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األهلي يشتكي لالتحاد األفريقي بعد أن أقصي بـ »اليد«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تقدم االهلي املصري بشكوى الى االحتاد االفريقي لكرة 
القدم اعتراضا على الهدف غير الش����رعي الذي سجله في 
مرماه الترجي التونسي في اياب الدور نصف النهائي ملسابقة 
دوري ابطال افريقيا، ما س����مح لالخير بحجز بطاقته الى 

النهائي فيما اقصي الفريق القاهري.
وكان الترجي تغلب االحد املاضي على االهلي 1 - 0 في 
اياب دور االربعة ليلحق مبازميبي الكونغولي الدميوقراطي 
حامل اللقب الى النهائي، وذلك بفضل هدف سجله النيجيري 
مايكل اينيرامو في الدقيقة االولى عندما تابع بيده اليمنى 

كرة من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية.
واظهرت االعادة ان اينيرامو سجل الهدف وبشكل واضح 
بيده، وهو االمر الذي اث����ار حفيظة الفريق املصري الذي 
انتق����د حكم املباراة الغاني جوزف المبتي، متهما اياه بأنه 
كان منحازا للترجي وان االخطاء التي ارتكبها منحت الفريق 

التونسي بطاقة التأهل »غير الشرعي« الى النهائي.
واعتب����ر املدير الفني لالهلي حس����ام البدري ان احلكم 
الغاني المبتي كلف الفريق املصري خسارة قدرها 1.5 مليون 
دوالر وهو املبلغ الذي يناله الفائز باللقب، كما كلفه ايضا 
املش����اركة في كأس العالم لالندية التي حتتضنها ابوظبي 

للعام الثاني على التوالي.
واضاف »املباراة انتهت قبل صافرة البداية. اشعر باالسف 
ألننا نلعب كرة القدم ف����ي افريقيا حيث يقوم احلكام مبا 
يحلو لهم. من املؤكد اني لست سعيدا من التحكيم. مع كل 
احترامي، ال يس����تحق الترجي التأهل الى النهائي. لم نقدم 
عرضا جيدا لكن االمر ذاته ينطبق على منافسينا ايضا«.

ف����ي غضون ذلك، تردد في االحتاد االفريقي لكرة القدم 
)كاف( ان هناك اجتاها لتوقيع عقوبات عنيفة على حسام 

البدري بسبب جتاوزاته واتهاماته للجنة التحكيم التابعة 
لالحتاد األفريقي بالتواطؤ لترجيح كفة الترجي، ودون مراقب 
املباراة املغربي محمد باحو في تقريره هجوم البدري على 
حكم اللقاء وجلن����ة التحكيم بالكاف من خالل تصريحاته 

لوسائل اإلعالم العاملية والعربية.

أزمة بعد »صفعة« حازم إمام

م����ن جهة اخرى، حددت احملكم����ة اإلدارية العليا األول 
من نوفمبر املقبل للنظر في الطعن املقدم من مجلس ادارة 
النادي السابق برئاس����ة ممدوح عباس الذي مت حله بناء 
على حكم حصل عليه رئيس النادي االس����بق املستش����ار 
مرتضى منصور، ومن املرجح قبول الطعن شكال ومضمونا 
وإيقاف تنفيذ احلكم الذي قضى برحيل املجلس مما اضطر 
املجلس القومي للرياضة تعيني مجلس جديد برئاسة جالل 

إبراهيم ملدة عام.
في سياق مختلف، طلب رئيس نادي الزمالك املستشار 
جالل إبراهيم مذكرة بالتجاوزات التي قام بها الظهير االمين 
بفريق كرة القدم حازم إمام من املدير الفني للفريق حسام 
حس����ن، كما طلب جالل مذكرة مماثل����ة من عضو مجلس 
االدارة واملش����رف على فريق الكرة بالن����ادي أحمد رفعت 
حتى تقوم اإلدارة بدراس����تهما التخاذ القرار املناسب ضد 
الالعب ومنع أي جتاوزات في املستقبل، وأنه يعلم أن والد 
الالعب أحد األسباب الرئيسية في ازدياد تلك التجاوزات، 
مؤكدا في الوقت نفسه ان »القلعة البيضاء« لن تفرط في 
حازم إمام بالبيع النهائي، لكن سيرحل الالعب مؤقتا على 

