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العب العربي طالل عباس يصوب الكرة 
)عادل يعقوب(منفردا على مرمى الساحل

العب الزمالك حازم إمام بدأ في تصعيد قضية »الصفعة«

كويتيون يرفعون العلم الكويتي في ستاد »سنتياغو برنابيو«

الشيخ زياد بن فيصل في حديث مع عبداهلل احلمدان

)سعد هنداوي(الشيخة فادية السعد تستمع إلى شرح من د.شفيقة العوضي بحضور علي الرندي

سيونغنام عبر الشباب إلى نهائي »أبطال آسيا« العالطي: »سابيو« تقدم قيمة مضافة
لحضور »الكالسيكو« في 28 نوفمبر

دزيكو ينضم إلى يوڤنتوس في 2011

البرازيل تواجه فرنسا وألمانيا 

تأهل سيونغنام ايلهوا الكوري اجلنوبي الى املباراة النهائية 
لدوري ابطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الشباب السعودي 1 - 0 

امس في سيونغنام في اياب نصف النهائي.
وسجل الهدف الوحيد دونغ جيون في الدقيقة 32.

وكان الشباب فاز ذهابا 4 - 3.
وبعد بداية بطيئة للمباراة م���ن الطرفني مالت الكفة ملصلحة 
الكوريني الذين سعوا الى التسجيل ألنهم بحاجة الى الفوز للتأهل، 
في حني اعتمد الشباب نهجا دفاعيا في نصف الساعة االول قبل ان 

يسعى الى تهديد مرمى منافسه بعد ان اهتزت شباكه.
ولم يتأخر اله���دف للفريق الكوري اجلنوبي بعد الس���يطرة 
املطلقة حيث ترجم دونغ جيون ضغط فريقه حني تلقى كرة داخل 
املنطقة خلف الدفاع من رادونسيتش فتابعها حلظة خروج وليد 

عبداهلل في الشباك )32(.
وكاد سيونغنام أن يحسم تأهله بشكل نهائي قبل نهاية الشوط 
االول بدقيقة واحدة اثر سوء تغطية من الدفاع الشبابي فولت منها 
الكرة الى كيم ش���وي هون الذي سددها بيسراه قوية جدا ابعدها 

وليد عبداهلل ببراعة.

أعلنت شركة سفريات س���ابيو الدولية عن تسيير 
رح���ات مميزة حلضور الدوري االس���باني لكرة القدم 

لعشاق الساحرة املستديرة في الكويت.
وبهذه املناسبة، قال املدير العام في شركة سفريات 
»سابيو« عارف العاطي ان الشركة جنحت في استقطاب 
شريحة مميزة من عشاق الساحرة املستديرة في الكويت 
حلضور موسم الدوري االسباني خال االعوام الثاثة 
املاضية، وان الشركة تعتزم تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات 
السياحية باالضافة الى جميع اخلدمات املتعلقة بالسفر 

الى اسبانيا.
وأكد ان الشركة قد تأسس���ت قبل ثاثة أعوام، وان 
لديها وكاء معتمدين في اسبانيا لتلبية كل احتياجات 
العماء واجلمهور الكويتي الراغب في مش���اهدة جميع 
مباريات الدوري االسباني، باالضافة الى برنامج سياحي 

وترفيهي مميز داخل اسبانيا.
وقال ان الشركة تقدم فرصة متميزة لعمائها ملشاهدة 
مباراة الكاسيكو بني برشلونة وريال مدريد التي ستقام 
في االسبوع ال� 13 والتي ستقام في ملعب برشلونة الكامب 
نو في 28 نوفمبر املقبل، باالضافة الى امكانية حضور 
ومشاهدة مباراة االياب للكاسيكو التي ستقام في ملعب 

ريال مدريد سنتياغو برنابيو في 17 ابريل 2011.

ذك���رت صحيفة »توتوس���بورت« اإليطالية ام���س أن مهاجم 
فولفسبورغ األملاني البوسني إدين دزيكو سينتقل إلى يوڤنتوس 
اإليطالي املوس���م املقبل. وكتبت الصحيفة في عنوانها الرئيسي: 
»دزيكو سيأتي إلى يوڤنتوس« ونقلت عن العب خط وسط يوڤنتوس 
الس���ابق البرازيلي دييغو العب فولفسبورغ القول: »نعم، خال 

الصيف املقبل سيصبح العبا بالنادي التوريني )يوڤنتوس(«.

