تحقا في هذا 

اللقاء.
وفي املباراة الثالثة، تغلب اجلهراء على 
التضام���ن 76 - 54 في مباراة رجحت فيها 
كفة اجلهراء بفضل خبرة العبيه عبدالعزيز 
ضاري ونايف الصندلي، فيما تغلب الساحل 
على اليرموك 60 - 50 في مباراة متكافئة.

أكد أمني س���ر نادي الرماية 
عبيد العصيم���ي أن النادي قد 
أنهى استعداداته من أجل انطالقة 
بطولة سمو ولي العهد الشيخ 
الت���ي ينظمها  ن���واف األحمد 
النادي س���نويا برعاية كرميه 
من س���موه، حي���ث مت االنتهاء 
م���ن كل االس���تعدادات الفنية 
واإلداري���ة للبطول���ة، وتوفير 
مس���تلزمات الرماي���ة وتهيئة 
امليادين واحلكام بشكل يوازي 

الطموحات املرجوة.
الرم���اة بتس���جيل  وب���دأ 

مشاركتهم لدى اللجنة املنظمة 
للبطولة، كما شهد مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماي���ة حضورا كثيفا للرماة 
والراميات للتدريب اس���تعدادا 

للبطولة.
وقال ان النادي بدأ موسمه 
احمللي بواحدة من اهم بطوالته 
الغالية، مؤكدا أن سمو ولي العهد 
له فضل كبير في دعم مسيرة 
التراثية وخاصة  الرياض���ات 
الرماية، حيث قدم سموه لهذه 
الرياض���ة النبيل���ة املس���اندة 

املادي واملعنوي،  والتش���جيع 
ولم يبخل عليه���ا بتوجيهاته 

ونصائحه.
الى ان  ولف���ت العصيم���ي 
البطولة الغالية تش���تمل على 
جميع مسابقات الرماية االوملبية 
)السكيت � التراب �  الدبل تراب 
�  املسدس والبندقية الهوائية 
10 امت���ار � البندقية 50 مترا � 
املسدس احلر 50 مترا واملسدس 
25 مترا باإلضافة لرماية القوس 
والس���هم االوملبي���ة( وتختتم 

السبت املقبل. 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
إبراهيم   طال���ب اإلعالم���ي 
حجازي عبر قناة »نايل سبورت« 
املصرية في برنامج���ه »دائرة 
أيادي  الضوء« بالض���رب على 
العابث���ني ومحاس���بة جماهير 
الترجي التونس���ي التي اعتدت 
»بوحش���ية« � حسب تعبيره � 
على رجال مطافئ مصريني بالركل 

والضرب.
الس���فير  وطال���ب حجازي 
التونسي في القاهرة بتقدمي اعتذار 

رسمي للجمهور املصري.
ودعا إدارة نادي األهلي إلى 
مطالبة االحت���اد اإلفريقي لكرة 
الق���دم بنقل مب���اراة اإلياب بني 
التونس���ي واملصري  الفريقني 
إلى بلد محايد، خوفا من تكرار 

سيناريو القاهرة أمس.
وش���دد على ض���رورة غلق 
الس���لطات األمنية املصرية كل 
املنافذ البرية والبحرية واجلوية 
في وجه مشجعي الترجي إلى حني 
محاس���بة املعتدين باالستعانة 

بأجهزة كاميرات املراقبة.
وبرر حجازي عدم تدخل األمن 
املصري إلنقاذ رجال املطافئ خوفا 
من حتول امللعب إلى ساحة قتال، 
وتأليب اجلمهور املصري على 

منافسيه.
إبراهيم  من جهته، وص���ف 
الك���رة بنادي  حس���ن، مدي���ر 
الزمالك، خ���الل مداخلة هاتفية 
البرنامج مش���جعي  ف���ي ذات 
الترجي »بالعجول واملجانني«، 
وندد بشدة باالنتهاكات اخلطيرة 
التي تع���رض لها رجال اإلطفاء 

املهمة واحلساسة إلى حكام أصحاب 
خبرات ومستويات مرتفعة، احلكم 
لم يكن على مستوى املباراة، إذا 
لم يعط احلك����م الفرصة لالعبي 
الترجي باالحت����كاك بالعبينا كنا 

سنحقق فوزا مريحا«.
وأكمل »األمور لم تسير بصورة 
طبيعية خالل املباراة، احلكم أعطى 
الفرصة لالعبي الترجي لالحتجاج 
على قراراته واالحتكاك بالعبينا، 
لو سارت األمور على نحو طبيعي 

كنا سنحقق فوزا كبيرا«.

