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الفريق متقاعد عبداحلميد احلجي يسلم امليداليات للفائزين

العبو منتخب الشرطة فرحني بالكأس

العتيبي يشيد بمبادرة
سلطان بن فهد بتكريم الحمود

الهالل يقترب من التوقيع
مع المدرب كروس

األمن »شبح« يهدد »خليجي 20«

اشاد رئيس االحتاد العربي للرماية م.دعيج العتيبي مببادرة 
رئيس احتاد اللجان االوملبية الوطنية العربية االمير س���لطان 
بن فهد بتكرمي رئيس االحتادين اآلس���يوي والكويتي للرماية 

الشيخ سلمان احلمود.
وقال العتيبي في تصريح ل� »كونا« ان تكرمي الشيخ سلمان 
احلمود خالل املؤمتر ال� 20 لالحتادات الرياضية العربية والنوعية 
الذي استضافه االردن مؤخرا ومنحه نائب »درع التميز الرياضي« 

يعد تكرميا للرياضة الكويتية بشكل عام.
واضاف العتيبي ان احلمود كان ومازال لدعمه املتواصل الدور 
الكبير فيما حتققه الرماية الكويتية من اجنازات اضافة الى دوره 

البارز في خدمة اللعبة على املستويني اآلسيوي والعربي.
واكد ان هذا التكرمي واملبادرة الكرمية من قبل س���مو االمير 
سلطان بن فهد تعد وسام شرف واستحقاق على صدور الرياضيني 
الكويتيني مشددا على ان هذا التكرمي هو تكرمي للكويت والرياضة 

الكويتية بشكل عام والرماية على وجه اخلصوص.

اقتربت إدارة نادي الهالل السعودي من احلصول على خدمات 
املدرب السويسري كريستيان كروس مدرب شتوتغارت األملاني 
السابق في حال رحيل البلجيكي إيريك غيريتس منتصف نوفمبر 
املقبل. ووفقا ملا ذكرته صحيفة »الرياض« السعودية، فإن إدارة 
»الزعيم« قد أبرمت اتفاقا مع املدرب السويسري يقضي بحصوله 

على 3 ماليني يورو في السنة.
ومن املقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الش���أن بعد 
معرفة موقف غيريتس من الفريق والذي من املؤكد رحيله منتصف 

نوفمبر املقبل لتولي القيادة الفنية للمنتخب املغربي.
في السياق نفسه، نفى رئيس نادي الهالل األمير عبدالرحمن 
بن مس���اعد شكوى االحتاد املغربي لكرة القدم ل� »فيفا« بسبب 
تعاقده مع غيريتس. وأردف »فيفا سيوقع عقوبات على االحتاد 
املغربي وسيتم إيقاف املدرب عام، وهذا ما ال نريده، خاصة وأننا 

نرتبط بعالقات قوية مع اجلانب املغربي«.

تس���ببت العمليات اإلرهابية التي وقعت مؤخرا في محافظتي 
»عدن« و»أبني« جنوب اليمن في غموض املوقف من إقامة منافسات 
بطولة »خليجي 20« لكرة القدم التي تستضيفها مالعب احملافظتني 

في الفترة من 22 نوفمبر الى 5 ديسمبر املقبلني.
وحذرت بعض األوساط من خطورة استضافة اليمن للبطولة في 
ظل األوضاع األمنية املتردية باحملافظتني، وفي ظل تعرض رموز 
األمن لعمليات إرهابية، وآخرها مقتل مدير أمن مديرية »موديه« 
مبحافظة »أبني« قبل يومني على يد عناصر تعتقد السلطة اليمنية 
أنها تنتمي الى تنظيم القاعدة، ومن قبلها حادث التفجيرين بنادي 
الوح���دة الرياضي مبحافظة »عدن« ي���وم االثنني املاضي، والذي 
أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة عشرة آخرين. وفيما يتعلق 
باألوضاع األمنية مبحافظة »عدن« جنوب اليمن، شن محافظ »عدن» 
د.عدنان اجلفري هجوما غير مسبوق على عدد من القيادات احمللية 
واملركزي���ة وكذلك األمنية، عبر فيه عن عدم رضائه عن األوضاع 