تلتقي البرازيل مستضيفة كأس العالم لكرة القدم 2014 مع أملانيا 
وفرنسا في مباراتني وديتني في العام املقبل. وتتطلع البرازيل التي 
س����تخوض آخر مباراة لها هذا العام ضد املنافس التقليدي منتخب 
األرجنتني يوم 17 نوفمبر املقبل الى منافسني أقوياء لاستعداد لكأس 
العالم 2014. ووفقا ملوقع االحتاد الدولي »فيفا« على االنترنت ستلتقي 
البرازيل مع فرنس����ا في 9 فبراير بستاد فرنسا في باريس. وستقام 

مباراة البرازيل مع أملانيا في شتوتغارت في 10 أغسطس.

افتتاح بطولة شيخة السعد لالسكواش

حت����ت ش����عار »اكتش����في عاجلي 
انتصري« افتتحت الشيخة فادية السعد 
بطولة املغفور لها الشيخة شيخة السعد 
لاسكواش على مركز يوسف املشاري 
بنادي القادسية حيث كان االفتتاح مميزا 
مبش����اركة العديد من طالبات املدارس 
اللواتي شاركن السعد في اطاق خمسة 
االف بالون حتمل شعار احلملة التوعوية 
ضد مرض سرطان الثدي، وقامت بعدها 
السعد بافتتاح معرض الصور الدائم 
الذي اقامت����ه اللجنة املنظمة للبطولة 
احتفاال بانط����اق البطولة حيث ضم 
املعرض الكثير من الصور للبطوالت 
الس����ابقة الت����ي اقيمت حت����ت رعاية 
الشيخة فادية السعد منذ العام 2004 
وحتى العام احلالي. واستمعت بعدها 
الشيخة فادية السعد الى شرح مفصل 
عن اهداف ودور احلملة التوعوية من 

قبل الدكتورة شفيقة العوضي والقائمات 
على احلملة حيث اوضحن للسعد كيفية 
انط����اق احلملة والزيارات التي يقمن 
بها للمصابات باملرض وأوصت السعد 
القائمات على احلملة بضرورة متابعة 
احلملة واالهتمام والعمل على تطوير 
آلي����ة العمل. وفي املؤمت����ر الصحافي 
اخلاص بانطاق البطولة قالت السعد ان 
اللجنة املنظمة قد ارتأت ان تقام البطولة 
في شهر اكتوبر كونه يعد شهرا عامليا 
ملكافحة مرض سرطان الثدي خاصة ان 
الشيخة شيخة السعد قد توفاها اهلل بهذا 
املرض اضافة الى انها كانت من الاعبات 
املتميزات في االسكواش، مشيرة الى ان 
البطولة حتمل اهدافا رياضية تتمثل في 
االحتكاك واكتساب اخلبرة ورفع الوعي 

الرياضي بني الاعبات املشاركات.
الش����يخة فادي����ة احتاد  وطالبت 

االسكواش بضرورة التعاون ألن رعاية 
هذه البطوالت ال تهدف الى اي مصالح 
شخصية حيث ان هدفها الوحيد يتمثل 
ف����ي اظهار الكوي����ت مبظهر حضاري 
بتنظيم هذه البطوالت العاملية مستغربة 
من عدم مساندة االحتاد ملنظمي البطولة 
والقائمني عليها العتبارات ليس لها اي 
اساس سوى غياب النظرة االحترافية 

عن القائمني على احتاد االسكواش.
ومن جانب اخر تسعى العبة منتخبنا 
الوطني عائشة احلمد لتحقيق نتائج 
ايجابية خال منافسات البطولة بعد 
االستعداد اجليد لها من خال التدريبات 
اليومية باالضافة الى مشاركتها ببطولة 
دولية في هونغ كونغ، وأشارت احلمد 
إلى انها تس����عى لترك بصمة في هذا 

احلدث العاملي للسيدات.

