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الشمري: أغادر إلى أياكس الجمعة المقبل

ستاندرلياج يعود للقاهرة للتفاوض مع شيكاباال

خالف بين زاهر وشحاتة
صرح مصدر مسؤول داخل

االحتاد املصري لكرة القدم 
ان خالفا نشب بني رئيس االحتاد 
املصري لكرة القدم سمير زاهر 
واملدير الفني للمنتخب حسن 
شحاتة بس����بب تأجيل األول 
للمب����اراة الدولية الودية امام 
األردن الى نوفمبر املقبل بدال 
من املوعد احملدد س����ابقا وهو 

22 اجلاري.
وأوضح املصدر الذي رفض 
الكشف عن هويته في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية ان 
»اعتراض ش����حاتة على قرار 
زاهر جاء بسبب عدم استشارة 
األخير ل����أول لتحديد املوعد 

اجلديد.
 وأضاف ان »التأجيل تسبب 

في مشادة كالمية بني الطرفني، 
وأصر شحاتة على حذف خبر 
حتديد املوعد اجلديد للمباراة 
من املوقع الرسمي لالحتاد على 
شبكة االنترنت« مشيرا الى ان 
زاهر »خضع لطلب شحاتة ومت 
حذف اخلبر م����ن املوقع وهو 
األمر الذي اثار حفيظة أعضاء 

املجلس.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تستأنف مس����ابقة الدوري املصري املمتاز 
لكرة القدم منافس����اتها بع����د أن توقفت للمرة 
الثالثة بسبب مباراة منتخب مصر مع النيجر 
في ثاني مباري����ات التصفيات االفريقية لكأس 
األمم االفريقية 2012 بغينيا االستوائية والغابون، 
وكذلك ملشاركة األهلي وحرس احلدود في بطولتي 
دوري األبط����ال األفريقي وكأس االحتاد القاري 
والتي ودع منافساتها الفريقان مؤخرا، مما ينذر 
بعودة أكثر قوة للمسابقة احمللية بعد ان تفرغت 
جميع الفرق ملنافساتها والتركيز في الوصول 
الى لقبها الغالي وتق����ام الليلة ثالث مباريات 
في بداية األسبوع التاسع للدوري، يلتقي انبي 
مع املصري البورس����عيدي وسموحة مع مصر 
املقاصة في السادس����ة مساء بتوقيت الكويت، 
بينما تختتم منافسات اليوم بإقامة لقاء االنتاج 
احلربي مع وادي دجلة في الثامنة والربع مساء. 
وعلى ملعب بترو سبورت بالقاهرة اجلديدة، 
يستضيف انبي نظيره املصري البورسعيدي في 
مواجهة قوية، حيث يسعي اجلهاز الفني النبي 
بقيادة البلغاري مالدينوف لتحقيق الفوز على 
املصري للبقاء في دائرة املنافس����ة على املراكز 
املتقدمة في الدوري او احلفاظ على املركز الثالث 
الذي يحتله الفريق حاليا بجدول ترتيب املسابقة 
برصيد 13 نقطة. ويسعى الفريق البورسعيدي 
الى القفز لالمام والدخول في املربع الذهبي وترك 
املركز اخلامس الذي يحتله حاليا بجدول ترتيب 
الدوري برصيد 12 نقطة. وفي شأن آخر، يصل 
وفد نادي ستاندرلياج البلجيكي الى القاهرة مرة 
أخرى خالل األيام القليلة املقبلة من أجل تقدمي 
عرض جديد إلدارة الزمالك بخصوص الالعب 

محمود عبد الرازق )شيكاباال(.
تأتي هذه اخلطوة بعد أن قرر النادي البلجيكي 
رفع املقابل املادي املعروض من 2 مليون يورو 