األمنية التي تشهدها احملافظة. 
وطال���ب احملافظ � في مؤمتر صحافي عقد مبقر احملافظة نقله 
موقع »مأرب برس« اليمني املستقل � مدير أمن عدن العميد عبداهلل 
قيران بتقدمي استقالته على خلفية سلسلة األحداث الدامية التي 

شهدتها املدينة مؤخرا وكان آخرها تفجيرات نادي الوحدة .
وقال إنه من املهم التركيز على أن »عدن« شهدت إجنازات كبيرة 
ومشروعات بنية حتتية أثناء التحضير الستضافة احلدث، وهذا 
ه���و املهم للمحافظة، وليس من املهم أن يأتي اإلخوة اخلليجيون 

أو ال يأتون.

رماة »الحرس« أوائل بطولة ولي العهد شرطة الكويت رابع
بطولة هولندا لكرة الصاالت

»صن«: أيام بيكام مع »األسود الثالثة« انتهت

أحرز فري����ق الرماية باحل����رس الوطني املراكز 
األولى في بطولة س����مو ولي العهد الش����يخ نواف 
األحمد للرماية في نادي الرماية بحضور رئيس نادي 
الرماية ورئيس االحتاد اآلس����يوي للرماية الشيخ 
س����لمان احلمود ومحافظ الفروانية الفريق متقاعد 

عبداحلميد احلجي.
وهنأ احلمود املتفوقني على ما حققوه من اجنازات 
باحلصول على املراكز األولى معتبرا هذه االجنازات 
ثمرة توجيهات القيادة العليا باحلرس الوطني وحرص 
مديرية امليادين بقيادة التعليم العسكري باحلرس 
الوطني على األخذ بهذه التوجيهات وترجمتها من 
خالل تطوير مهارات ورفع مستوى التدريبات العملية 

والعلمية ملا لها من دور إيجابي في النهوض واالرتقاء 
مبستوى الكفاءة الذهنية والبدنية.

هذا وقام احلمود والفري����ق متقاعد عبداحلميد 
احلجي بتسليم الفائزين من احلرس الوطني باملراكز 
األولى جوائزهم وهم: وكيل أول مشعل محمد اخلالد 
باملركز األول )بندقية 50 مترا( ووكيل ضابط داود 
س����الم فزع باملركز األول )مسدس 50 مترا( ووكيل 
ضابط حمد ضي����دان حربي باملركز الثالث )بندقية 
50 مترا( ووكيل أول حمد محمد هزاع باملركز الثالث 
)دبل تراب( ورقيب حسني سالم مهدي باملركز الثاني 
)بندقية 50 مترا( ووكيل عريف حس����ن عبدالعزيز 

عبداملجيد باملركز الثالث )مسدس هواء(.

أحرز منتخب الشرطة كأس 
املركز الرابع في بطولة هولندا 
الدولية للشرطة لكرة الصاالت 
التي نظمه����ا االحتاد الهولندي 
الرياضي للشرطة حتت إشراف 
االحتاد الدولي مبشاركة 64 فريقا 
من مختلف االحتادات الدولية.

وواصل منتخب الشرطة تألقه 
منذ بداية البطولة، حيث متكن 
من تص����در مجموعته الصعبة 
بجدارة محققا 6 انتصارات في 
الدور األول وتغلب على منتخبات 
هولندا وكندا وسويسرا واسبانيا 
والبرازي����ل وأملانيا وتعادل مع 

هنغاريا التي أحرزت املركز الثاني 
في املجموعة وفي الدور ال� 32 
هزم منتخب بلغاريا 3 � 0 وصعد 
إلى دور ال� 16 وتخطى منتخب 
سلوڤينيا 1 � 0 وفي ربع النهائي 
هزم شرطة تركيا 1 � 0 وخسر من 
شرطة روسيا 2 � 1 الذي أحرز 
اللقب وأحرز املركز الرابع بعد 
تعادله مع شرطة مونتنيغرو 
0 � 0 في الوقت األصلي وجاءت 
ال����ركالت الترجيحي����ة لصالح 
مونتنيغرو وأح����رز املنتخب 
البطولة وجاءت  الروسي لقب 
شرطة كرواتيا في املركز الثاني 

وش����رطة مونتنيغ����رو الثالث 
ومنتخبنا الرابع.