غلطة سراي يتخلى
عن خدمات رايكارد

العطية نائبًا لرئيس 
االتحاد الدولي 

للدراجات النارية

إيقاف أرانغو 4 
مباريات في ألمانيا

تخل���ى غلطة س���راي 
التركي عن خدمات مدربه 
الهولندي فرانك رايكارد 
باتفاق متبادل بني الطرفني، 
وذلك بعد البداية املخيبة 
الفريق هذا  التي حققه���ا 
املوسم. وقال غلطة سراي 
في بيان: »نتيجة االتفاق 
املتبادل، قررنا االنفصال 
ع���ن املدير الفن���ي فرانك 
رايكارد اعتب���ارا من 20 
اجلاري«، وكان رايكارد )48 
عاما( املتوج مع منتخب 
باده بلق���ب بطل أوروبا 
عام 1988 تسلم منصبه في 
الفريق التركي في يونيو 
2009 بعقد ميتد لعامني، 
وذلك خلفا لبولنت قرقماز. 
ويقبع غلطة س���راي في 
املركز التاس���ع حاليا في 

الدوري احمللي.

انتخب رئيس االحتاد 
للس���يارات  القط���ري 
النارية ناصر  والدراجات 
العطي���ة نائب���ا لرئي���س 
الدولي للدراجات  االحتاد 
في االنتخابات التي اجريت 

في ماكاو.
وبات العطية اول عربي 
يتقلد هذا املنصب بعد ان 
نال اعلى معدل من االصوات 
وصل الى 70 صوتا من اصل 

.94
ومبوجب العدد املرتفع 
من االص���وات التي حصل 
عليه���ا، س���يكون العطية 
لرئي���س  االول  النائ���ب 

االحتاد.
واحتفظ الڤنزويلي اڤيتو 
الرئيس  ابيليتو مبنصب 
بع���د ان ن���ال 55 صوتا، 
وحصل البرتغالي خورخي 
فيغاس على منصب النائب 
الثاني للرئيس بحصوله 

على 53 صوتا.

أعلنت جلنة االنضباط 
في االحتاد األملاني لكرة القدم 
انها أوقفت الڤنزويلي خوان 
ارانغو العب وسط بوروسيا 
مونش����نغادباخ صاحب 
املركز اخلامس عش����ر في 
الدوري األملاني 4 مباريات، 
وذلك بس����بب ط����رده من 
املباراة التي خسرها فريقه 

أمام هوفنهامي 2 � 3.

»هاتريك« تولم على شرف الرفاع 

أقام مدير عام شركة هاتريك الرياضية، عبداهلل 
احلمدان مأدبة عشاء مساء امس االول على شرف نائب 
رئيس نادي الرفاع البحريني الشيخ زياد بن فيصل 

آل خليفة وعضو مجلس االدارة خالد الكعبي.
وقد حضر احلفل عدد كبير من جنوم الرياضة 
الكويتية من بينهم املدربان الوطنيان صالح العصفور 
وعلي الشمري وجهاد الغربلي عضو مجلس إدارة 
نادي كاظمة ومحمد اديلم عضو مجلس إدارة النادي 
العربي وجابر الزنكي مدير الكرة في نادي الشباب 
والزماء محمد املسند وعدنان السيد وعبدالعزيز 

عطية واحمد الفضلي ومبارك الدوسري ونادر كرم 
وصادق بدر، اضافة الى الاعبني السابقني علي مروي 
وفواز بخيت وخالد اجلاراهلل وعادل عقلة، والعب 
القادس���ية احمد عجب واحمد النمران مدير الكرة 
في نادي التضامن واديب احل���وار وكيل الاعبني 

السعودي.
وقد طغت أجواء مباراة القادس���ية والرفاع في 
كأس االحتاد اآلسيوي على احلفل وتبادل احلضور 
احلديث والنقاش حولها والتي انتهت بفوز االصفر 

4-1 وتأهله الى املباراة النهائية. 