إلى 2.5 أو 3 ماليني ي����ورو مقابل ضم الالعب 
بصفة نهائية، خاصة أن مجلس إدارة الزمالك 
قد أبدى موافقته على بيع شيكاباال بشرط دفع 
املقابل املادي الالئق. ومن املنتظر أن يقبل مجلس 
الزمالك املعني هذا الع����رض الكبير من النادي 
البلجيكي نظرا لقرب انتهاء عقد الالعب ورغبته 

الواضحة في العودة لالحتراف.
من جهة أخرى، تغيب املهاجم العراقي عماد 
محم����د عن تدريبات الزمالك لليوم الثالث على 
التوالي دون إبداء أسباب في حالة مترد صريحة 
على اجلهاز الفني، ووس����ط وجود الكثير من 
األنب����اء حول مفاوضاته مع أندية إيرانية منها 
بيروزي واستقالل طهران بغرض العودة للدوري 
اإليراني من جديد بعد فش����له ف����ي التأقلم مع 
الدوري املصري. وفي سياق مختلف، من املقرر 
ان يحس����م املدير الفني للزمالك حسام حسن 
قرار التعاقد مع املدافع النيجيري ايتي بوي أو 
مهاجم غزل دمياط كرمي نسيم نهاية األسبوع 
احلالي. ويختبر نسيم منذ أربعة أيام بينما ظل 
املدافع النيجيري قيد االختبار منذ عشرة أيام 
مع الفريق األبيض، ونال النيجيري اإلشادة من 

اجلهاز الفني والذي اعتبره خامة جيدة.
ويضم الزمالك ثالثة العبني أجانب في قائمته 
حيث يلزم الفريق األبيض للتعاقد مع ايتي بوي 
التخلي عن أحد العبيه األجانب سواء عماد محمد 

أو رحيم أيو أو أبو كونيه. 
من جانب آخر أكد امل����درب العام للمنتخب 
املصري شوقي غريب ان منتخب الفراعنة أمامه 
مباريات ودية مرتبطة باألجندة الدولية ومتفق 
عليها مع بعض الدول، وهن����اك مباراة يوم 9 
فبراير ستكون أمام منتخب من املستوى األول 
وإسبانيا بطلة كأس العالم األخيرة احدى هذه 
الدول املرش����حة، ولم يعرض علينا حتى اآلن 

مواجهة منتخب املغرب.

الشباب يكتسح الفحيحيل وينفرد بصدارة »األولى«
تعادل مخيب للتضامن.. وفوز مهم للصليبخات

عبدالعزيز جاسم  
أكد جنم وسط كاظمة طارق الشمري صحة ما 
نشرته »األنباء« 21 اجلاري حول انتقاله لنادي 
أياكس الهولندي وسيغادر يوم اجلمعة املقبل إلى 
هولندا برفقة املتعهد املغربي واملترجم وسيتفق 
بعد وصوله مباشرة على بنود العقد ومنها املدة 
والقيمة املادية التي سيحصل عليها لقاء انتقاله 

إلى أياكس.
وبني الشمري أنه حتى اآلن لم يوقع على أي 
عقد او يتفق على مبلغ مالي او املدة، الفتا الى انه 
يفضل أن يحسم هذه االمور هناك وليس من خالل 
املراسالت مع املتعهد، مبينا ان مسؤولي اياكس 
ش���اهدوه من خالل أشرطة الڤيديو التي أرسلها 
املتعه���د قبل ما يقارب الش���هر »وابدوا اعجابهم 

مبستواي وطلبوا التعاقد معي«.
واضاف ان اللعب في اكبر األندية األوروبية هو 
حلم ألي العب واجلميع يعرف أياكس وسمعته 
القاري���ة ويعلم انه منبع للنج���وم الذين تألقوا 

وانتقلوا بعد ذلك للدوريات االكبر مثل االسبانية 
وااليطالية واالجنليزية، واملهم في الوقت احلالي 
هو املوافقة على العقد وبنوده لكن االهم من ذلك 
في حالة التوقيع هو املشاركة في املباريات إلثبات 