سبيل اإلعارة فقط.
وأوضح رئيس الزمالك انه انتظر وصول عرض نادي 
الفتح الس����عودي بخصوص الالعب لكن لم يرسل النادي 

السعودي أي عروض.
في السياق ذاته، أكد عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد 
رفع����ت أنه صفع حازم إمام ألنه تطاول على اجلهاز الفني 
وعليه شخصيا في غرفة خلع املالبس، بعد أن أحضر اجلهاز 
الفني لالعب حوارا صحافيا يهاجم فيه اجلهاز الفني، ولم 
ينكر بل تزايد في التطاول، وبكل االحوال ال يصح لالعب 

في سن حازم أن يتطاول على من هم أكبر منه.
اما عن ملف التجديد مع مدافع الزمالك الدولي محمود 
فتح اهلل، فكشف رفعت أن الالعب طلب للتجديد مبلغا 
ماديا عاليا يف���وق إمكانيات النادي احلالية، متمنيا أن 
يراعي املدافع ظروف الن���ادي املالية ويقلل من طلباته 
وذلك حلاجة الفريق له في الفترة املقبلة، مش���ددا على 
انه س���يقوم بعقد أكثر من جلسة مع الالعب في الفترة 

املقبلة القناعه بالتجديد.
من جانبه، أكد محمود فتح اهلل أنه سيقرر موقفه النهائي 
في موض����وع التجديد مع الفري����ق االبيض خالل اليومني 
املقبلني، مؤكدا انه شرف كبير له أن يظل الزمالك متمسكا 

به وأن يستمر في صفوف »القلعة البيضاء«.
ونفى فتح اهلل ما أشيع عن طلبه من إدارة الزمالك مقابال 
ماديا للتجديد يصل خلمسة ماليني جنيه مصري او حتى 
أربعة ماليني لكي يوافق على توقيع عقود التجديد، وأبدى 
انزعاجه من تلك الشائعات رغم انه يرى أنه يستحق هذا 
املبلغ بالفعل لدوره املهم مع الفريق وعدم إثارته للمشاكل، 

وبالتالي فالبد من تقديره بشكل جيد.
يذك����ر ان عقد فتح اهلل ينتهى بنهاية املوس����م احلالي 
ويحاول مس����ؤولو الزمالك التجديد معه قبل شهر يناير 
القادم، حيث يحق له التوقيع ألي ناد آخر في صفقة انتقال 

حر دون الرجوع الدارة ناديه احلالي.

رفعت يصفع حازم إمام لتطاوله على الجهاز الفني للزمالك

مواجهة األهلي والترجي سيطول احلديث عنها خالل األيام املقبلة

مشجعات إيرانيات في إحدى املباريات الدولية ملنتخبهن

)عادل يعقوب( دفاع كاظمة يحاول منع أحد العبي الفحيحيل من التصويب  

العربي والقادسية يواجهان الساحل والشباب

الفحيحيل يهزم كاظمة في »تنشيطية اليد«

الصليبخات وصيف »يد القاسمي«

الكويت يحرز درع التفوق لأللعاب المائية

استقبال حافل لمنتخب الشرطة

احتل الصليبخات املركز الثاني في بطولة املرحوم 
محمد بن خالد القاس����مي الدولية لك����رة اليد التي 
استضافها نادي الش����عب اإلماراتي، بعد فوزه اول 
من امس على مسقط العماني 33-29 )الشوط األول 
18-15(، فيما حقق لقب البطولة فريق الشارقة.ولعب 
الصليبخات 5 مباريات في البطولة حيث خسر أمام 
الشارقة 31-27 ثم فاز على النصر اإلماراتي 26-31 
وعلى الشعب اإلماراتي 32-30 وعلى مسقط العماني 

33-29 وكان لقاؤه األخير في س����اعة متأخرة من 
مساء أمس أمام العني.