كم����ا حص����ل الرائ����د نواف 
املرطة على جائزة أفضل العب 
في البطولة وميثل هذا اإلجناز، 
إضافة جديدة مللف كرة الصاالت 
الشرطية ويعكس النقلة النوعية 
الت����ي وصلت إليه����ا الرياضة 
الش����رطية بصف����ة عامة وكرة 
القدم داخل الصاالت على وجه 

اخلصوص.
هذا ويعود الوفد املشارك من 
هولندا في الثامنة والنصف من 

مساء اليوم.

أش���ارت تقاري���ر صحافية 
إجنليزي���ة إلى أن فرصة عودة 
النجم االجنليزي ديڤيد بيكام 
إلى صفوف املنتخب اإلجنليزي 
أصبحت ضئيلة للغاية. وحسبما 
أف���ادت صحيف���ة »ذا ص���ن« 
الالعب  أيام  ف���إن  اإلجنليزية، 
اإلجنليزي املخضرم قد انتهت 

مع منتخب إجنلترا، وذلك بعد 
أن رفض الالعب االنضمام إلى 
املنتخب بعد أن حتدث مع املدير 
الفني للفري���ق فابيو كابيللو. 
وأشارت الصحيفة إلى أن املدير 
الفني للمنتخب اإلجنليزي أراد 
أن يضم العب غالكسي األميركي 
في مباراة فرنس���ا الودية التي 

ستقام خالل الشهر القادم على 
س���تاد وميبلي، ولكنه رفض. 
وأكدت الصحيفة أن لذلك السبب 
لن يكون بي���كام ضمن خطط 
كابيللو خ���الل الفترة القادمة، 
حيث يريد املدرب االعتماد على 
العبني صغار للتأهل إلى يورو 

2012 القادمة.

عربية متفرقات

أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم عن برنامج 
استعدادات منتخبه للمشاركة في »خليجي 20« 
في اليمن بني 22 نوفمبر والرابع من ديس���مبر 
املقبلني، حيث سيخوض منافسات الدور االول 
الى جانب البحرين وس���لطنة عمان واإلمارات 

ضمن املجموعة الثانية.
صعد الوحدة حامل اللق��ب الى املركز الثالث 
مؤقت��ا بعد فوزه الثم��ني على ضيفه النصر 2 - 0 
في افتتاح املرحلة السادس��ة من الدوري االماراتي 

لكرة القدم.
توج الشانڤيل اللبناني بطال للنسخة االولى 
من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للرجال 
بفوزه على العلوم التطبيقية االردني 61 - 81.

فقد االحت��اد املتصدر أول نقطتني اثر تعادله 
م��ع ضيفه الوحدة 1 - 1 على س��تاد األمير عبداهلل 

الفيصل بجدة في افتتاح منافسات املرحلة التاسعة 
من بطولة السعودية لكرة القدم.

أفل���ت الغرافة حامل اللقب من اخلس���ارة 
الثالث���ة وتعادل مع الري���ان 3 - 3 في افتتاح 
املرحلة السادس���ة من ال���دوري القطري لكرة 

القدم.
فّجر املالكية أولى املفاجآت وأحلق هزمية قاسية 
باحملرق وصيف بطل النسخة املاضية بثالثة اهداف 
نظيفة على ستاد البحرين الوطني ضمن منافسات 

املرحلة االولى من الدوري البحريني لكرة القدم.
س���قط الوحدات املتصدر في فخ التعادل 
الس���لبي أمام مضيفه كفرسوم صاحب املركز 
االخير على ملعب األمير هاشم في مدينة الرمثا 
في افتتاح املرحلة الرابعة من الدوري االردني 

لكرة القدم.

