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الفهد يوّقع عقد »اآلسيوية للصاالت« اليوم

الشيخ أحمد الفهد علم الكويت في ملعب »فرانسوا حريري« في أربيل خالل مباراة سابقة بني االبيض وأربيل

رئيس »فيفا« جوزيف بالتر أشاد بنجاح اإلمارات في تنظيم كأس العالم لألندية  )أ.ف.پ(

أحمد حسن مرشح قوي للحصول على جائزة أفضل العب في داخل أفريقيا

يوقع رئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد، اليوم 
ب���دورة االلعاب  العقد اخلاص 
اآلسيوية اخلامس���ة للصاالت 
املغلقة التي ستقام في جمهورية 

تركمانستان عام 2017.
ويوق���ع العقد ع���ن اجلانب 
التركمانس���تاني نائ���ب رئيس 
ال���وزراء والنائب االول لرئيس 
اللجنة االوملبية في تركمانستان 

ديرياغولوي اورازوف.
يذكر أن دورة االلعاب اآلسيوية 
للصاالت املغلقة هي أحد انشطة 
املجلس االوملبي اآلسيوي التي 
تقام كل 4 سنوات وتضم األلعاب 
غي���ر االوملبية القتالية وتغطي 
شريحة كبيرة من شباب القارة 
الصفراء والرياضات الشبابية 
الت���ي تتطلب دع���م الكثير من 

املنظمات.
ال���دورة االولى في  واقيمت 
ف���ي »مكاو«  تايلن���د والثانية 
العام  ف���ي ڤيتن���ام  والثالث���ة 
املاضي، بينما ستقام الرابعة في 
»انشن« الكورية واخلامسة في 

تركمانستان عام 2017.

املونديال لقطر »فتحنا لكرة القدم 
عاملا جديدا وثقافة جديدة. لقد 
العربي عدة مرات  العالم  حاول 
اس���تضافة احلدث في دول مثل 
املغرب ومصر، مضيفا أن قطر 
جزء من العالم اإلس���امي الذي 

يبلغ تعداده مليار شخص.
ونف���ى باتر الصلة بني قرار 
منح تنظيم املونديال لقطر وكونها 
تقع في منطقة اخلليج الغنية، 
وقال لو كنا نريد كس���ب املال، 
لذهبنا إلى الواليات املتحدة وليس 
إلى هذا البلد. يجب علينا أال ننسى 
أن قطر نظمت حتى اآلن مسابقات 

حتت مظلة االحتاد الدولي.

تل���ك التصريحات: »لم يكن في 
نيتي آن���ذاك اإلدالء بأي موقف 
متيي���زي، ولن تكون هذه نيتي 

في املستقبل«.
وتابع قائا: »إذا شعر شخص 
ما بأن تصريحاتي أحلقت به األذى 
فأنا أعتذر له وأؤكد له أنني نادم. ال 
يوجد حدود في كرة القدم ويجب أال 
يكون هناك متييز جتاه أي إنسان«، 
وكان باتر قد تع����رض لعدد من 
االنتقادات خال مؤمتر صحافي في 
جنوب أفريقيا، األحد املاضي، بسبب 
منح االحتاد حق تنظيم نهائيات 
كأس العالم لعام 2022 لقطر، بدعوى 
القي����ود على عدد من احلريات في 

هذه الدولة اخلليجية.
ومن بني األسئلة التي وجهت 
لباتر خال املؤمتر الصحافي، 
تساؤل عن املشاكل التي قد تواجه 
املثلي���ني الذين يريدون حضور 
كأسي العالم في قطر، وهو سؤال 
جاهد باتر إلخفاء ضحكته خال 
اإلجابة عليه.ونقلت وسائل إعام 
دولية عن باتر قوله »أنصحهم 
)املثليني( بعدم ممارسة الناشط 
اجلنس���ي«، خال وجودهم في 
مونديال قطر، الدولة اإلسامية 
الواقع���ة ف���ي منطق���ة اخلليج 

