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»التمييز« تحجز طعن الفالح
للحكم 15 فبراير

 برونزية للسعيدي في »اآلسيوية للمعاقين«

الشباب
يهزم التعاون

تيتا يخلف دويكوڤيتش
في تدريب سورية

39 جوادًا في مهرجان المبارك

ختام دورة األلعاب اآلسيوية 
الشاطئية اليوم

مبارك الخالدي
دخل حكم التمييز الصادر صباح أول من أمس والقاضي بعودة 
مجلس إدارة نادي القادس���ية املنتخب حيز التنفيذ بعد ان اتخذ 
دفاع ادارة النادي احملامي احلميدي السبيعي كل اإلجراءات االدارية 
املتعلقة بفتح ملف للتنفيذ ل���دى ادارة التنفيذ باحملكمة الكلية، 
وختم احلكم بخامت الصيغة التنفيذية وإيداعه بقس���م االعالنات 
ليتم اعالن اخلصوم إعالنا قانونيا رسميا مبحتواه وفحواه عبر 
مأمور االعالن متهيدا الس���تصدار كتاب م���ن ادارة التنفيذ موجه 
الى الهيئة العامة للشباب والرياضة لتمكني املجلس العائد بحكم 

القانون من ادارة مهامه.
ولن تتم إعاقة تنفيذ احلكم بأي أداة قانونيه باعتبار انه صادر 

من محكمة التمييز وهي آخر درجة من درجات التقاضي.
ومن املتوقع ان يتوجه مأمور التنفيذ بإدارة التنفيذ خالل ساعات 
قليلة الى مقر هيئة الشباب إلعالن احلكم بشكل رسمي وإذا ما مت 
ذلك فإن املجلس املنتخب لم يعد يفصله عن تسلم مهامه رسميا 

سوى كتاب التمكني الذي سيصدر من مدير عام الهيئة.

جرد الُعهد

من جهة أخرى، اس���تعدت االدارة املعينة بالنادي واملكونة من 
طارق احلسون رئيسا وسعد احلوال نائبا للرئيس ووليد االنصاري 
أمينا للسر وعادل قمبر أمينا للصندوق وعبداهلل ذكراهلل عضوا 
بجرد محتويات النادي متهيدا لتسليمها بشكل قانوني الى االدارة 
املنتخبة بحضور موظفي ادارة الهيئات الرياضية بالهيئة إلضفاء 

الشكل الرسمي على عملية التسليم والتسلم.
على صعيد متصل، صرح علي حاجي أمني سر نقابة العاملني 
مبؤسسة املوانئ الكويتية بأننا سعداء بكلمة الفصل من القضاء 
الذي أعاد احلق إلى أهله وعودة الشيخ طالل الفهد مبوجب حكم 
محكمة التمييز رئيسا ملجلس إدارة نادي القادسية، كما صادقت 
احملكمة على صحة حكمي االستئناف اللذين عاد مبوجبهما مجلسا 

إدارة ناديي الفحيحيل والشباب ورفض طعن احلكومة.
وقال حاجي ان ثقتنا كبيرة في القضاء العادل الذي يثبت يوما 
بعد يوم انه املكان اآلمن للمظلوم وأصحاب احلق ولصدوره هذا 
احلكم يكون أنهى مسلسال طويال من النزاع القضائي ألقى بظالله 

على استقرار األوضاع الرياضية.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يدخل اليوم املنتخب املصري 
لك���رة القدم حتت قيادة املدير 
الفني حسن شحاتة حتديا وديا 
جديدا عندما يلتقي مع منتخب 
قطر في السادسة مساء بتوقيت 
الكويت على س���تاد حمد بن 
خليفة وذلك احتفاال باستضافة 

قطر ملونديال 2022.
وتأتي أهمي���ة هذه املباراة 
لكونه���ا اس���تمرارا حملاوالت 
الفني للفراعنة إلعادة  اجلهاز 
الثقة بني جماهير الكرة املصرية 
ومنتخبها بعد ان اهتزت الصورة 
بشدة خالل مواجهتي سيراليون 
والنيجر في التصفيات الرسمية 
املؤهلة ألمم أفريقيا بالغابون 