من جانيه أشاد إداري وفد الصليبخات في البطولة 
منصور عناد باملس����توى الكبير الذي قدمه فريقه 
وخصوصا الشباب الذين انضموا للفريق األول من 
فريق حتت 18 سنة، مبينا انه لم يكن جل اهتمامنا 
إحراز اللق����ب ولكن صنع فريق جدي����د قادر على 

املنافسة في البطوالت احمللية املقبلة.

اس���تعاد الكويت درع التفوق العام لأللعاب 
املائي���ة بعد حصوله عل���ى 28 نقطة، وهي املرة 

السابعة التي يحرز فيها الدرع.
 وأك���د مدير االلعاب املائي���ة وعضو مجلس 

االدارة ديني الدي���ني أن الفوز بكأس التفوق جاء 
املدربني واإلداريني واملش���رفني والالعبني  بجهد 
الذين حققوا اللقب الذي ظل حكرا على األبيض 

ملدة 7 سنوات خالل 10 سنوات.

حظي منتخب الشرطة لكرة قدم الصاالت باستقبال 
حافل لدى وصوله قادما من هولندا بعد مش����اركة 
ناجحة في بطولة هولندا الش����رطية الدولية حقق 
خالله����ا املركز الرابع من بني 46 منتخبا ش����اركوا 

في البطولة.
وقدم املنتخب مستويات طيبة في جميع املباريات 
لفتت أنظار احلضور ونالت إعجاب املراقبني واألجهزة 
الفنية للمنتخبات الشرطية املنافسة واللجنة املنظمة 

للبطولة وتوجت بإحراز املركز الرابع.
وكان في استقبال الوفد العقيد عبدالرحمن احلقان 
نائب رئيس االحتاد ووليد الصانع عضو مجلس 
اإلدارة وأمني الصندوق النقيب علي الكندري واحلكم 

الدولي سعد كميل.

 من جانبه وجه الفريق الش����يخ أحمد النواف 
رئيس االحتادين الدولي والكويتي للشرطة حتية 
للجهاز الفني واإلداري والالعبني وهنأ اجلميع على 
هذا اإلجناز مشيرا إلى أن كل أعضاء البعثة كانوا 
عند حسن الظن بهم وأوفوا بالوعد في حتقيق مركز 
متقدم واملنافسة على اللقب رغم مشاركة منتخبات 
أوروبية تتمتع باخلبرة واملش����اركات املتعددة في 
كرة القدم داخل الصاالت باإلضافة الحتوائها على 
عناصر مهارية ونخبة من العبي كرة الصاالت. وأكد 
النواف أن هذا اإلجناز جاء بفضل اجلهد اجلماعي 
لالعبني واجلهازين الفني واإلداري وهو ما يعكس 
ما وصل����ت إليه كرة الصاالت م����ن تطور يؤهلها 

للمنافسة في البطوالت الدولية املقبلة.

السماوي وغياب ما يقارب خمسة 
العبني أساس����يني اثر على األداء 
العام. ام����ا اجلهراء فيلعب وهو 
خالي الوفاض بعد خسارته لقاءه 
األول أمام القادسية بفارق هدف 

ويطمح اليوم للتعويض.
القادس����ية والشباب  ويلعب 
املباراة الثالثة وهما متس����اويان 
برصيد نقطتني فاالصفر بقيادة 
املدرب املصري حازم عواض فاز 
على اجلهراء، والش����باب بقيادة 
الوطني يوسف غلوم تغلب على 

خيطان بفارق هدف.