مهارتي في امللعب ألن التدريبات ليست كافية.
وأش���ار الش���مري الى ان املنافسة في اياكس 
ستكون كبيرة بسبب وفرة النجوم في صفوفه ما 
يجعل املهمة مضاعفة عليه في حال التوقيع ألنه 
يلعب باسم الكويت، الفتا إلى أن فترة التسجيل 
الثاني في هولندا تبدأ منتصف ديس���مبر املقبل 
وبالتالي س���يكون ضمن قائم���ة الفريق في أول 
مباراة بعد تس���جيله إذا مت االتف���اق على بنود 

العقد بني الطرفني.
وشكر الشمري كل من سانده ووقف إلى جانبه 
وقام بدعمه خصوصا بعد اإلصابة األخيرة التي 
حلقت به والتي لم يتعاف منها حتى اآلن واليزال 
يعالج منها متمنيا العودة بسرعة للمالعب حتى 

يكون جاهزا في الفترة املقبلة.

عبداهلل العنزي 
انفرد الشباب بصدارة دوري الدرجة األولى بعد 
ان حقق فوزا مهما على الفحيحيل )4-1( في اللقاء 
الذي جمع بينهما مساء امس على ملعب الساحل في 
اجلولة السادس����ة من دوري الدرجة االولى. وأنهى 
الشباب الشوط األول متقدما بهدفني نظيفني سجلهما 
مسعود فريدون في الدقيقة )22( والبرازيلي توبانغو 
)31(، وفي الشوط الثاني اضاف الشباب هدفني آخرين 
عبر البرازيلي ماركوس )73( وعبداللطيف الريس 
)82(، قبل ان يسجل مهاجم الفحيحيل حمد حربي 
هدف حفظ ماء الوجه لفريقه قبل دقيقتني على نهاية 
املباراة. وقد تسيد الشباب مجريات املباراة بشوطيها 
بعد ان ظهر الفحيحيل بال حول وال قوة، وبذلك رفع 
الشباب رصيده الى 13 نقطة منفردا بها في صدارة 
ترتيب فرق الدرجة االولى في حني بقي الفحيحيل 

في املركز اخلامس قبل االخير بنقاطه ال� 5.
وعلى ملعب التضامن فشل صاحب األرض في 
مواصلة الش����راكة في الصدارة مع الشباب وأهدر 
نقطتني ثمينتني بعد ان سقط في فخ التعادل االيجابي 
)1-1(مع ضيفه اليرموك متذيل الترتيب في نتيجة 
تعتبر مفاجئة لالعبي التضامن خصوصا ان خصمهم 
اليرموك ال يقدم مستويات جيدة على اإلطالق هذا 
املوسم، وسجل للتضامن ماجد مصطفى ولليرموك 
احمد هاني، وبذلك رفع التضامن رصيده الى 11 نقطة 

في حني أصبح لليرموك 3 نقاط.
وعل����ى ملعبه حقق الصليبخات فوزا مهما على 
خيطان بهدف نظيف سجله العبه عبداهلل العوضي، 
وبهذا الفوز استطاع الصليبخات انتزاع املركز الثالث 
من خيطان بفارق األهداف بعد ان تساوى الفريقان 

ب� 9 نقاط لكل منهما.

تأكيدًا لما انفردت به »األنباء«

إنبي في مواجهة ثقيلة مع المصري.. واإلنتاج يستضيف دجلة

طارق الشمري يتطلع لتجربة ناجحة مع أياكس

وفد يمني يصل اليوم لتقديم دعوات »خليجي 20«
»الداخلية اليمنية« تعلن إحباط سلسلة من الهجمات في عدن