وغينيا االستوائية 2012.
ويس���عى حسن ش���حاتة 
لتجرب���ة مجموع���ة العناصر 
املتمثلة  اجلدي���دة بالفري���ق 
في احمد حس���ن مكي واحمد 
عبدالظاه���ر وإبراهيم صالح 
ووليد سليمان، ومن املتوقع 
ان يتم الدف���ع بهم من البداية 
الكتساب الثقة والتأكد من ثبات 
مستواهم مع املنتخب، حيث 
اعترف حسن شحاتة بأن هذه 
املباراة ستكون فرصة لبعض 
الوجوه لالستمرار مع املنتخب 
من عدمه، وفي الوقت نفس���ه 
يهدف ش���حاتة للوقوف على 
مستوى بعض العناصر القدمية 
في التشكيل مثل محمد أبوتريكة 
ال���ذي دائما ما يظهر بش���كل 
مختلف م���ع املنتخب ووائل 
جمعة ومحمود فتح اهلل واحمد 
فتحي، كما يرغب اجلهاز الفني 
في الوقوف على مستوى حراس 
املرمى السيما مع غياب احلارس 
األساسي عصام احلضري لفترة 
لن تقل عن ثالثة أشهر تنفيذا 
حلكم احملكمة الرياضية بسبب 
الش���هيرة مع ناديه  مشكلته 

األسبق األهلي.

تصالح زاهر وروراوة

من جهة أخرى، أبدى رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم سمير 
زاهر استياءه من تناول بعض 
وسائل اإلعالم رحلة منتخب 

مصر إلى قطر.
وق���ال زاهر: »م���ا يقال في 
وس���ائل اإلعالم عن مسؤولي 
احتاد الكرة املصري ال يسيء 
إلينا نحن فقط، ولكنه يسيء 
لكل املصريني املقيمني في قطر، 

نفى نائب الرئيس العام لرعاية الشباب بالسعودية األمير 
ن���واف بن فيصل أن تك���ون بالده أبدت رغبة في اس���تضافة 
مباريات من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم والتي ستقام 

في قطر إال بطلب منها.
وق���ال األمير نواف ان أي أمر بهذا الش���أن لن يتم إال بطلب 
من »االخوة القطريني« مع الثقة بأنهم قادرون على االستضافة 

وإجناح البطولة مبفردهم.
وقال األمير نواف بن فيصل في تصريح لقناة »العربية« في 
دبي إن بالده لن تطلب من رئيس فيفا عندما يزور السعودية 

هذا الشيء إال بطلب قطري.
من جهة أخرى، طالبت جمعيات الدفاع عن حقوق املثليني 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر باالعتذار وإال 
االستقالة، بعدما سخر من الصعوبات التي سيواجهها مشجعو 

كرة القدم املثليون في كأس العالم 2022 في قطر.
وقال بالتر مازحا إن على املشجعني املثليني كبح نزواتهم خالل 

نهائيات كأس العالم في قطر، والتي حتظر املثلية اجلنسية.
وق���ال يوريس الفريكوف���ز، مدير العالق���ات لفروع احتاد 
الس���حاقيات واملثليني والثنائيي اجلنس واملتحولني جنسيا، 
إن تعليقات بالتر »غير موفقة وجعلت الناس يشعرون بإهانة 

عميقة«.
وأضاف: »أظن أن عليهم إصدار بيان قوي اللهجة وليس فقط 
غسل ما قيل واالختباء خلفه ببعض التعليقات التبييضية«.

ولفت الفريكوفز الى »أننا نتحدث عن انتهاك ألساس حقوق 
اإلنسان«.

وجاء كالم بالتر خالل اطالق مشروع كأس العالم 2010 في 
جنوب إفريقيا. وفي معرض رده على س���ؤال عما اذا كان يرى 
أي مشكالت ثقافية ستواجه البطولة في قطر، قال: »أقول إنه 
على املش���جعني املثليني أن ميتنعوا عن ممارسة أي نشاطات 

جنسية«.

مبارك الخالدي
حجزت الدائرة االداري���ة مبحكمة التمييز صباح امس الطعن 
املقدم من مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح 
ضد احلكم االس���تئنافي القاضي بتأييد احالته الى التقاعد وذلك 

للحكم بجلسة 15 فبراير املقبل.
 وكان الف���الح قد حتصل على حك���م محكمة اول درجة بالغاء 
الق���رار االداري 2008/1170 واخلاص باحالت���ه الى التقاعد، اال ان 
محكمة االستئناف كان لها رأي آخر في الدعوى فألغت احلكم في 
وقت س���ابق ما حدا بالفالح الى الطعن عل���ى احلكم امام محكمة 
التمييز التي انهت صباح امس نظر التداول في الطعن وحجزته 

للحكم 15 فبراير املقبل.
 وكان الفالح قد باشر عمله في الهيئة بعد اقرار احلكومة بتركها 
للخصومة امام الدائرة املستعجلة، اثر االشكال املرفوع من د.الفالح 

بعد صدور حكم االستئناف املطعون فيه.