احملافظة.
وقال عن ق���رار منح تنظيم 

أعرب رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( السويس���ري 
جوزيف باتر عن شكره وتقديره 
لدولة اإلمارات عل���ى تنظيمها 
العديد من األنشطة التي تخدم كرة 
القدم وتساهم في تطورها، مشيدا 
بدور اللجنة املنظمة لبطولة كأس 
العالم لألندية التي اختتمت أمس 
في العاصمة أبوظبي للمرة الثانية 

على التوالي.
وأكد باتر، في مؤمتر صحافي 
في أبوظبي، »متيز أبناء اإلمارات 
البطوالت  في تنظيم مختل���ف 

خاصة في مونديال األندية«.
وقال بات���ر »لقد أبلى احتاد 
اإلمارات لكرة القدم الباء احلسن 
كما كان احلال في العام املاضي، ال 
يوجد لدينا مجال النتقاد أي شيء 
وال يسعنا إال أن نعبر عن شكرنا 
للس���لطات احمللية على حسن 

ضيافتها وروعة مرافقها«.
وعن عودة كأس العالم لألندية 
إلى اليابان عام 2011، قال باتر 
الياباني���ني محترف���ون في  إن 
تنظيم األحداث وقد س���بق لهم 
أن استضافوا عدة أحداث رياضية 

عاملية.

يعتذر للشواذ

من جه���ة اخرى، قدم رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
جوزيف باتر اعتذاره للشاذين 
جنسيا، بعد أن دعاهم إلى االمتناع 
عن ممارسة اجلنس في مونديال 
»قطر 2022«، وهي دولة خليجية 
جترم املثلية اجلنسية، وقال إن 
تصريحاته تلك لم تكن موجهة 
بشكل متييزي. وقال باتر، الذي 
تعرض النتقادات كبيرة بسبب 

مبارك الخالدي
تع����ود االندية الكويتية للعب مجددا في العراق بعد موافقة االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم على طلب ناديي دهوك والطلبة العراقيني بخوض 
مبارياتهما على ماعبهما العراقية في االدوار التمهيدية من بطولة كأس 

االحتاد اآلسيوي والتي ستنطلق االول من مارس املقبل.
ويبدو ملعب »فرانسوا حريري« في اربيل هو املهيأ انشائيا وامنيا 
الس����تقبال مباريات الفريقني، اذ يتع����ذر على فريق الطلبة اللعب على 
ملعبه في بغداد لدواع امنية، كما ان دهوك الواقع ملعبه في السليمانية 
لم يحقق متطلبات االحتاد اآلسيوي للعبة من حيث االمكانات، وعليه 
قرر االحتاد اآلسيوي اقامة املباريات في اربيل حيث سبق ان فك نادي 
الكوي����ت احلصار عن الرياضة العراقية بزيارة تاريخية في س����بتمبر 
املاضي وخوضه اللقاء احلاسم امام اربيل العراقي في اياب الدور نصف 
النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي والتي انتهت بفوز االبيض 1-0 وتأهله 
الى املباراة النهائية للمرة االولى في تاريخه قبل ان يتوج باللقب بفوزه 
على الكرامة الس����وري 2-1 على ستاد الكويت في عام 2009. ويتوجب 
على الكوي����ت اعادة جتربته التاريخية، بينما يتوجه النصر الول مرة 
للعب في العراق في املشاركة االولى للعنابي في بطولة قارية. وكانت 
القرعة قد اوقعت الكويت في املجموعة الرابعة الى جانب اندية السويق 
العماني والوحدات االردن����ي والطلبة، بينما وقع النصر في املجموعة 

الثالثة مع اندية اجليش السوري والفيصلي االردني ودهوك.
ويس����تقبل النصر فريق دهوك في 2 مارس املقبل على س����تاد علي 

صباح السالم، بينما يستضيف الكويت فريق الطلبة في 16 منه.