الكويت يهزم التضامن و فوز كاسح للعربي  في »تنشيطية اليد«
حامد العمران

انفرد الكويت مؤقتا بصدارة املجموعة 
االولى للبطولة التنشيطية لكرة اليد بعد 
ف����وزه اول من امس على التضامن 25 � 
21 في اللقاء ال����ذي جمعهما على صالة 
الشهيد فهد االحمد مبقر االحتاد في الدعية 
ضمن منافسات املرحلة الثانية للبطولة. 
وبذلك رفع »األبيض« رصيده الى 4 نقاط 
من فوزين فيما بقي التضامن في املركز 
االخير دون رصيد من النقاط بعد خسارته 

املباراة الثانية على التوالي.
وعلى الرغم من خس����ارة التضامن 
اال انه قدم عرضا طيبا طوال ش����وطي 
املباراة وخاصة في الشوط الثاني بعد ان 
جنح الاعب شجاع املطيري في مراقبته 
لاعب اخلط اخللفي ل� »األبيض« عبداهلل 
الغربللي ليحد من خطورته، الى جانب 
االستبسال في الدفاع حتى تقلص الفارق 
من 5 اهداف الى هدف واحد فقط وسط 
تألق غ����ازي البصيري من خال تنفيذ 
الهجوم املرتد وجناح سعود الضويحي 

في التصويب اخلارجي.
لكن عندما شعر مدرب الكويت كمال 
عق����اب بصعوبة املوقف اش����رك صانع 
االلعاب خالد البرك الذي اخرجه لتسرعه 
في التصويب ثم اع����اده لينزل بتركيز 
اكبر الى جانب نزول عبدالرحمن البالول 
إلى الدائرة وجن����اح خالد الغربللي في 

التصويب اخلارجي ليحافظ االبيض على 
تقدمه ويوسع الفارق من جديد لينهي 

اللقاء بفارق 4 اهداف.

فوز كاسح للعربي

وحق����ق العربي فوزا كاس����حا على 
الساحل بفارق 21 هدفا )39-18(، وانتهى 
الشوط األول لألخضر )18-9(، وحصد 
الفائز أول نقطتني في ظهوره األول ضمن 

املجموعة الثانية.
وتقام الي����وم املب����اراة املؤجلة من 
األسبوع االول، حيث يلتقي الصليبخات 
مع النصر في السادسة مساء، وتعتبر 
اليوم الظه����ور االول للفريقني،  مباراة 
ويلعب الصليبخات بعد عودته من بطولة 
نادي الشعب االماراتي محققا املركز الثاني، 
وهذا يؤكد جهوزية الصليبخات بقيادة 
املدرب الوطني خالد غلوم، فيما يلعب 
النصر بتشكيلة جديدة بعد انضمام خالد 
حسني العب خيطان السابق وعبدالعزيز 
املاجد العب الكويت الى جانب امجد مقبل 
الزعبي ونواف  وفرهود مهلي وفال����ح 
الش����مري والعب اخلط اخللفي الواعد 
باسل املطيري وبعض الاعبني الشباب، 
ويحرس مرمى »العنابي« بحر االبراهيم 
واخلبرة خلف جهيم. ومن خال مستوى 
الفريقني، فمن املتوقع اال حتسم املباراة 

اال في الثواني االخيرة.

هيكرسبيرغر يضع االتحاد البحريني في ورطة

مسؤول يمني: أنهينا استعداداتنا 
الستضافة »خليجي 20«

 فسخ املدرب النمساوي جوزيف هيكرسبيرغر 
عقده مع االحت���اد البحريني لكرة القدم في قرار 
مفاج���ئ اعلن عنه نائب رئيس االحتاد الش���يخ 
علي بن خليفة آل خليفة في مؤمتر صحافي مبقر 

االحتاد بالرفاع.
 وقال الشيخ علي بن خليفة »نؤكد لكم ان املدرب 
هيكرسبيرغر طلب فسخ عقده مع االحتاد البحريني 
وانهاء مهمته في تدريب املنتخب البحريني، ومت 
فسخ العقد بعد االتفاق على جميع االمور االدارية 
وبنود العقد وخاصة تنفيذ الشرط اجلزائي بني 
الطرفني، ومت فسخ عقود املدرب املساعد له ومدرب 
حراس املرمى وطبيب املنتخب الى جانب مدرب 