مازيمبي يقترب

في البطولة ذاتها، خسر فريق 
القبائل اجلزائري على  شبيبة 
يد مضيفه مازميبي الكونغولي 
بثالثة أه����داف مقابل هدف في 
املباراة التي اقيمت عصر األحد 
املاض����ي عل����ى ملع����ب األخير 
فريديريك كيباسا، وانتهى الشوط 
األول بتقدم مازميبي بهدف احرزه 

كالوييتوكا في الدقيقة 8.
وفي الشوط الثاني عادل نبيل 
يعالوي النتيجة في الدقيقة 24 
وبعدها احرز نغاندو كاسونغو 
اله����دف الثان����ي ملازميب����ي في 
الدقيقة 85 ث����م عزز كالوييتكا 
بالهدف الثالث الذي منح فريقه 
فرصة إضافية للعبور للمباراة 

النهائية.
بهذه النتيجة يحتاج شبيبة 
القبائل للصع����ود إلى النهائي 
الفوز بهدفني نظيفني في مباراة 
اإلياب والتي س����تقام في والية 
تي����زي اوزو باجلزائر يوم 17 

اجلاري.

املصري���ني، مؤكدا أنه���م كانوا 
يقومون مبهمته���م وعملهم في 
س���بيل احملافظة عل���ى النظام 
واألمن العام وس���ط املدرجات، 
حيث تدخل���وا بقوارير املطافئ 
إلطف���اء األلع���اب النارية التي 

أشعلها اجلمهور التونسي.
وكان���ت الش���رطة املصرية 
اعتقلت 11 مشجعا تونسيا بعد 
اصابة 10 م���ن عناصرها خالل 
مباراة االهلي والترجي التونسي 
في ذهاب نصف نهائي ابطال افريقا 

والتي انتهت 2 - 1 لالهلي.
وذكر مس���ؤول ف���ي وزارة 
الداخلية املصرية لوكالة الصحافة 

الفرنسية ان املشجعني التونسيني 
الذين تواجدوا في ستاد القاهرة 
الدخانية  القناب���ل  قاموا برمي 
املمنوعة في املالعب املصرية كما 
احلال ف���ي دول العالم االخرى، 
مضيفا »وعندم���ا حاول رجال 
الشرطة التدخل، قام املشجعون 
الى  املقاعد قبل رميها  بتحطيم 
امللعب، واعتدوا على رجال االمن«، 
مشيرا الى اصابة سبعة ضباط 

وشرطيني ومجند.
كما افاد عن اعتقال 11 مشاغبا 
سيتم التحقيق معهم امام النيابة 

العامة.
من جهته، اكد حسام البدري 

املدير الفني للنادي األهلي أنه لن 
يذهب للدفاع على ستاد رادس 
أم���ام الترجي ف���ي إياب نصف 

النهائي.
وقال البدري عق���ب املباراة 
»لن أذهب إلى رادس كي أدافع، 
اللعب  ألن طريقتنا دوم���ا هي 
الهجومي«، وتابع »راض عن أداء 
الالعبني وأود أن أشكرهم، وإن 
كنت غير راض متاما عن النتيجة 
ألني لم أرغب في دخول أي هدف 
مبرمانا في تلك املباراة، خاصة أنه 
جاء بخطأ سهل منا«، ووجه كذلك 
البدري شكره جلماهير الفريق 
األحمر على مساندتهم للشياطني 

طوال املباراة وأشار البدري إلى 
أن���ه كان يثق من���ذ البداية في 
الليبري فرانسيس دو،  قدرات 
وأنه أصبح حاليا مكسبا كبيرا 

للفريق.
وأحرز محم���د فضل الهدف 
االول لالهل���ي ف���ي الدقيقة 38 
وأضاف زميله أحمد فتحي الهدف 
الثاني في الدقيقة 68 لكن أسامة 
الدراجي قلص الفارق بتسجيل 
هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 

.73
وس���تقام مباراة االياب في 
تونس ي���وم 16 اجلاري ويكفي 
الفريق التونس���ي الفوز بهدف 

نظيف للتأهل للنهائي.

