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األهلي يختتم استعداداته للترجي

عبدالغني يتهم شقيقيه باالبتزاز

إيقاف الحضري 4 شهور

هدية متعب ليارا بـ 75 ألف دوالر

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
ينهي األهلي مس����اء اليوم تدريباته واستعداداته اخلتامية للقائه 
املرتقب امام الترجي التونسي في اياب دور نصف نهائي دوري رابطة 
االبطال االفريقية على ملعب رادس الذي سيش����هد مباراة الغد، وكان 
اجلهاز الفني لالهلي بقيادة حسام البدري قد أغلق امللف الذي اخذ وقتا 
طويال من اجلدل، وهو البحث عن حلول ملشكلة غياب بعض العناصر 
املهمة بالفريق األحمر بسبب االصابات، وتفرغ البدري وأعوانه باجلهاز 
الفني ملشاهدة بعض اللقاءات احلديثة للترجي التونسي التي خاضها 
الفريق ف����ي دور الثمانية في دوري رابطة األبطال، وبالطبع كان في 
مقدمة هذه املباريات لقاء الذهاب الذي جمع بني الفريقني بالقاهرة قبل 
أسبوعني، وانتهى بنتيجة )2-1( لصالح األهلي، للوقوف على مناطق 
الق����وة ونقاط الضعف لدى املنافس، خاص����ة ان أماكن القوة عديدة 
وتتمثل في القاطرة البش����رية النيجيري انيرموا واخلماسي الدولي 
بالفريق التونسي وسيم نوارة وخليل شمام وخالد القربي ومجدي 
تراوي وأسامة الدراجي. من جانب اخر، اكد مدافع الزمالك واملنتخب 
املصري هاني س���عيد انه اقترب من جتديد تعاقده مع ناديه وان 
اجللسة التي سيعقدها خالل ساعات قليلة مع عضو مجلس ادارة 

الزمالك سيتم االتفاق فيها على جميع التفاصيل النهائية.

تقدم عضو االحتاد املصري لكرة القدم واملرشح النتخابات مجلس 
الشعب بدائرة شبرا مجدي عبدالغني ببالغ الى النيابة العامة مبنطقة 
ش����برا بالقاهرة ضد كل من ش����قيقيه عادل وسلوى وجنل شقيقته 
محمد وآخر مسجل خطر لقيامهم بابتزازه وتوزيع منشورات ضده 
اثناء االنتخابات الداخلية في املجمع االنتخابي باحلزب الوطني مما 
سيؤثر على موقفه في االنتخابات. واكد عبدالغني في البالغ ان هذه 
املنشورات تتضمن عبارات س����ب وقذف له وقيامه بالنصب عليهم 
واالستيالء على ميراثهم، واضاف بأن املتهم االخير املسجل خطر قام 
بارسال رسائل على »املوبايل« عبارة عن تهديد بالقتل له، وقد امرت 

النيابة باستدعاء املتهمني لالستماع الى اقوالهم.

رفضت احملكمة الفيدرالية السويسرية الطعن األخير الذي أقامه 
عصام احلضري حارس مرمى الزمالك واملنتخب املصري بشأن العقوبة 
املوقعة عليه باإليقاف أربعة أشهر ودفع غرامة 796 ألف دوالر لصالح 
النادي األهلي، ورفضت احملكمة االحتادية السويسرية املبررات التي 
س����اقها احلضري إليقاف تنفيذ العقوبة الت����ي نالها من جلنة فض 
املنازعات باالحتاد الدولي لكرة القدم، وقالت احملكمة السويسرية في 

حيثيات رفض الطعن أن حجج احلضري غير مقنعة.

يجهز العب املنتخب املصري والنادي األهلي عماد متعب في س���رية 
تامة حلفل خطوبته الرسمي من يارا نعوم ملكة جمال مصر لعام 2008. 
وقد أكد املقربون من متعب أنه قد اش���ترى لي���ارا بالفعل خامت اخلطبة 
بقيمة 75 أل���ف دوالر أي ما يعادل حوالي 400 ألف جنيه مصري، وذلك 
ليقدمه لها في احلفل الضخم املرجح إقامته أواخر العام. وكان متعب قد 
أعلن ارتباطه الرس���مي بيارا نعوم منذ أسبوعني، حيث أقام حفال عائليا 
صغيرا لقراءة الفاحتة، على أن تتم اقامة حفل اخلطوبة بعد انتهاء مشوار 
األهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي يتنافس حاليا في مرحلتها 

قبل االخيرة – الدور نصف النهائي.