املصرية كنزي الدفراوي أقصت الهندية ديبيكا بيلكار

يصل في الساعة ال� 11 صباح 
اليوم الى البالد الوفد الوزاري 
اليمني برئاس���ة حمود محمد 
عباد وزير الشباب والرياضة 
في اجلمهورية اليمنية الشقيقة 
ورئيس اللجنة املنظمة العليا 
ل� »خليجي 20« والوفد املرافق 
الرسمية  الدعوات  له لتسليم 
حلضور حفل افتتاح الدورة الى 
رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
ورئيس اجلنة االوملبية الشيخ 
احمد الفه���د، ورئيس مجلس 
ادارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة د.فؤاد الفالح ورئيس 
احتاد كرة القدم الشيخ طالل 

الفهد.
وسيعقد الوفد الضيف مؤمترا 
صحافيا ف���ي القاعة االميرية 
يتناول في���ه اجلهود املبذولة 
لتوفير كل االجواء واالمكانات 
والتجهيزات الستضافة اليمن 
»خليجي 20«، واطالع وسائل 
االعالم على املنشآت والستادات 
والفن���ادق واملرافق الرياضية 
وغيرها والتي مت االنتهاء منها، 

ناسفة )تي ان تي( قوتها 1800 
غرام مع صاعق وساعة توقيت 

وحبل قابل لالشتعال«.
واوضحت الوزارة ان املتهم 
التحقيق ان  اعت���رف خ���الل 
سبعة آخرين شاركوا معه في 
االعداد له���ذا العمل التخريبي 
التخطيط معا  الى  »باالضافة 
لتنفيذ اعمال تخريبية أخرى 

وتألق���ت الدفراوي وأقصت 
الهندية ديبيكا بيلكار في أجمل 
وأمتع مباريات البطولة بنتيجة 
3 � 2 وكانت نتائج االش���واط 
� 11 و11 � 6 � 11 و5   »11 � 8 و9 

و11 � 7«.

ملشاهدتها ما يعود عليهم بفائدة 
كبيرة مستقبال. 

 نهائي مصري ـ ماليزي

وعلى صعيد النتائج، تأهل 
الى املباراة النهائية التي اقيمت 

الحمود يجتمع مع محمد بن طالل
اجتمع الشيخ سلمان احلمود رئيس االحتاد اآلسيوي والكويتي للرماية 
ونائ����ب رئيس االحتاد الدولي للرماية وم.دعيج العتيبي رئيس االحتاد 
العربي للعبة بالعاصمة االردنية عمان مع االمير محمد بن طالل رئيس 
االحتاد االردني للرماي����ة وحضر االجتماع عدد من اعضاء مجلس ادارة 
االحتاد االردني ويأتي االجتماع على هامش املؤمتر العشرين الذي نظمه 
احتاد اللجان األوملبية الوطنية العربية واستضافته العاصمة االردنية 
عمان خالل الفترة من 10-13 اجلاري ومت خالله تكرمي الش����يخ س����لمان 
احلمود مبنحه الدرع التكرميية )درع األمير سلطان للجهود املتميزة(. وقال 
احلمود انه استمع لالقتراحات التي تقدم بها رئيس االحتاد االردني اثناء 
االجتماع ملزيد من التطوير والتفعيل لرياضة الرماية العربية واآلسيوية، 
مؤكدا تواصل اجلهود من احتاد الرماية التي يتبناها ش����خصيا لتقدمي 

جميع صور الدعم الفني الالزم لتطوير رياضة الرماية االردنية.

»لّم الشمل« أغنية »آسياد غوانزو«
أطلق منظمو »آسياد غوانزو« في جنوب الصني من 12 إلى 27 نوفمبر 
املقبل، اغنية رسمية بعنوان »لم الشمل« واستغرق تصويرها وإنتاجها 
وتسجيلها خمس ليال، ويشارك في أدائها فنانون من دول ومناطق آسيوية 
مختلفة، مشاركة مع كل من الفنان الصيني الشهير »سون نان« واملغنية 
الصينية الشهيرة »ماو آ من«. وتعرض األغنية مشاهد ألهم معالم مدينة 
غوانزو أبرزها دار األوبرا والبرج واحلياة في ش����ارع شيقوان التقليدي 
ومعالم في آسيا مثل سور الصني العظيم والقصر اإلمبراطوري في الصني 

ونهر الغانغ في الهند ومعبد أنغكور وات في كمبوديا.