باالعتزال.

سمير يوّقع رسميًا للزمالك

وفيما يخص آخر أخبار الزمالك، 
أنهى الالعب أحمد سمير القادم من 
ليرس البلجيكي أزمته مع الزمالك 
وتعاقد معه رسميا بعد حصوله 
على مقدم التعاقد اخلاص به حيث 
حصل على شيك قيمته 325 ألف 
جنيه مصري. وتقاضى بذلك سمير 
نصف املقابل املادي الذي سيحصل 
عليه عن الشهور الستة املتبقية 
باملوسم اجلاري والذي تبلغ قيمته 

650 ألف جنيه مصري.
وتعاقد سمير مع الزمالك ملدة 
موسمني بداية من فترة االنتقاالت 
الش����توية في يناير املقبل حيث 
س����يحصل في املوسم األول على 
ملي����ون و300 ألف جنيه مصري 
وبزي����ادة 100 ألف جنيه مصري 

في املوسم الثاني.

قناة األهلي أن جلنة الكرة رفضت 
ذلك العرض بعد أن استشارت 
املدير الفني للفريق عبدالعزيز 
عبدالشافي »زيزو« الذي أوصى 
اللقاء بسبب عدم  إقامة  بعدم 
اكتمال صفوف الفريق في ذلك 
الوقت بس���بب انضمام معظم 
العبي الفريق إلى املنتخب األول 
بجانب عناصر املنتخب األوملبي 
وكذلك منتخب الشباب وبذلك 
لن يجني الفريق منه أي فائدة 

من اجلانب الفني.
في غض���ون ذل���ك، رفض 
مسؤولو األهلي فكرة التخلي 
عن الغرامة املالية التي فرضتها 
احملكمة الفيدرالية السويسرية 
على حارس مرمى الزمالك عصام 

احلضري.
وأكد أحد أعضاء مجلس إدارة 
النادي األهلي، رفض اإلفصاح 
عن اسمه، في تصريح لوكالة 

األنب���اء األملاني���ة، أن مجلس 
اإلدارة كلف احملامي اإليطالي 
مونت���يري مبتابعة امللف كامال 
ومن ث������م ف����إنه لن يتنازل 
عن غرام�����ة احل��ضري حتى 
لو انتقل إل���ى صفوف املريخ 

السوداني.
العقوب���ة ال  وأض���اف أن 
حترم احلض���ري من االنتقال 
إلى صفوف أي ناد وكذلك فإن 
العقوبة ليس���ت موقعة على 
النادي الذي سيلعب له ولكنها 
موقعة على احلضري ونادي 

سيون السويسري فقط.
وأشار عضو مجلس اإلدارة 
إلى أن مونتيري سيرسل حكم 
احملكمة الفيدرالية إلى مسؤولي 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
متهيدا لتنفيذ القرار خاصة أنه 
لن يتنازل عن عقوبة احلضري 
حت���ى لو اتخ���ذ الالعب قرارا 

العالم السابقة.
وقال زاهر ان اجللسة كانت 
أخوية ولم تشهد احلديث عن 
األمور التي حدثت في السابق 
ولكنها كانت لفتح صفحة جديدة 
وبدء عالقة جديدة بني االحتادين 

املصري واجلزائري.

األهلي يرفض مواجهة يوڤنتوس

من جهة أخ���رى، أكد مدير 
الن���ادي األهلي  حترير مجلة 
إبراهيم املنيسي أن جلنة الكرة 
بالقلعة احلمراء تلقت عرضا من 
جانب شركة تسويق رياضية 
كبرى تطل���ب إقامة لقاء ودي 
بني األهلي ويوڤنتوس اإليطالي 
مبدينة روما يوم 2 يناير القادم 
مقابل مبلغ مالي قدره 100 ألف 

يورو.
وأضاف املنيسي عبر برنامج 
ميديا سبورت الذي يقدمه على 

واجلماهير املصرية هنا أبدت 
لنا ضيقها مما تتناوله بعض 

وسائل اإلعالم«.
وطالب زاهر وزير اإلعالم 
املصري أن���س الفقي ورئيس 
احت��اد اإلذاع���ة والتل��فزيون 
أسامة الش���يخ بالتدخل فورا 
لوقف هذه »اإلس������اءات التي 
ته���ني املواطن املص���ري في 