املنتخب االوملبي«.
 واضاف الش���يخ علي بن خليف���ة »لقد كان 
القرار مفاجئا بالنس���بة لنا، وضعنا املدرب في 
موقف صعب وحرج خاصة امام املنتخب الوطني 
اس���تحقاقات هامة قادمة في خليجي 20 وكأس 

آسيا بالدوحة«.
 وتاب���ع »جلنة املنتخبات باحتاد الكرة تدرك 
املصلحة العامة للمنتخب الوطني، وستكون هناك 
اجتماعات قادمة لبحث الوضع الراهن واتخاذ القرار 
املناس���ب«، مؤكدا ان املنتخب الوطني سيواصل 
برنامجه التدريبي االعدادي بقيادة املدرب املساعد 

ضمن الطاقم الفني احمللي مرجان عيد.
 من جهته، قال املدرب هيكرسبيرغر انه تلقى 
عرضا مغريا من قبل نادي الوحدة االماراتي خال 
زيارته االخيرة السريعة الى ابوظبي قبل يومني، 
وقال »لقد كنت متوجها الى ابوظبي من اجل بعض 
االلتزامات اخلاصة بي هناك، وفوجئت باستقالة 

مدربهم البرازيلي تيتي«.
 وتاب���ع »لقد عرضوا عل���ي تدريب الوحدة، 
ولكنني ل���م اتفاوض مع اي اح���د ولم اتخذ اي 
قرار قبل ان انهي اموري االدارية وافس���خ عقدي 

مع البحرين«.

 أكد وكيل وزارة الش���باب 
والرياضة اليمني حسني الشريف 
أن اليمن أنه جميع االستعدادات 
الستضافة بطولة خليجي 20 
القدم املق���رر إقامتها في  لكرة 
محافظتي ع���دن وأبني جنوب 
اليمن في الفترة من 22 نوفمبر 

الى 5 ديسمبر املقبلني.
 وقال املسؤول اليمني � في 
حديث مع قناة العربية � إن اليمن 
جاهز الستضافة البطولة وانه 
مت االنتهاء من جميع الترتيبات 
اخلاص���ة بالبطول���ة في عدن 
وأب���ني، ونفى تع���رض أي من 
ماعب التدريب اخلاصة ببطولة 
خليجي 20 لانفجار، موضحا 

ان نادي الوحدة مبحافظة عدن 
الذي وقع فيه انفجار األسبوع 
املاضي ليس م���ن بني املاعب 

املخصصة للبطولة.
 وف���ي نفس الس���ياق، أكد 
الشريف أنه لم يطلب أي احتاد 
خليج���ي نقل أو تأجيل بطولة 
خليجي 20، وقال »أطمئن اجلميع 

بأنه ليس هناك أي قلق«
 وكانت بعض وسائل اإلعام 
قد طالبت بتأجيل موعد البطولة 
حلني استقرار األوضاع األمنية 
في محافظتي ع���دن وأبني، أو 
نقلها لدولة خليجية أخرى، كما 
حذرت أوساط أخرى خطورة 
واحتمال وقوع عمليات إرهابية 

أثناء استضافة البطولة.
 وعلى الصعيد الرسمي، تؤكد 
السلطات اليمنية خاصة األجهزة 
األمنية أن بطولة كأس خليجي 
20 ستقام في موعدها، كما تؤكد 
أن األمور حتت السيطرة، وتشير 
إلى أن ما يقع من حوادث إرهابية 
متفرقة يرجع إلى الضغوط التي 
العناصر املسلحة  تعاني منها 
نتيجة تضييق اخلناق والطوق 
األمني على العناصر اإلرهابية 
- في إش���ارة لتنظيم القاعدة 
- والتخريبي���ة - في إش���ارة 
للعناصر املس���لحة التابعة ملا 
يسمى احلراك في بعض مناطق 

اجلنوب.

اتحاد الكرة المصري يسدد 19 مليون جنيه للضرائب

في مباراة اإلياب أمام الترجي بسبب شد في 
العضلة قبل أن يشارك كبديل في الشوط 

الثاني ويتعرض إلصابة في الركبة.
وأجرى فضل فحوصات مساء أمس األول 
بعد العودة للقاهرة التي أكدت إصابته بقطع 
في غضروف الركبة خاصة انه حتامل على 

نفسه وأكمل اللقاء حتى نهايته.
وتزيد إصابة فض����ل من معاناة هجوم 
األهلي بسبب إصابة محمد طلعت وفرانسيس 
دو وأس����امة حسني قبل السفر إلى تونس 
ولم يتبق أمام اجلهاز الفني س����وى محمد 

غدار ومحمد ناجي »جدو«.