رونالدينيو: أحب السهر ولكنني أعشق الكرة أكثر
أكد النجم البرازيلي رونالدينيو مهاجم 
ميالن اإليطالي أنه يعشق كرة القدم أكثر 
من أي شيء يعتاد عليه العبو كرة القدم 
في العالم. وحسبما جاء في التصريحات 
التي أدلى بها الالعب البرازيلي رونالدينيو 
لصحيفة »أس« االس���بانية، قال »إنه من 
الطبيعي أن أقوم بالسهر مثل بقية الالعبني 
لكنني أحب كرة القدم أكثر«. وفي رده على 
سؤال الصحيفة عن إذا كان سيتزوج في 
يوم من األيام بعد أن وصل سنه الى ال� 30 
رد الالعب ضاحكا »رمبا في يوم من األيام 

ولكن مازال مبكرا احلديث في هذا«.
وأضاف »عندما رحلت عن برشلونة لم 
يتغيروا معي وعالقتي دائما جيدة معهم، 
لكنني لم أعمل مع غوارديوال املدير الفني 
للبارسا، من قبل لذلك ال أستطيع احلكم 
عليه لكنه عندما وصل إلى النادي طلب مني 
أن أكون في البارس���ا ولكنه كان الوداع«. 

وأكمل »أنا مشتاق كثيرا لزميلي ليونيل 
ميسي للغاية، وكريستيانو رونالدو جنم 
ريال مدريد يعتبر جزءا من التاريخ، وأمتنى 
أن يتطور األملاني مسعود أوزيل في أدائه 
حيث من الرائع أن ترى ش���خصيات مثل 

هؤالء الالعبني«.
واستطرد الالعب قائال »أنا لم أكن قريبا 
من مدريد يوما ومن املستحيل ارتداء قميص 
برشلونة ثم الريال، حيث ان الفريق امللكي 
ليس ذا ذكرى جيدة لي ولكن املدير الفني 
للريال، جوزيه مورينيو من أفضل املدربني 
على مستوى العالم وأنا أحب أداءه واسلوبه 
منذ أن كان مدربا النت���ر ميالن اإليطالي 

وتشلسي اإلجنليزي«.
وعن حديثه عن البرازيلي كاكا قال »أنا 
حزين إلصابته كثيرا، وإذا عاد إلى امليالن 
فسيكون مرحبا به، فإذا عاد من اإلصابة 
فانه سيثبت أنه أفضل العب في العالم«.

األهلي في مواجهة »األمل« أمام الترجي

واس����تمرت ملدة أربعة أشهر، اما 
لو مت االيقاف خالل شهر اكتوبر 
اجلاري سنسعى للتعاقد معه، الن 
بذلك ستنتهي العقوبة مع بداية 
ال����دور الثان����ي، وبالتالي ميكنه 

املشاركة مع احلرس.
وفجر العشري مفاجأة عندما 
اعلن أن البديل الذي س����يتعاقد 
معه ح����رس احلدود ف����ي حالة 
إيقاف احلضري سيكون احلارس 
الفلسطيني رمزي صالح الذي لعب 

لألهلي املوسم قبل املاضي.

السويسري فبراير 2008.
واضاف أحمد سليمان ان في 
جميع األحول، وفي حالة إيقاف 
احلضري منذ اليوم فإنه سيكون 
بإمكانه اللحاق باملباريات الرسمية 
القادمة للمنتخب املصري والتي 
ستبدأ في مارس املقبل. وفي سياق 
متص����ل اكد املدي����ر الفني لنادي 
حرس احلدود طارق العشري ان 
ناديه سيتراجع عن التفاوض مع 
احلضري في حالة م����ا إذا بدأت 
عقوبة إيقافه في شهر يناير املقبل 