تعالى العبو األخضر على منافسهم 
فسيكون هناك كالم آخر السيما ان 
العبي الساحل ال يعرفون اليأس 
حتى ان كان فارق األهداف كبيرا 
وهذا م����ا يجعلهم يعودون جلو 
املباراة في أي حلظه، لذلك ستكون 
الدقائق األولى هي التي ستحدد 

سير املباراة.
الثانية يلعب  املب����اراة  وفى 
الساملية وفي جعبته نقطتان من 
فوزه الصعب على الساحل حيث 
لم يظهر مبس����تواه املعهود وقد 
يكون النقص الكبير في صفوف 

حامد العمران
جنح الفحيحيل في اقتناص أول 
نقطتني في أول ظهور له بالبطولة 
التنشيطية لكرة اليد بعد فوزه 
على كاظمة 23-20 )الشوط األول 
8/12( لصاحله أيضا، وذلك ضمن 
التي  منافسات املجموعة األولى 
جرت أمس على صالة مركز الشهيد 
فهد األحمد بالدعية، في حني ظل 
البرتقالي دون رصيد من النقاط 
في ثاني مباراة له في البطولة. 
وكانت األفضلي����ة طوال املباراة 
لألحمر بفارق هدفني وثالثة أهداف 
وأفضل نتيجة للبرتقالي تعادله 
5-5 في الشوط األول و13-13 في 
الش����وط الثاني، وساعد حارس 
الفحيحيل عبدالرحمن احمد في 
رفع معنويات العبيه لتألقه في 

الذود عن مرماه.
من جهة اخرى يسعى العربي 
اليوم إلى حتقيق فوزه األول على 
حساب الس����احل في أول ظهور 
لألخضر في الرابعة والنصف على 
صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية 
في إط����ار منافس����ات املجموعة 
الثانية، فيما يلتقي الساملية مع 
اجلهراء في السادسة مساء، ويلعب 
القادسية مع الشباب في السابعة 

والنصف.
املب����اراة األولى  وقد تك����ون 
محس����ومة للعربي الذي يتفوق 
الذي  الس����احل  بإمكانياته على 
يلعب دون رصيد من النقاط بعد 
خسارته لقاءه األول أمام الساملية 
بفارق هدف واحد فقط ولكن إذا 

3 العبين إيرانيين يواجهون احتمال السجن لتقبيلهم امرأة
لتتراجع احلكومة النيجيرية عن 

قرارها.
وأكد رئيس االحتاد اإليراني 
لكرة القدم علي كفاش���يان هذه 
األنباء، وقال في مقابلة مع قناة 
»جام جم« اإليرانية أن »املليون 
دوالر الت���ي كان م���ن املفترض 
أن يحوله���ا االحت���اد الدول���ي 
لكرة القدم إلى حس���اب االحتاد 
اإليراني أوقفتها البنوك األميركية 
بسبب العقوبات املفروضة على 

إيران«.
وفي اإلطار ذاته، وفي اإلجابة 
عن سؤال حول جتميد نشاطات 
االحتاد اإليراني لكرة قدم على يد 
فيفا، قال مدير نادي االستقالل 
إدارة االحتاد  وعض���و هيئ���ة 
اإليراني للعبة فتح اهلل زاده في 
مقابلة مع وكالة الطلبة لألنباء، 
»يعم���ل االحت���اد اإليراني على 
حل هذه املش���كلة بكل ما لديه 
من وس���ائل وخيارات. وليس 
أخالقيا أن نحاول دمج الرياضة 

بالسياسة«.
وأضاف »كان للوبي األميركي 
التأثير على فيف���ا للقيام بهذه 
اخلط���وة، املثي���ر ه���و أن هذه 
اخلطوة من عمل دولة شعارها 
احلرية. إن كانت هذه هي احلرية 

فال نريد أن نكون أحرارا«.