الزمالك لعدم حصوله على فرصة للمشاركة 
أساسيا منذ فترة ليست بالقصيرة.

إصابة فضل

من جهة أخرى، تأك����دت إصابة مهاجم 
األهلي محمد فضل بقطع في غضروف الركبة 
خال مباراة الترجي التونسي في إياب نصف 

نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وأعلن في األهلي ان اجلهاز الطبي يدرس 
سفر فضل إلى أملانيا إلجراء اجلراحة لتقليل 
فت����رة غيابه عن املاع����ب التي تقترب من 
شهرين. وحامت الشكوك حول مشاركة فضل 

الفني والنادي.
وأكد والد حازم إمام ان جنله لم يتعرض 
في هذه اجللسة للضرب فقط، بل قام احمد 

رفعت بتوجيه عدة شتائم له.
وقال والد حازم في تصريحات صحافية: 
»جنلي لم يتقدم إطاقا بباغ لقسم شرطة 
العجوزة ضد رفعت كما تردد، ولكنه تقدم 
بشكوى الحتاد الكرة كي يحصل على حقوقه 
في تل����ك الواقعة، خاصة ان عضو مجلس 

اإلدارة وجه له شتائم عديدة«.
وأعرب إمام في وقت سابق وفي أكثر من 
مناسبة عن رغبته في الرحيل عن جدران 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
حفظت نيابة مكافحة التهرب الضريبي 
التحقيقات في باغ وزارة املالية ضد االحتاد 
املصري لكرة القدم بعد تسوية جميع املبالغ 

املستحقة عليه ملصلحة الضرائب.
وذك����ر االحت����اد عبر موقعه الرس����مي 
ان احملام����ي العام لنياب����ة مكافحة التهرب 
الضريبي املستش����ار أمين عبدالرزاق أمر 

بحفظ التحقيقات.
ورد رئيس االحتاد س����مير زاهر بشكر 
املالي����ة ومصلح����ة الضرائب على  وزارة 
»مجهوداتهم وحفظ حقوق الدولة واالحتاد« 

بحسب البيان.
ووفقا للبيان ف����إن االحتاد كان مطالبا 
بسد ضرائب تبلغ قيمتها 19 مليون جنيه 
عن كسب عمل ودمغة خال الفترة من 1994 
إلى 2005 وحتولت القضية في شهر 2008/6 
إلى نيابة مكافحة التهرب الضريبي ملطالبة 
االحتاد بسد ضريبة قيمتها 19 مليون جنيه 

وتعويض مبثل القيمة.
وأنهى االحتاد املس����ألة بإس����ناد مهمة 
التسوية ملكتب سيف اهلل مصطفى مراقب 
حسابات االحتاد لينتهي األمر إلى أن قيمة 
الضرائب املس����تحقة 6 مايني جنيه فقط 

وتعويض بألفي جنيه فقط.
ووصف االحتاد طريقة التعامل مع قضيته 
في البيان بأنها »حالة فريدة لم حتدث في 
أي مؤسس����ة من قبل وبناء عليه مت سداد 
وتسوية جميع املستحقات الضريبية حتى 
يونيو 2005 واحلصول على مخالصة مالية 

ضريبية«.
من ناحية أخرى، تقدم العب الزمالك حازم 
إمام بشكوى رسمية لاحتاد املصري لكرة 
الق����دم ضد عضو مجلس إدارة ناديه أحمد 

رفعت لتعديه بالضرب عليه.
وكان رفعت قد صفع حازم في اجللسة 
الت����ي عقدها مع����ه االثنني املاض����ي والتي 
حضرها التوأم حس����ام وإبراهيم حس����ن 
إلدالئه بتصريح����ات صحافية ضد اجلهاز 

حازم إمام يتقدم بشكوى ضد رفعت