القادمة بالدوري.
وكان����ت احملكم����ة الفيدرالية 
السويسرية قد أعلنت ظهر االول 
من امس، رفضها االستئناف املقدم 
من احلارس الدولي برفع اإليقاف 
الصادر ضده ملدة أربعة أشهر من 
قبل احملكمة الفيدرالية السويسرية 
بعدما مت رفض الطعن املقدم من 
جانب احلضري لرف����ع اإليقاف 
الصادر ضده من احملكمة الرياضية 
الدولية ملدة 4 أش����هر بعد واقعة 
هروبه من األهلي لنادي س����يون 

عصام احلضري، حيث سيعتبر 
عبدالواحد السيد حارس الفريق 
الوحيد في الفت����رة املقبلة، وفي 
حالة تعرضه ألي إصابة أو إيقاف 
الفريق  خالل فترة مشاركته مع 
خالل فترة امتثال احلضري لعقوبة 
اإليقاف، سيحل محله أحد احلراس 
الناشئني حلماية العرين األبيض 
وهو األمر الذي قد يعرض الفريق 
لهزة في النتائج خالل املباريات 

ب� »بيكاسو« كما تلقبه جماهير 
الترجي بالتس����ديدات القوية من 
خارج منطقة اجلزاء هذا إلى جانب 
متريراته احلاسمة للنيجيري مايكل 
اينرامو جنم هجوم الفريق وهدافه 

في البطولة.

أزمة حراس في الزمالك

من املنتظر أن تش����هد الفترة 
املقبل����ة أزمة في حراس����ة مرمى 
الزمالك بع����د قرار إيقاف حارس 
مرمى الفريق واملنتخب املصري 

لالعبي األهلي.
ويعتمد املدير الفني التونسي 
فوزي البنزرتي على مجموعة من 
األسماء الش����ابة التي ال ينقصها 
اخلب����رة الدولية بعد أن انضموا 
للمنتخب التونس����ي حينما كان 
البنزرتي مدي����را فنيا في بطولة 
أمم افريقيا »أنغوال 2010« وأبرز 
الدراجي  هذه األس����ماء أس����امة 
أخطر العب ف����ي الترجي وثاني 
العمر  الفريق والبالغ من  هدافي 
23 عاما ويتميز الدراجي الشهير 

عند بعض الالعبني.
 أما الس����الح احلقيقي لألهلي 
في هذه املباراة فإنه االصرار على 
الفوز باللقب وتقدميه كأفضل هدية 
جلماهيره التي تسانده دائما في 
وقت الشدة، كما يتسلح الفريق 
بالتفاؤل مع احلذر الشديد وإدراكه 

التام لقوة وامكانيات املنافس.
جتدر اإلش����ارة إلى أن اجلهاز 
الفني لألهلي بقيادة حسام البدري 
التدريبات االخيرة  حرص خالل 
للفريق على تدريب الالعبني على 
ضربات الترجيح خش����ية انتهاء 
اللقاء بنفس نتيجة مباراة الذهاب، 
وبالتالي ستلجأ املباراة الى ضربات 
اجلزاء الترجيحية العالن الفريق 
الفائز، وقد أج����اد فيها أكثر من 

العب. 
في املقابل جند الترجي املتشبع 
باجلينات الفنية التقليدية لفرق 
شمال افريقيا سيعتمد على سالح 
قتل الوقت بكل الطرق املشروعة 
وغير املشروعة، السيما ان كانت 
النتيجة تصب في صاحلة، وجنح 
في احراز هدف التقدم، باالضافة 
الى تضييق املساحات اما بالضغط 
املباشر على ظهيري اجلنب وخلق 
كثافة عددية في منطقة املناورات 
او باللعب على مصيدة التس����لل 
حملاولة اس����تنزاف اجلهد البدني 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الليلة ين����ادي نهائي بطولة 
دوري أبط����ال أفريقيا لكرة القدم 
األهلي للمرة التاسعة، فإما ان يلبي 
األحمر النداء ويستجيب كما فعلها 
من قبل ثماني مرات توج من خاللها 
بطال في ست منها وإما ان قطاره 
سيتوقف عند الدور قبل النهائي 
الذي لم يحدث ان توقف فيه سوى 
مرة واحدة فقط في تاريخه وكانت 
امام مولودية اجلزائري عام 1989، 
ويلتقي االهلي مع نظيره الترجي 
التونسي على ملعب رادس بتونس 