»البحري« يكّرم أبطال العالم في الدراجات المائية
يحتفي النادي البحري مساء اليوم مبنتخبنا للدراجات املائية مبناسبة 
فوزه باملركز الثاني عامليا وحصوله على العديد من امليداليات الذهبية 
والفضية والبرونزية في نهائيات بطولة العالم للدراجات املائية 2010 
الت���ي نظمها االحتاد العاملي للدراجات املائية بوالية أريزونا األميركية 
مطلع الشهر اجلاري وسط مشاركة دولية واسعة، وتكرمي البطل العاملي 
املخضرم يوسف الربيعان مبناسبة فوزه باملركز الثاني في بطولة العالم 

لزوارق الفورموال 2 التي اقيمت في سبتمبر املاضي في إيطاليا.
وسيتم تكرمي البطل الدولي للشراع والعب النادي سعود املسعود 
مبناسبة فوزه بامليدالية الذهبية واملركز األول في دورة األلعاب الشاطئية 
اخلليجي���ة األولى التي أقيمت في مملك���ة البحرين ودوره في حتقيق 
منتخبنا املشارك في الدورة املركز الثاني في الترتيب العام للمنتخبات 
املشاركة. وسيقيم مجلس إدارة النادي احتفاال حتت رعاية رئيس النادي 
اللواء فهد الفهد في متام الس���اعة السادس���ة مساء في قاعة املغفور له 
الشيخ عبداهلل املبارك في مقر النادي بالساملية وسيشمل أيضا تكرمي 
الهيئة العامة للشباب والرياضة تقديرا لدورها في دعم وتعزيز أنشطة 
النادي وجلانه وفرقه الرياضية ولتس���هيل مهام املشاركات اخلارجية 
لفرق والعبي النادي واللجان املختلفة، وتكرمي بيت التمويل الكويتي 
ملبادرته في املش���اركة في استقبال وتكرمي املنتخب الوطني للدراجات 
املائية إلى جانب تكرمي رئيس اللجن���ة البحرية في النادي واملنتخب 
الوطني للدراجات املائية عبدالقادر حمد النجار واجلهاز الفني والتدريبي 
ملنتخب للدراجات املائية ممثال في املدربني عبدالوهاب غازي وعبدالرحمن 
العم���ر وعبداهلل بو ربيع ومس���اعدي املدرب حس���ني محمود وناصر 

العميري وجراح الشهاب.

في وقت متأخر من مساء امس، 
املاليزية داليا ارنولد واملصرية 
كنزي الدفراوي عقب تغلب األولى 
على املصرية سلمى ناصر 3 � 0 
وكانت نتائج االش���واط »11 � 6 

و11 � 6 و11 � 4«.

الالعبات املصنفات من  إشراك 
20 وما فوق.

وأضاف الرندي ان الشيخة 
فادية حرصت على تكرمي العديد 
الش���خصيات االجتماعية  من 
والرياضية أم���س، إميانا منها 
بدوره���م الفع���ال ف���ي إجناح 
البطولة، ان االحتاد املصري لم 
يقصر في مشاركته بعدد كبير 
من الالعبات وكذلك توفير احلكام 

للبطولة.
وأوضح أنه في 28 اجلاري 
س���تنطلق بطولة سمو األمير 
اللعبة،  أبطال  الوالد مبشاركة 
ومعهم البط���ل عبداهلل املزين 
الوحيد  الكويتي  الذي سيكون 
البطولة، موضحا  املشارك في 
أن بطولة س���مو األمير الوالد 
تعتبر من كبرى البطوالت على 
مستوى التنظيم واجلوائز، وقد 
صنفها احتاد اللعبة ب� 5 جنمات 