مشجعة صربية فقدت توازنها 
في المدرجات                     )أ.پ(

كرويةمتفرقات

 استبعد ڤيردر برمين األملاني اتخاذ أي إجراءات قانونية 
ضده بس����بب قراره باالمتناع ع����ن دفع جزء من رواتب 

بعض العبيه.
 ب��ات منظم��و دورة ألعاب الكومنولث الت��ي اختتمت في 
نيودله��ي على قناع��ة تامة بان الدورة أرس��ت قواعد جيدة 

للرياضة األوملبية في الهند.
 طالب ممثلو االدعاء بالسجن لفترات تتراوح بني 35 و38 
عاما لشابني متهمني باالعتداء على العب الكرة األرجنتيني 

السابق فرناندو كاسيريس وإصابته.
 يغيب مهاجم تشلس��ي االجنليزي العاجي الدولي ديدييه 
دروغبا امام استون ڤيال وقال مدرب تشلسي االيطالي كارلو 
انشيلوتي »يعاني دروغبا من احلمى وحرارته مرتفعة، ولن 

يكون جاهزا«.
 يبدو أن االحتاد الهولندي ال يكترث بشأن التهديدات 
التي أطلقها نادي بايرن ميونيخ األملاني حول رفع قضية 

ضد االحتاد فيما يتعلق بإصابات الالعبني الدوليني.
وقال بيرت فان اوس����تفيني مدي����ر االحتاد الهولندي »ال 

نشعر باخلوف إزاء ذلك«.
 توقع م��درب ليڤربول االجنليزي روي هودجس��ون ان 
يعود املهاجم الدول��ي الهولندي ديرك كاوت الى املالعب في 
غضون اس��ابيع قليلة رغم املخاوف م��ن ان تبعده االصابة 

التي تعرض لها لعدة اشهر.
 يبدو العهد، املتصدر وحامل اللقب، مرشحا لتحقيق 
فوزه الثاني على التوالي ف����ي بطولة لبنان لكرة القدم 
عندما يستضيف اليوم اإلصالح البرج الشمالي على ملعب 
صيدا البلدي في افتتاح املرحلة الثانية، والتي تش����هد 
مباراة دربي بني التضامن صور وجاره الس����الم صور، 

كما يلتقي النجمة مع ضيفه شباب الساحل.
 أعلن االحتاد االس��ترالي لكرة القدم ان منتخبه س��يالقي 
مص��ر واإلم��ارات اس��تعدادا لنهائيات كأس آس��يا. ويلتقي 
املنتخب االسترالي بنظريه املصري في القاهرة في 17 نوفمبر 

املقبل، قبل ان يواجه االمارات في 5 يناير من ابوظبي.
 قررت جلنة االنضباط في احتاد كرة القدم اإلماراتي منع 
البرتغالي مانويل كاجودا مدرب فريق الشارقة من مرافقة 
فريق����ه ملباراتني وتغرميه أربعة آالف درهم العتراضاته 
على قرارات احلكم بصورة غير الئقة خالل مباراة فريقه 

امام الوصل في مسابقة كأس اتصاالت.
 اس��تهل األهلي البحريني حملة الدفاع ع��ن لقبه بالفوز 
على احلد 2-1 على ستاد البحرين الوطني بالرفاع في افتتاح 
مباري��ات املرحلة األولى م��ن بطولة البحري��ن لكرة القدم. 
وسجل البرازيلي دييغو داس��يلفا )45 من ركلة جزاء و55( 

هدفي األهلي، وعلى نيروز )90( هدف احلد.
 تختتم اليوم لقاءات اجلونة الثامنة من الدوري السعودي 
بأربعة لقاءات يأتي لق����اء النصر واألهلي أكثرها أهمية 
وقوة ويلتقي االتفاق مع الرائد واحلزم التعاون والفتح 

مع الفصيلي.

أعمال الشغب الصربية تسعى إلسقاط رئيس اتحاد الكرة
ذكرت صحيفة صربية امس أن احداث 
الشغب التي قامت بها اجلماهير الصربية 
أمام إيطاليا في التصفيات املؤهلة لنهائيات 
)يورو 2012( جاءت بالتنسيق مع جماهير 
نادي ريد ستار بلغراد.وأوضحت صحيفة 
»بليتش« أن الغاية من اعمال الشغب هي 
اس����قاط رئيس احتاد الكرة توميسالف 