النيجيري وإيقافه ملش���اركات 
املنتخب خارجيا ملدة س���نتني 
بعد خروج املنتخب من نهائيات 
كأس العالم األخيرة، وهو ما رد 
عليه فيفا بقوة، حيث هدد بإيقاف 
مشاركات الكرة النيجيرية دوليا، 

احلد من برنامجها النووي.
جاء هذا القرار رغم أن »فيفا« 
دائما ما يدعو إلى فصل السياسة 
عن الرياضة، ودائما ما يتدخل 
بقوة في حاالت معاكس���ة، كان 
آخرها ما حدث بعد تدخل الرئيس 

من جهة أخرى، ألغى االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« منحة 
مالية قيمتها مليون دوالر، كانت 
مخصصة لكرة القدم اإليرانية، 
الدولية  العقوبات  وذلك بسبب 
التي تواجهها إيران في س���بيل 

إيران���ي على  ق���ال موق���ع 
االنترنت ان 3 م���ن العبي كرة 
القدم اإليرانيني يواجهون احتمال 
الس���جن لتقبيلهم مشجعة في 

ايران.
وينص القانون اإليراني الذي 
يتبع أحكام الشريعة االسالمية 
منذ الثورة االسالمية عام 1979 
على معاقبة املخالفني باجللد او 

الغرامة أو السجن.
وقال موقع راج����ا نيوز على 
االنترن����ت نق����ال عن مص����در لم 
يسمه »صدرت مذكرات االعتقال 
بحق الثالثة بسبب تصرفهم غير 
اإلسالمي«، ولم يحدد اخلبر هوية 
الالعبني الثالثة وال الفريق الذي 
يلعبون ل����ه.  ولم يتح الوصول 
إلى مسؤولني قضائيني للحصول 
على تعليق منهم.  وقال املوقع ان 
الالعبني الثالثة خالفوا أخالقيات 
اجلمهورية االسالمية في واحد من 

مطارات ايران.
وأضاف املوقع »املدرب يحاول 
حماية العبيه من السجن.. لكنه 
ق���د قيل له ان الالعبني يجب أن 

يتحملوا مسؤولية خطئهم«.
ايرانية  وحكم على ممثل���ة 
مع ايقاف التنفيذ بعقوبة اجللد 
74 جلدة في عام 2003 لتقبيلها 
مخرجا في مهرجان سينمائي. 

»فيفا« يلغي منحة مالية بقيمة مليون دوالر إليران بسبب العقوبات الدولية

احلمل سيكون مضاعفا على مهاجم الهالل ياسر القحطاني لقيادة فريقه إلى النهائي القاري

ميدو يعود إلى أمستردام 

تغريم كالياري 25 ألف يورو

األرجنتين والبرازيل وأوروغواي 
على رأس مجموعات »كوبا أميركا«

مصور يقاضي تايسون ويطالبه بـ 25 مليون دوالر

ألقت صحيفة »فرانس فوتبول« الرياضية الفرنس����ية الضوء على 
عودة مهاجم نادي الزمالك األسبق أحمد حسام »ميدو« إلى صفوف نادي 
أياكس أمس����تردام الهولندي. وترى الصحيفة الفرنسية أن مارتن يول 
املدير الفني لنادي أياكس الهولندي متمسك بالالعب املصري ويدعمه 
كثيرا. وعبر مارتن يول عن سعادته بعودة ميدو للمشاركة في املباريات 

مع الفريق مرة أخرى، خاصة بعد أن استعاد لياقته البدنية.

أعلنت رابطة دوري الدرجة األولى االيطالي في بيان أمس عن معاقبة 
كالياري بغرامة مالية قدرها 25 ألف يورو )34760 دوالرا( بسبب هتافات 
عنصرية من جماهيره تسببت في إيقاف مباراة الفريق على أرضه أمام 
انترناسيونالي ملدة ثالث دقائق. وأوقف احلكم املباراة بسبب هتافات 
اس����تهدفت الكاميروني صمويل ايتو مهاجم انترميالن قبل استئناف 

اللقاء مرة أخرى دون مزيد من املتاعب حتى نهايته.