اخلارج«.
وفي س���ياق مختلف، أشار 
زاهر إلى أنه عقد جلسة ودية 
مع رئيس احتاد الكرة اجلزائري 
محمد روراوة حتت رعاية رئيس 
االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم 
محمد بن همام ورئيس االحتاد 
القطري لكرة القدم الشيخ حمد 
بن خليفة إلزالة اخلالفات التي 
حدثت ب���ني اجلانبني املصري 
واجلزائري على خلفية مواجهة 
ف���ي تصفيات كأس  الفريقني 

أحرز عبدالوهاب الس���عيدي امليدالي���ة البرونزية في املبارزة 
ضمن الدورة اآلس���يوية الباراوملبية أللع���اب املعاقني في مدينة 

»غوانزو« الصينية.
 وقال أمني س���ر نادي املعاقني ش���افي الهاج���ري ل� »كونا« ان 
السعيدي أحرز امليدالية الثانية للمنتخب الوطني في هذه الدورة 
في سالح )االبيه( بعد منافسة قوية مع عدد من الالعبني البارزين 
في القارة وخصوصا الصينيني منهم الذين يعدون أبطال العالم 

في هذه اللعبة.

صعد الش���باب ال���ى املركز 
اخلام���س ف���ي ج���دول ترتيب 
الدوري الس���عودي لكرة القدم 
بعد ان سحق ضيفه التعاون 4 
� 1 في املرحلة اخلامس���ة عشرة 

من املسابقة.
ورفع الشباب رصيده الى 22 
نقطة في املركز اخلامس، بينما 
جتمد رصيد التعاون عند 13 نقطة 

في املركز احلادي عشر.

اختار مدرب منتخب س���ورية امين حكيم 26 العبا ملباراته 
الدولي���ة الودية مع نظي���ره العراقي التي س���تقام في مدينة 
الس���ليمانية العراقية يوم الس���بت املقبل، ضمن استعدادات 
املنتخبني لنهائيات كأس االمم اآلس���يوية 2011 لكرة القدم في 

الدوحة من 7 الى 29 يناير.
من جهة ثانية، أفادت وكالة الصحافة الفرنس���ية بأن املدرب 
الروماني تيتا فاليريو الذي اس���تقال م���ن تدريب فريق االحتاد 
حامل كأس االحتاد اآلس���يوي، س���يكون املدرب اجلديد ملنتخب 
س���ورية خلفا للصربي راتومي���ر دويكوڤيتش وان توقيع العقد 

سيتم خالل ساعات.

تأهل انت���ر ميالن االيطالي 
الى املباراة النهائية من بطولة 
القدم  العال���م لألندية لك���رة 
ايلهوا  بفوزه على سيونغنام 
الكوري اجلنوبي 3 � 0 مس���اء 
امس على س���تاد مدينة زايد 
الرياضية في ابوظبي. وسجل 
الصربي ديان ستانكوڤيتش 
)17( واالرجنتيني���ان خافيير 
زانيتي )32( ودييغو ميليتو 
)73( االهداف الثالثة. وضرب 
انت���ر موع���دا م���ع مازميبي 
الكونغولي في املباراة النهائية 
بعد فوز األخير أول من امس 
البرازيلي  انترناسيونال  على 

في الدور نصف النهائي.
وفي مباراة أخ���رى احرز 
باتش���وكا املكس���يكي بط���ل 
الكون���كاكاف املركز اخلامس 
بف���وزه عل���ى الوح���دة بطل 
االمارات ب���ركالت الترجيح 4 
� 2 بعد انتهاء الوقت االصلي 
2 � 2. وس���جل اسماعيل مطر 
)44( ومحمد خميس )77( هدفي 
الوحدة، واالرجنتيني من اصل 
كرواتي داريو سفيتانيتش )82 
و89( هدفي باتشوكا. وشهدت 
املباراة طرد االماراتي حمدان 
الكمالي في الدقيقة 72، وركلة 
جزاء ضائعة لباتشوكا اهدرها 
البارغوياني ادغار بينيتيز الذي 

اطاح بالكرة عاليا )73(.

يقام في الثالثة عصر اليوم مهرجان مبرة املغفور له الش���يخ 
عبداهلل املبارك لسباق اخليل على مضمار فروسية االحمدي ويشتمل 
على 4 أش���واط قيد فيها 39 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات، 
وسيشهد الشوط الثالث منافسات قوية بني جياد الدرجة الثانية 
على مسافة 1600 متر خصوصا اجلياد »شملول« و»اليوم اجلديد« 
و»قايد الرمي« التي تعتبر االقرب للفوز كما لن يكون الشوط الرابع 
اقل اثارة وندية حيث يشارك عدد كبير من اطايب املبتدئات التي 

تتنافس بقوة لنيل شرف الفوز.