كارادزيتش.
وأك����د املصدر للصحيفة »األربعة أو 
اخلمسة أشخاص الذين كانوا يتحكمون 
في املدرج الش����مالي )القطاع املخصص 
للجماهير املتطرفة بس����تاد ريد ستار( 
دبروا س����يناريو أحداث الشغب خالل 
مب����اراة إيطالي����ا«. الى ذل����ك، تخطط 
احلكومة الصربية إلصدار تش����ريعات 
تسمح للسلطات مبعاقبة مثيري الشغب 
)هوليغانز( في عالم كرة القدم كما لو كانوا 

من أفراد عصابات اجلرمية املنظمة.
وأكدت وسائل اإلعالم الصربية امس 
نقال ع����ن مص����ادر أن اللوائح اجلديدة 
ستس����مح للمحاكم مبصادرة ممتلكات 
زعماء عصابات الهوليغانز، ومتديد فترة 
اعتقالهم على ذمة التحقيقات ألكثر من 
ستة أشهر واالستماع إلى أقوال الشهود 
ضدهم، وأصبحت هذه املعايير ممكنة اآلن 
خاصة في احملاك����م املختصة باجلرمية 

املنظمة.
بدوره، أكد مجلس الدفاع الصربي، أعلى 
جهاز أمني في صربيا استقرار االوضاع في 
البالد، رغم محاوالت املشجعني املشاغبني 
إثارة االضطرابات.واتهم املجلس، الذي 
يرأسه الرئيس الصربي بوريس تاديتش 
وممثلون عن كبار مسؤولي األمن والدفاع، 
»الهوليغانز واملنظمات املتطرفة األخرى« 

مبحاولة تقويض أمن البالد.
من جهته، قال ميشيل بالتيني رئيس 
االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( إن 
پولندا وأوكرانيا ستكونان مستعدتني 
للتعامل مع املشاغبني )الهوليغانز( عندما 
تس����تضيفان نهائيات )يورو 2012(إننا 
نعرف مكان وجود الهوليغانز. وپولندا 
ليست محصنة من ذلك«. وعلى صعيد 
اخر، تعرضت جنم����ة التنس الصربية 
أثناء بطولة  ايفانوفيتش لعقوب����ة  انا 
لينز للسيدات عبر الفوز على التشيكية 
باربورا ستريكوفا 3-6 و2-6. واندفعت 
ايفانوفيتش املصنفة السابعة إلى خارج 
امللع����ب بعد فوزها في الش����وط األول، 
وتعرضت لعقوبة حلصولها على راحة 
لدخول دورة املياه أثناء انتقال االرسال 

ملنافستها.

الفهد يجتمع بأولياء أمورالحكومة تعتزم معاقبة »الهوليغانز« ومصادرة ممتلكاتهم واعتبارهم من أفراد عصابات الجريمة المنظمة
العبي أزرق الناشئين

المهندي: كأس آسيا »بطولة مختلفة«

ميسي يفتتح حديقة للطفل

الزعبي: الرفاع سيواجه األزرق

مبارك الخالدي
يعقد رئيس احتاد الكرة الش���يخ طالل الفهد اجتماعا مهما مس���اء 
غد مبقر احتاد الكرة م���ع اجلهازين الفني واالداري للمنتخب الوطني 
للناشئني قبل توجهه للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها 
مدينة طشقند في أوزبكستان 14 اجلاري، وسيحضر االجتماع مديرو 
املدارس املش���رفة على تعليم الالعبني الطلب���ة وأولياء أمور الالعبني 

بدعوة خاصة من الفهد تشجيعا ألبنائنا الالعبني.
وكان الفهد قد وجه رسالة الى الالعبني أشاد فيها بعزميتهم وإصرارهم 
ورغبتهم في متثيل الكويت بصورة مشرفة، مشيرا الى انهم نواة الكرة 
الكويتية مستقبال. وبتعليمات من الفهد، أمت اجلهاز االداري بقيادة مديره 
علي الديحاني إجناز اجلوانب االدارية املتعلقة مبغادرة 20 مش���جعا 
مع املنتخب لتش���جيع الالعبني والشد من أزرهم في التصفيات، حيث 
س���يواجه منتخبنا الصني واالمارات والعراق، كما قرر اجلهاز االداري 
س���فر طباخني اثنني إلعداد الوجبات اخلاص���ة بالالعبني واجلهازين 
االداري والفني، وهو أمر لم يحدث مع منتخبات املراحل الس���نية من 
قبل. وس���يخوض منتخبنا أولى مواجهاته امام املنتخب االماراتي 25 
اجلاري، ثم يلع���ب امام العراق 27 منه ويختتم مواجهات الدور االول 
بلقاء املنتخب الصيني 29 اجلاري وسيتأهل االول والثاني من املجموعة 
الى الدور الالحق من النهائيات. وكان اجلهاز الفني لالزرق قد اس���تقر 
على قائمة تضم 23 العبا س���يخوض بها النهائيات وهم: نواف جازع 
وعبداهلل س���عود ومتعب مبارك وعبداهلل السبيعي ومرزوق العجمي 
ونادر العنزي وفيصل السبيعي وأحمد عبداهلل ومحمد القبندي وسعود 
اجلناعي وسعود اديلم ويوسف منذر وعبداهلل هاني ومحمد الفهد ووليد 
الرش���يدي وفيصل عبداهلل وعبداهلل الشمري ومحمد السرهيد وعمر 

العدواني وخالد معجب ومحمد العنزي وعبدالعزيز مصلح.