 الكويت والنصر يلعبان على »فرانسوا حريري« 
بعد موافقة االتحاد اآلسيوي على طلب دهوك والطلبة

بالتر: اإلمارات نجحت بامتياز في تنظيم مونديال األندية
صحيفة إسرائيلية: سنحرق قمصان وأعالم برشلونة

 بسبب توقيع اتفاقية مع »قطر فاونديشن«
العربية.نت: تقود صحيفة »عينيان ميركازي« اإلسرائيلية حملة 
شرسة وغير مسبوقة ضد برشلونة اإلسباني تدعوه للتراجع عن 
تلقيه دعما من مؤسسة قطرية، وإال فإن قمصانه وأعامه ومختلف 

رموزه ستحرق من قبل مؤيديه اإلسرائيليني.
وكتب���ت الصحيفة في عنوانها الرئيس���ي: »عينيان ميركازي« 
تبادر إلى حرق قمصان وأعام برشلونة إذا لم يتراجع النادي عن 

اتفاقية رعاية املنظمة القطرية له«.
وتأتي هذه احلملة التي يقف على رأسها رئيس حترير الصحيفة 
وهو من مناصري برش���لونة، بعد أيام من قيام النادي الكاتالوني 
بالتوصل إلى اتفاق مع مؤسسة »قطر فاونديشن« لكي يضع اسم 
هذه املؤسس���ة على قميصه إلى جانب شعار »يونيسيف« مقابل 

33.165 مليون يورو ل� 5 سنوات.
وهددت احلملة بأن النادي »س���يفقد مئ���ات اآلالف من مؤيديه 
اإلس���رائيليني واليهود، ولكنه باملقابل سيكس���ب تشجيع مايني 

اإلساميني، وكل هذا بسبب وقوع الفريق بأيدي إدارة جديدة اتخذت 
قرارا اقتصاديا له إسقاطات سياسية بعيدة املدى«.

وذكرت أن »ناديا يبيع نفس���ه لصندوق ي���وزع منحا لتعليم 
اإلسام على هذا النحو، ال ميكنه مترير قرار من هذا النوع من دون 
أن نقوم نحن مؤيدي برشلونة في إسرائيل ضد هذا القرار ونعرب 
عن موقفنا منه«. واستطردت مروجة حلملتها بأن »املسألة بسيطة 
جدا، إذا لم يتراجع نادي برشلونة عن قراره، سنقوم نحن مشجعي 
الفريق في إسرائيل بإيقاد حريق كبير حلرق أعام وشاالت وأقنعة 
وقمصان برشلونة وكل األدوات والرموز التي تستخدم لتشجيع 

الفريق الكاتالوني«.
ولم تغفل الصحيفة اس���تثمار املوقع االجتماعي »فيس بوك« 
للترويج حلملتها، وتقوم بتش���جيع الناس على دخول صفحتها 
على املوقع والتصويت لصالح احلملة التي تقودها من أجل »إسماع 

صوتها للعالم بأسره«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
وافق مجلس إدارة نادي الزمالك املصري على 
بيع حارس مرمى الفريق واملنتخب املصري لكرة 
القدم عصام احلضري لنادي املريخ السوداني 
مقابل 800 ألف دوالر بعد سلسلة من املفاوضات 
واملناقش���ات بني مس���ؤولي الناديني في الفترة 

األخيرة.
وأكد رئيس نادي الزمالك املستش���ار جال 
إبراهيم في تصري���ح لوكالة األنباء األملانية ان 
الزمالك أرسل فاكسا رس���ميا ملسؤولي املريخ 
يقرر فيه املوافقة على بيع احلضري مقابل 800 

ألف دوالر.
وأضاف ان هذا العرض هو »العرض األخير 
الذي ميكن أن نقدمه ملس���ؤولي املريخ، ومن ثم 
فإن هذا العرض نهائي وال رجعة فيه بأي شكل 

من األشكال«.
يذكر ان الزمالك طلب االستغناء عن احلضري 
في البداية، مقابل احلصول على مليوني دوالر 
وبعدها جرى تخفيض املبلغ إلى مليون دوالر، 
واستقر النادي في النهاية على احلصول على 800 