مسقط ـ وفد جمعية الصحافيين
تختتم دورة األلعاب اآلس����يوية الش����اطئية الثانية في العاصمة 
العمانية مسقط مساء اليوم بإقامة حفل ختام الدورة باملدينة الرياضية 
باملصنعة في حفل فني كبير يتوقع ان يخطف األنظار كما كان عليه 
حفل االفتتاح بحضور ورعاية وزير التراث والثقافة هيثم بن طارق 
آل سعيد. ومثلت دورة األلعاب اآلس����يوية الشاطئية حدثا رياضيا 
تاريخيا ولعله من حسن الطالع انه يأتي متزامنا مع احتفاالت العيد 
الوطني األربعني للسلطنة. وعلى مدى تسعة ايام كانت انظار العالم 
كلها متجهة نحو السلطنة التي استقطبت كل القيادات الرياضية في 
العالم ف����ي مقدمتهم رئيس اللجنة االوملبية الدولية ورئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر ورئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
الشيخ احمد الفهد واالمير البرت امير موناكو ورئيس اللجنة االوملبية 
االردنية االمير علي بن احلس����ني وعدد من رؤس����اء اللجان االوملبية 
الوطنية بالقارة اآلسيوية وممثلو الدول. وعلى صعيد آخر، اكد نائب 
مدير املجلس االوملبي اآلسيوي حيدر فرمن ان اللجنة املنظمة للدورة 
وفرت كل االحتياطات املطلوبة للبطولة املادية والبشرية احمللية ومن 
اخلارج. وحول س����ير العمل قال ان املجلس االوملبي اآلسيوي يعقد 
اكث����ر من اجتماع دوري مع اللجن����ة املنظمة العليا كما كانت جتتمع 
جلان اخ����رى ممثلة للمجلس االوملبي كل ثالثة اش����هر وعليه كانت 
هناك متابعة مستمرة ودائمة في سبيل االعداد اجليد للبطولة واننا 
اآلن س����عداء لنجاحها بعد ان حققت االمل املنشود من حيث االلتزام 
للجدول الزمني وتطبيقه. واعتبر حي����در هذه البطولة االولى التي 
تقام فيها 14 لعبة وهو الرقم االكبر في التنظيمات اآلسيوية لبطولة 
شاطئية، والهدف من زيادة االلعاب هو االهتمام باأللعاب غير املدرجة 

في تنظيمات وأجندة األلعاب األوملبية.

إنتر يكتسح سيونغنام بثالثية ويتأهل للنهائي
باتشوكا يحرز المركز الخامس على حساب الوحدة في كأس العالم لألندية

محمد عبدالشافي سيكون من العناصر األساسية في مواجهة قطر

مهاجم انتر دييغو ميليتو فرحا بهدفه في مرمى سيونغنام               )أ.ف.پ(

أياكس يسعى لتخفيض رواتب بعض 
الالعبين من بينهم ميدو

تسعى إدارة نادي اياكس امستردام الهولندي الذي 
يلعب له املهاجم الدولي املصري احمد حسام )ميدو( 
الى تخفيض رواتب بعض الالعبني بسبب األزمة املالية 
التي يعاني منه����ا النادي. وكان النادي الهولندي قد 
أعلن في وقت سابق عن رغبته في بيع بعض الالعبني 
ملواجهة األزمة املالية.وحسبما أفاد موقع »اياكس شو 
تامي« الهولندي فإن النادي في طريقه لتخفيض رواتب 

بع����ض العاملني امثال ميدو واندري اويير وتيموتي 
اتوبا واوليفير بريساس. واشار املوقع الى ان ادارة 
النادي تسعى الى توفير اكثر من ستة أو سبعة ماليني 
يورو. جدير بالذكر ان ميدو انتقل الى صفوف اياكس 
امستردام الهولندي على س����بيل االعارة ملدة موسم 
واحد قادما من ميدلزب����رة االجنليزي والذي ينافس 

في دوري الدرجة األولى االجنليزي.

األهلي يتمسك بحقوقه في حال انتقال الحضري إلى المريخ

قطر في تحدٍ قوي أمام »الفراعنة« وديًا
المجلس المعّين يستعد لتسليم الُعهد

إدارة التنفيذ تمهر حكم القادسية 
بختم الصيغة التنفيذية

غضب من تعليقات بالتر على ما ينتظر المثليين في قطر

نواف بن فيصل: لن نطلب استضافة 
مباريات من مونديال 2022