أكد الرئيس التنفيذي للجنة املنظمة احمللية لكأس امم اس���يا 
لكرة القدم األمني العام لالحتاد القطري س���عود املهندي أن قطر 
ستستضيف بطولة مختلفة عندما تنطلق املنافسات على أرضها 
مطلع العام املقبل.ونالت قطر التي تستعد الستضافة البطولة في 
يناير املقبل إش���ادة من اللجنة املنظمة التابعة لالحتاد اآلسيوي 
والتي اجتمعت في الدوحة مؤخرا. وقال املهندي »وجدت استعدادات 
قطر إشادة كبيرة من قبل جميع األعضاء.. الكل متفائل بأن البطولة 
التي س���تنظمها الدوحة ستكون ناجحة جدا«. مبديا تفاؤله فيما 
يتعلق مبس���ألة احلضور اجلماهيري للمباريات وقال »ال يوجد 
أي تخوف من عدم حضور اجلماهير فاستقطابهم يتم عن طريق 
اجلاليات مثل الهندية والكوريت���ني واليابانية« مضيفا أن هناك 

تنسيقا مع السفارات واملدارس.

افتتح الالعب األرجنتيني ليونيل ميسي منطقة أللعاب األطفال 
أمام مستشفى فال ديهيبرون اجلامعي في برشلونة لألم والطفل، 

حتمل اسم مؤسسته.
ومتت تهيئة احلديقة على أساس احتياجات األطفال املقيمني في 
املستش���فى أو الذين يقومون بزيارته، وتبلغ مساحتها 324 مترا 
مربعا وهي مخصصة لألطفال بني الثانية و12 عاما، وفقا ملا أشار 
إليه بيان صادر عن املستشفى. وحملت احلديقة اسم مؤسسة ليو 

ميسي، التي بفضلها مت تنفيذ املشروع بحسب البيان.

عبدالعزيز جاسم
قال أمني س���ر نادي الرفاع 
الزعبي ان  البحرين���ي راش���د 
فريقه سيواجه منتخب الكويت 
وليس القادسية في اياب الدور 
نصف النهائي من كأس االحتاد 
اآلسيوي، ألن القادسية يضم 12 
العبا يلعبون في صفوف االزرق 
باإلضافة الى احملترفني السوريني 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني 
كما ان احتياط االصفر اساسيون 
باألزرق. واضاف الزعبي أن الفوز 
على القادس���ية بهدفني نظيفني 
في مب���اراة الذهاب ال ميكن ان 

يضمن لنا التأهل ألنه فارق بسيط بالنسبة لفريق بحجم القادسية. 
وبني ان الرفاع يتابع القادس���ية بدقة ويراقبه في كل مبارياته، مبينا 
انه عل���م بآخر إصابات األصفر وغياباته من الصحف اليومية وتابع 
مب���اراة القمة مع العربي أمس بال���دوري. واوضح الزعبي ان الرفاع 
طلب من االحتاد البحريني عدم مش���اركة العبيه ال� 5 مع املنتخب اال 
ان االحتاد رفض واصر على مشاركتهم ما يعني ان الظروف التي مير 
بها القادسية هي نفسها التي مير بها الرفاع. وقال ان الوفد سيصل في 
العاش���رة صباح غد بحضور 18 العبا وسيتدرب على ملعب املرحوم 

فاروق ابراهيم عصرا.

راشد الزعبي

ذهبية للكويت
في »األلعاب العسكرية«

اح���رز الع���ب منتخب 
لل�ت�اي�ك�ون���دو  اجلي���ش 
مس���فر العجمي امس اول 
ذهبي���ة للكويت في دورة 
األلعاب الرياضية العربية 
العس���كرية األولى املقامة 
في س���ورية بعد ان تغلب 
على منافسه التونسي في 
وزن 63 كيلوغراما. وأشاد 
رئيس الوفد االعالمي انور 
السلمان باألداء القوي الذي 
قدم���ه العجم���ي وقال انه 
ق���دم اداء رائعا أهله لنيل 
ذهبية التايكوندو وهي اول 
ميدالية ذهبية للكويت في 

البطولة.
وضمن منافسات املالكمة 
قال ان املالكم فهد هزاع متكن 
من احراز امليدالية البرونزية 
في وزن 52 كيلوغراما بعد 
تغلبه على منافسه االماراتي 
علي محمد. وفي منافسات 
كرة اليد خس���رت الكويت 

من سورية 29 - 26.