ألف دوالر نظير السماح للحضري بالرحيل.
من جهة أخرى، أعل���ن مدافع الزمالك محمد 
يونس أنه ينتظر عرضني رسميني أحدهما من 
اإلسماعيلي والثاني من احتاد الشرطة للتعاقد 
معه في يناير القادم، مؤكدا ان العرضني سيصان 
للقلعة البيضاء خال ساعات قليلة، ويتمنى ان 

توافق اإلدارة على أحدهما.
ورفض يونس أن يرحل إلى اإلسماعيلي في 
صفقة تبادلية مع املعتصم سالم، مشيرا إلى أن 
الصفقات التبادلية تقلل من قيمة الاعب وانه 
سيرحل برغبته للنادي الذي يشعر بأنه سيجد 
من خاله الفرصة لإلعان عن نفسه من جديد 
للدخول في بؤرة اهتمامات اجلهاز الفني للمنتخب 

املصري بقيادة حسن شحاتة.
في شأن آخر يخضع العب خط وسط فريق 
بني عبيد أمين عبودي لاختبارات حتت إشراف 
اجلهاز الفني للزمالك بقيادة حسام حسن، وذلك 

بع���د ان ظهر الاعب في التدري���ب الذي أجراه 
الفريق مس���اء اول من امس على ملعب زامورا 
مبيت عقبة قبل احلكم على مستواه بشكل نهائي 

خال الفترة املقبلة.
وكان الاعب )23 س���نة( ق���د جاء بناء على 
ترشيح من اجلهاز الفني لبني عبيد الذي يقوده 
العب الزمالك الس���ابق حسني عبداللطيف بعد 

ظهوره مبستوى طيب في الفترة األخيرة.

خروج شحاتة وجدو من األفضل أفريقيًا

وفي شأن مختلف، اقترب موعد إعان الفائزين 
بجوائز االحتاد االفريقي لكرة القدم، ولم يتبق 
س���وى 24 ساعة فقط، الختيار األفضل في عام 

2010 وذلك مبقر االحتاد القاري في القاهرة.
واملؤشرات النهائية للفائزين باجلوائز تؤكد 
خروج ممثلي مصر من املنافسة فيما عدا »الصقر 
األهاوي« وقائد منتخب مصر احمد حسن، بينما 
أصبح خروج كل من محم���د ناجي »جدو« من 
املنافسة على جائزة أفضل العب محلي وحسن 
شحاتة املدير الفني للفراعنة من املنافسة على 
جائزة أفضل مدرب لعام 2010 شبه مؤكد، وتشير 
املؤشرات النهائية الى فوز أحمد حسن بجائزة 
أفضل العب محلي التي يتنافس عليها الصقر مع 
كل من زميله بالنادي األهلي واملنتخب املصري 
محمد ناجي جدو واالن دياكو، وذلك بعد حصوله 
على أكبر عدد من األصوات، وقاد احمد حس���ن 
منتخب مصر للفوز ببطولة كأس األمم األفريقية 
التي أقيمت في أنغوال وحصل على جائزة أفضل 

العب في البطولة.
بينم���ا انحصرت جائزة أفضل العب أفريقي 
بني الكاميروني صامويل ايتو والغاني أسامواه 
جيان، وخرج من املنافسة على اجلائزة الاعب 

العاجي ديدييه دروغبا.
وكان جيان قد قاد منتخب باده إلى الدور ربع 
النهائي في مونديال 2010 الذي أقيم في جنوب 
أفريقيا، باإلضافة إلى انه حصل على جائزة ال� 

»BBC« ألفضل العب في القارة السمراء.