»بالتينيوم«.
ومتن���ى الرن���دي من احتاد 
االس���كواش أن يوقف الدوري 
البطولة بس���بب أهمية  خالل 
هذا احل���دث لالعبين���ا، الذين 
س���يحرصون عل���ى احلضور 

الش���يخة  أكد مدير بطولة 
شيخة السعد الدولية لالسكواش 
عل���ي الرن���دي أن البطولة قد 
جنحت ب���كل املقايي���س لعدة 
أس���باب اهمها رعاية الشيخة 
الثالثة  فادية السعد لها للمرة 
على التوالي، والثناء الكبير في 
املوقع الرسمي لالحتاد الدولي 
لإلسكواش على هذه البطولة، 
مش���يرا إلى أن ارتفاع مستوى 
الالعبات املصريات، ساهم كثيرا 
في ق���وة املنافس���ة بني جميع 
الالعبات والذي جاء على عكس 
باقي البطوالت، بعدم معرفة من 
سيحسم اللقب إال في األشواط 
األخيرة، وهو امتداد لنفس باقي 

املواجهات منذ انطالقتها. 
وقال ان البطولة تنظم حتت 
مظلة االحتاد الدولي لإلسكواش 
وهي ستمتد 3 سنوات أخرى، 
بعد أن وقعت الش���يخة فادية 
السعد عقدا لتنظيمها بالسنوات 
الثالث القادمة، مبينا أن كل العبة 
تش���ارك في البطولة سيرتفع 
تصنيفها في حال الفوز والتقدم 
خطوة واحدة في كل مباراة، الفتا 
الى أن احتاد اللعبة يحرص على 

لالعالن بشكل رسمي وشعبي 
ان »اليمن« جاهز الس���تضافة 
البطول���ة، وس���ط ج���و آمن 
وترحيب من حكومة وشعب 

اليمن.
الداخلي���ة  وكان���ت وزارة 
اليمنية اعلنت احباط مخطط 
لتفجير عدة منشآت في مدينة 
عدن اجلنوبية التي يفترض ان 
تستضيف الشهر املقبل بطولة 

»خليجي 20« لكرة القدم.
ال���وزارة في بيان  وذكرت 
نشرته على موقعها االلكتروني 
انها كشفت »عصابة تخريبية 
مكونة من ثمانية اشخاص كانت 
تخطط للقيام بأعمال تخريبية 
في احملافظ���ة والقيام بأعمال 

تستهدف األمن واالستقرار«.
وبحس���ب البيان، مت القاء 
القب���ض على ش���خص يبلغ 
من العمر ثالث���ني عاما »اثناء 
محاولته وضع متفجرات في 

احدى املنشآت احليوية«.
واضافت انه كان »بحوزته 
كيس بالستيكي بداخله عبوة 

في احملافظة«.
وألقت السلطات القبض على 
س���تة من افراد املجموعة وما 
يزال البحث جاريا عن االثنني 

الباقيني.
وش���هدت عدن في السابق 
عدة هجمات نسبت الى تنظيم 
القاعدة، كما ينشط فيها احلراك 
اجلنوبي املطالب باالنفصال عن 

الشمال.
م���ن جهته اك���د مدير امن 
الركن  العميد  محافظة ع���دن 
عبداهلل قيران ان اجهزة االمن 
»اتخ���ذت جميع االج���راءات 
الى جانب  االمنية االحترازية 
ادخال منظوم���ة امنية تقنية 
حديث���ة تعد االولى من نوعها 
في اليمن، في اط���ار تنفيذها 
للخطة االمنية الشاملة لتأمني 
بطولة خليجي 20« التي تنطلق 

في 22 نوفمبر.
واوضح قيران في محاضرة 
القاها مساء أمس األول في عدن 
الش���املة  ان اخلطة »االمنية 
تضمنت نش���ر قوة بش���رية 