بيكام يتعافى في فترة مناسبة وعينه
على لقب الدوري األميركي

عاد النجم االجنليزي ديڤيد بيكام الى املالعب 
بعدما تعافى من االصابة التي حلقت به بقطع في 
وتر العرقوب خالل فترة اعارته مليالن االيطالي 
املوس����م املاضي، وهي االصاب����ة التي حرمته من 
املشاركة مع املنتخب االجنليزي في نهائيات كأس 

العالم التي استضافتها جنوب افريقيا.
وفي حديث صحافي اعرب بيكام عن امله في 
ان يس����اهم مع فريقه لوس اجنيليس غاالكسي 
في استمرار جناحاته في الدوري االميركي لكرة 
القدم وان يحافظ على تصدره للمجموعة الغربية 
حيث سيقترب من الفوز بالدرع في حالة فوزهم 
على فريق كولورادو رابيدز، كما يأمل جنم ريال 
مدريد الس����ابق يس����اهم في احراز بطولة ابطال 

الكونكاكاف هذا العام.
وحول اصابته قال: »ان����ه اليزال من الصعب 
بالنس����بة لي ان امتكن من الظهور بالشكل الذي 
كن����ت عليه قبل االصابة، ولكن مبجرد ان احصل 
على ع����دد من املباريات فانني سأس����تعيد كامل 

لياقتي البدنية«.
وفوج����ئ الكثيرون من س����رعة تعافي بيكام، 
حيث ان هذه االصابة تس����تغرق اكثر من س����تة 
اشهر للشفاء، وقال: »نعم كنت اتوقع ان يستغرق 
االمر مدة طويلة، كان االمر سيئا للغاية وخاصة 

ان االصاب����ة جاءت في وقت قات����ل قبل نهائيات 
كأس العالم«.

واض����اف: »اكثر ما يهمني اآلن هو اللعب اكثر 
قدر ممكن من املباريات، انا ذاهب الى التفكير في 
اللعب والقيام بذلك مرة اخرى، يجب علي ان انظر 

الى دافع جديد، انا ذاهب للعب«.
وعن طموحه في حتقيق بطولة القسم الغربي 
للدوري االميركي، قال: »هذا ما يتعني عليك القيام 
به منذ بداية هذا املوس����م، انها لعبة كبيرة، نريد 
ان نكون دائما في املقدمة وفي موقف افضل، وان 

ننهي في صدارة الترتيب القسم الغربي«.
واختتم قائال: »اس����عى دائما الى ان اكون في 
مس����توى جيد، اعمل بجد عقب عودتي للمالعب، 
وآمل ان امتكن من الظهور مبستوى جيد ومساعدة 
ه����ذا النادي وزمالئي في الفريق، وآمل ان نتمكن 

من حتقيق شيئا هذا املوسم«.
وع����ن املنتخب االجنليزي وادائ����ه في الفترة 
االخيرة، قال: »املنتخب االجنليزي يسير بشكل رائع 
في التصفيات االوروبية، على الرغم من التعادل 
االخير امام اجلبل االس����ود، ولكن نتائجهم بعد 
خيبة االمل في كأس العالم جيدة، كما ان الفريق 
اآلن يضم مجموعة رائعة من الشباب سيمثلون 

اضافة قوية الجنلترا«.

كاراغر يمدد مع ليڤربول لعامين 
يبدو ان جاميي كاراغر قرر ان ينهي مسيرته مع ليڤربول الذي 
يعاني االمرين هذا املوسم في الدوري االجنليزي، اذ مدد عقده مع 

النادي العريق لعامني اضافيني.
وكان عقد كاراغر )32 عاما( ينتهي في ختام املوسم احلالي لكن 
قلب الدفاع قرر ان يواصل املشوار مع فريق »احلمر« الذي انضم 

اليه عندما كان فتى يافعا.
ويأت���ي اعالن بقاء كاراغر م���ع الفريق في فترة صعبة للغاية 
بالنسبة لالخير ألنه يقدم اسوأ موسم له منذ حوالي 50 عاما كونه 

يحتل املركز الثامن عشر في الدوري احمللي.