ميهوب مستاء من التحكيم

من جهت���ه، أكد عالء ميهوب 
املدرب الع���ام لألهلي أن احلكم 
املباراة وتسبب  أفس���د  الليبي 
في تقليص النتيجة التي كانت 
س���تنتهي لصالح فريقه بفارق 
كبير لوال سماح احلكم للفريق 
التونس���ي باالحت���كاك بالعبي 
األهلي، بينما أعرب ماهر الكنزاري 
مدرب الترج���ي عن عدم رضاه 
عن أداء فريقه قائال »أدينا أسوأ 
مباراة في تاريخنا«، وقال ميهوب 
خالل املؤمتر الصحافي الذي أعقب 

املباراة أن فريقه قدم مباراة جيدة 
للغاية وسط أداء قوي من جانب 
جميع الالعبني الذين أدوا ما عليهم 

طوال شوطي املباراة.
وأوضح امل����درب العام لفريق 
األهلي أن اجله����از الفني بالكامل 
يتوجه بالشكر إلى الالعبني على 
املباراة  الكبير خ����الل  مجهودهم 
وحتقيقهم فوزا مهما على فريق 
الترجي سيرجح كفة الفريق قبل 

مباراة اإلياب مبشيئة اهلل.
وأعرب ميهوب عن اس����تيائه 
من مستوى طاقم التحكيم الليبي 
قائال »أتوجه بالرجاء إلى مسؤولي 
الكاف بضرورة إس����ناد املباريات 

عدد من املشجعني التونسيني يضربون الشرطة املصرية بالكراسي

عبيد العصيمي

الشيخة شيخة العبداهلل وحسني احلريتي وعصام جعفر في استقبال أبطال نادي املعاقني

اجلمهور التونسي أشعل مدرجات ستاد القاهرة باملفرقعات واأللعاب النارية  )أ.ف.پ(

زيدان يزور الجزائر في ديسمبر المقبل
يبدأ أس���طورة كرة القدم الفرنسي زين الدين 
زيدان زيارة إلى اجلزائر مسقط رأس والديه في 

ديسمبر املقبل.
وق���ال زيدان في تصري���ح لإلذاعة اجلزائرية 
ان زيارته املقبل���ة للجزائر تأتي في إطار أعماله 
اخليرية.وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لزيدان إلى 
اجلزائر هذا العام بعد مشاركته املنتخب الفرنسي 
املتوج بكأس العالم 1998 بالعاصمة اجلزائر مطلع 
مارس املاضي، وهي الثالثة منذ اعتزاله كرة القدم 

عام 2006.

تأجيل مواجهة الشباب والهالل
قرر المكتب التنفيذي باالتحاد السعودي لكرة 
القدم تأجيل مباراة فريقي الشباب والهالل ضمن 
دوري المحترفين المقرر إقامتها 15 الجاري على 
س���تاد األمير فيصل بن فهد بالرياض إلى موعد 
س���يحدد الحقا. وقال المكتب التنفيذي في بيان 
له امس أن تأجيل موعد إقامة هذه المباراة يأتي 
نظرا لمشاركة فريقي الشباب والهالل في مباريات 

دوري أبطال آسيا.

كاظمة يهزم النصر في »السلة«

لوروا يستدعي 25 العبًا 
للغابون وتشيلي

أعلن الفرنسي كلود لوروا 
م���درب منتخب عمان اس���ماء 
25 العبا لالنتظام في معسكر 
تدريبي اعتبارا من غد استعدادا 
ملباراتي الغابون وتشيلي يومي 

8 و12 املقبلني.
ويس���تعد منتخ���ب عمان 
للدفاع عن لقب���ه بطال لدورة 
النس���خة  كأس اخللي���ج في 
العشرين التي تقام في اليمن 
من 22 نوفمبر الى 5 ديسمبر 
املقبلني. ضمت القائمة الالعبني 
العش���رة احملترفني و15 العبا 
من ال���دوري احملليمن جهته، 
اعلن الفرنسي برونو ميتسو 
مدرب منتخب قطر اسماء 28 
العبا استعدادا للقاء الودي مع 
نظيره العراقي في الدوحة في 
12 اجلاري ضمن حتضيراتهما 
ل� »خليجي 20« في اليمن من 22 
نوفمبر الى 5 ديسمبر املقبلني، 
وكأس آسيا في الدوحة من 7 

الى 29 يناير املقبل.