قال احتاد أميركا اجلنوبية لكرة القدم إن االرجنتني الدولة املضيفة 
والبرازيل حاملة اللقب وأوروغواي سيكونون على رأس املجموعات 
في قرعة كأس أميركا اجلنوبية )كوبا أميركا( 2011 التي ستس���حب 

الشهر املقبل، وستقام في يوليو املقبل.
وضمنت تشيلي اللعب في منطقة كويو التي تقع على حدودها 

مع االرجنتني رغم أنها لن تترأس إحدى املجموعات الثالث.

رف����ع مصور »ببارات����زي« دعوى قضائية ضد بط����ل املالكمة مايك 
تايسون يتهمه فيها باالعتداء عليه بالضرب ويطالبه بتعويض بقيمة 

25 مليون دوالر.
وكانت الشرطة قد اعتقلت تايسون في نوفمبر املاضي بتهمة االعتداء 
على املصور في مطار لوس أجنيليس ثم أفرجت عنه »لنقص األدلة«. 
وذكر موقع »تي أم زي« أن املصور أنطونيو إيشافاريا يدعي أن تايسون 
هاجمه ووجه له لكمة بيده اليسرى وحطم آلة التصوير اخلاصة به. ويقول 

املصور إنه عانى من ارجتاج دماغي والتواء في حبله الشوكي.

الهالل والشباب يواجهان 
آهان وسيونغنام في »أبطال آسيا«

على س����يونغنام في سيئول، 
املباراة بفرصتي  وس����يدخل 
الفوز أو التعادل بأي نتيجة، 
في حني البديل للفريق الكوري 

عن الفوز.

هدف )باستثناء نتيجة 1 - 0 
التي تفرض متديدا للوقت(.

وفي كوريا اجلنوبية، يتطلع 
الشباب إلى انتزاع بطاقة التأهل 
الى النهائي عندما يحل ضيفا 

يأم����ل اله����الل والش����باب 
الس����عوديان بنهائي سعودي 
للمرة االولى في تاريخ دوري 
القدم عندما  ابطال آسيا لكرة 
آهان  يس����تضيف االول ذوب 
االيراني ويح����ل الثاني ضيفا 
على سيونغنام ايلهوا الكوري 
اجلنوبي اليوم في اياب نصف 

النهائي.
اله����الل عاد م����ن اصفهان 
بخسارة بهدف امام ذوب آهان، 
والشباب حقق فوزا صعبا على 
سيونغنام 4 - 3 في الرياض 

في مباراتي الذهاب.
بطموحات كبيرة ومعنويات 
النهائي،  عالية النتزاع بطاقة 
يستضيف الهالل منافسه ذوب 
آهان على ستاد امللك فهد الدولي 

في الرياض.
ويتس���لح اله���الل باالرض 
واجلمهور لتعويض تأخره بهدف 
في مباراة الذهاب، وس���يكون 
الفريق بأفض���ل حاالته الفنية 

بعودة جنومه املصابني.
الهاللية مدججة  الصفوف 
بالنجوم على رأسهم احملارب 
رادوي  ميري����ل  الرومان����ي 
والبرازيل����ي تياغ����و نيڤي����ز 
وعبداللطيف الغنام، وسيركز 
املدرب البلجيكي اريك غيريتس 
على النواح����ي الهجومية مع 
حفظ الت����وازن طبعا في خط 

الدفاع.
الفري����ق اإليراني  ويدخل 
املباراة بأكثر من فرصة للتأهل 
للنهائي وهي الفوز او التعادل 
بأي نتيجة او اخلسارة بفارق 

يأمالن بنهائي سعودي للمرة األولى في التاريخ

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
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