في اياب الدور نصف النهائي. 
األهلي في موقف صعب بكل 
املقايي����س رغم نتيج����ة مباراة 
الذهاب التي اقيمت بني الفريقني 
قبل اسبوعني بالقاهرة بفوزه على 
الترج����ي 2 � 1، لكنها نتيجة غير 
مطمئن����ة باملرة خاصة ان مباراة 
اليوم ستقام على ملعب رادس وبني 
جماهير الترجي املولعة بعش����ق 
الساحرة املستديرة، والتي بالطبع 
ستمارس ضغطا عصبيا شديدا 
على الفريق االحمر، الس����يما ان 
منافسه ال يحتاج الكثر من هدف 
نظيف للتأهل للمباراة النهائية، 
من هنا سيراهن العبو االهلي على 
الدقائق االولى التي سيعيش فيها 
البداية وهي  منافس����ه في حمى 
احدى وس����ائل واس����لحة االهلي 
التي اعتاد على اس����تخدامها امام 
منافسيه خاصة في املباريات التي 
تقام خارج ملعبه وقد غابت عنه 
في معظم مباريات دور الثمانية 

بالبطولة.
ويرج����ح ان يبدأ املدير الفني 
للفريق حس����ام الب����دري املباراة 
بنفس التش����كيل األساسي الذي 
خاض به األهلي معظم مبارياته 
الس����ابقة، مع تعديل بسيط في 
بعض اخلطوط والواجبات الفنية 

نهائي دوري أبطال أفريقيا ينادي القلعة الحمراء للمرة التاسعة في »رادس«

األهلي الترجي
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سعدان: اإلعالم المصري »منافق«
أبدى املدرب السابق ملنتخب اجلزائر رابح سعدان استياءه 
من وس���ائل اإلعالم املصرية، مشيرا إلى أن اإلعالم املصري 
قام بتحريف تصريحات نقلت على لسانه. وحسبما جاء في 
تصريحات سعدان لصحيفة »اخلبر« اجلزائرية، قال: اإلعالم 
املصري منافق ونقل على لساني تصريحات غير صحيحة، 
فلقد أدليت فعال بتصريحات لوسائل اإلعالم املصرية مبناسبة 
تواجدي في القاهرة حلضور ملتقى املدربني حول مشاركة 
املنتخب���ات االفريقية في املونديال األخير، حتت إش���راف 
»فيفا«. وأكد سعدان أنه حتدث مع وسائل اإلعالم املصرية، 
وعلق على ش���ائعة وفاته التي أطلقه���ا اإلعالم اجلزائري، 
قائال: حسبي اهلل ونعم الوكيل، ربنا يهديهم، فقط، مشيرا 
إلى أن الصحافة املصرية قد حرفت في الكالم، وأنه لم يقل 

غير هذا فقط.
وأوضح سعدان أنه لم يقل أبدا أن شبيبة القبائل ال ميلك 
أي حظوظ لبل���وغ النهائي، كما ذكر في الصحافة املصرية، 
قائال: هذا ليس كالمي، وتعرفونني مدربا يعي ما يقول، فكيف 
لي أن أدلي بتصريح لست مقتنعا به ولوسائل إعالم مصرية 
وليس���ت جزائرية؟ وقال سعدان: تعرفون اإلعالم املصري، 
فهو ليس باجلديد على اجلزائريني، فقد سبق له في مناسبات 
كثيرة حتريف وتزييف تصريحات اجلزائريني، إنه إعالم منافق 

ويعمل على اإلساءة لألشخاص وتغليط الرأي العام.
وعن حظوظ منتخب اجلزائر في التصفيات املؤهلة إلى 
بطولة األمم االفريقية 2012، قال سعدان: أعتقد أن املنتخب لم 
يفقد كامل حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس أمم افريقيا 

2012 رغم قناعتي بأن املهمة صعبة.
مواجهة قوية تنتظر األهلي أمام الترجي اليوم