كافية واتخاذ جميع االحتياطات 
االمني���ة االحترازي���ة الكفيلة 
بتعزيز دعائم االمن واالستقرار 
في محافظات عدن وابني وحلج 
وتهيئة األجواء املناسبة لنجاح 

أنشطة بطولة خليجي 20«.
وكان قتل ثالثة اشخاص في 
11 اجلاري في انفجارين استهدفا 
نادي الوحدة الرياضي بعد ان 
اصيب 14 جريح���ا على االقل 

بينهم شرطيان.
واعلن مصدر ميني رسمي في 
اليوم التالي اعتقال 19 شخصا 
القاعدة  معظمهم من تنظي���م 
بتهمة الضلوع في االنفجارين، 
مؤكدا ان هذا العمل لن يفشل 

بطولة »خليجي 20«.
ويعي���د االعالن عن احباط 
الهجمات الى الواجهة املخاوف 
القدم لدول  بشأن بطولة كرة 
التع���اون اخلليجي  مجل���س 
واليمن والعراق التي ستقام بعد 
اسابيع قليلة في محافظتي عدن 
وابني اجلنوبيتني حيث يتصاعد 

نشاط تنظيم القاعدة.

نهائي مصري ـ ماليزي لبطولة شيخة السعد لإلسكواش

)عادل يعقوب(التضامن فشل في الفوز على الشباب وسقط في فخ التعادل رغم احملاوالت الهجومية

ويلهامسون يخنق صحافيًا
اعتدى العب فريق الهالل السويدي كريستيان 
ويلهامسون على أحد الصحافيني السعوديني، بخنقه 
ودفعه عل����ى احلائط قبل أن يعود الالعب ويعتذر 
لإلعالميني على تصرف����ه. وتعود تفاصيل احلادث 
إلى خروج ويلهامسون من تدريب فريقه، ليتوجه 
مباشرة للزميل الصحافي حيث حتدث معه باللغة 
اإلجنليزية بطريقة غاضبة بس����بب حوار صحافي 
جرى بينهما املوسم املاضي، إال أن الزميل أكد أنه ال 

يعلم ما يقوله كونه ال يجيد اللغة اإلجنليزية، قبل 
أن يستشيط غضبا بخنقه ودفعه على احلائط، حيث 
استسلم الصحافي ولم يدافع عن نفسه احتراما لنادي 

الهالل، بحسب ما ذكرت صحيفة »االقتصادية«.
من جهته، أبدى رئيس النادي األمير عبدالرحمن 
بن مس����اعد اعتذاره للزميل في اتصال هاتفي، إلى 
جانب اعتذاره لرجاالت اإلعالم، مؤكدا أنهم سيقومون 

بإصدار قرار عقوبة في حق الالعب.

بن همام ينفي استبعاد الصين
من مسابقات »اآلسيوي«

 نفى رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم القطري 
محمد بن همام التقارير الصحافية التي أشارت 
إلى اس���تبعاد املنتخبات واألندية الصينية من 
مسابقات االحتاد اآلسيوي بعد فضيحة الفساد 
والتالعب بنتائج املباريات التي مت كش���ف عنها 

في وقت سابق من العام احلالي.
وكانت الصحافة احمللية في الصني ذكرت أن 
االحتاد القاري سيقوم باستبعاد الفرق الصينية 

كرد فعل على املخالف���ات التي وقعت.  وقال بن 
همام خالل مؤمتر صحافي عقده في مدينة تسي 
بو الصينية »ال ميكن إنكار أن تعليمات االحتاد 
اآلس���يوي لكرة القدم تنص عل���ى أن كل احتاد 
وطني يريد املشاركة في مسابقات االحتاد يجب أن 
يكون خاليا من أي فساد على األقل ملدة موسمني، 
وينطبق ذات األمر على احلكام ومراقبي املباريات 

واملسؤولني«.