قدم اعتذاره للشواذ عن تصريحات سابقة

سداب يوقف تقدم الطليعة

األهلي المصري يودع
 كأس طائرة العالم لألندية

أوقف أهلي سداب تقدم الطليعة نحو القمة وتغلب عليه 2 � 1 
في عقر داره في مس���تهل املرحلة اخلامسة للدوري العماني لكرة 
القدم. وهو الفوز األول ألهلي سداب في الدوري ليرفع من رصيده 

إلى 4 نقاط وبقي الطليعة عند 6 نقاط.
أحرز للفائز البرازيلي فيليب )4( ومحمد ناصر )74(، وللخاسر 

سعيد الرزيقي )64(.
وتعادل النهضة مع صحم س���لبيا في مباراة عقيمة لم ترتق 
إلى املستوى املطلوب ليرفع النهضة رصيده إلى 5 نقاط وصحم 

إلى 4 نقاط.
وخطف الشباب نقطة ثمينة خارج قواعده بتعادله السلبي مع 

النصر ليرفع من رصيده إلى 4 نقاط والنصر إلى 5 نقاط.

ودع األهلي املصري الدور األول لبطولة العالم لألندية املقامة 
حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بخسارته الثانية على التوالي 
ام���ام بيكان اإليراني 0 � 3 )االش���واط 25 � 20 و25 � 19 و25 � 19( 

ضمن املجموعة األولى.
وفي املجموعة ذاتها لقي العربي القطري خسارته األولى امام 

بلشاتو الپولندي 0 � 3 )االشواط 25 � 22 و25 � 22 و25 � 25.
ويحتاج العربي للفوز اليوم علي بيكان االيراني للوصول الى 

دور نصف النهائي. 
ومن املتوقع ان تخرج مباراتهما قوية لصراعهما معا علي التاهل 

بجانب بلشاتو الپولندي الذي ضمن التأهل.
وفي املجموعة الثانية ضم���ن تورينتو االيطالي حامل اللقب 
التأه���ل لنصف النهائي بفوزه على بوليفار االرجنتيني 3 � 1 )25 

� 16 و25 � 15 و23 � 25 و25 � 22.
وتصدر تورينتو مجموعت���ه برصيد 4 نقاط وخلفه بوليفار 
برصيد 3 نقاط، في حني حقق دينامو موسكو الروسي الفوز على 

سان ميتشل االميركي 3 � 0 )25 � 16 و25 � 14 و25 � 23.
ورفع دينامو موس���كو رصيده الى 3 نق���اط في املركز الثالث 

باملجموعة الثانية وحافظ على آمال التأهل
لنصف النهائي.

ويختتم الدور األول للبطولة اليوم بأربعة لقاءات جتمع العربي 
مع بيكان وبلش���اتو م���ع االهلي، ودينامو موس���كو مع بوليفار 

وتورينتو مع سان ميتشل.

الزمالك يوافق على بيع الحضري مقابل 800 ألف دوالر
أحمد حسن مرشح للفوز بجائزة أفضل العب في داخل أفريقيا

»الجمهورية« :منتخب المعلم.. في الدوحة »مبلِّم«
أجمعت وسائل اإلعام املصرية على ضعف منتخبها املصري 
أم���ام قطر بعد هزميته 2 � 1، وديا في الدوحة وش���نت هجوما 
شرس���ا على املدير الفني حسن شحاتة وحمل اإلعام املصري 
»املعلم« والاعبني مس���ؤولية اخلس���ارة التي سببت حالة من 

اإلحباط للجماهير املصرية.
وحملت عناوين الصحف املصرية في القاهرة نقدا الذعا لألداء، 
حيث جاء العنوان الرئيسي لصحيفة »األهرام« )املنتخب املصري 
خذل جماهيره في قطر. بينما قال عنوان صحيفة »اجلمهورية« 
)منتخب املعلم.. في الدوحة »مبلم«(، حيث ذكرت أن أداء معظم 
العبي املنتخب املصري كان استعراضيا فقط ولم يكن اهتماما 

باملباراة التي جاءت خسائرها أكبر من مكاسبها.
أما عنوان صحيفة »املس���اء« فقال )يا خراب���ي.. يا خرابي 
منتخبنا خس���ر من العنابي( في استهزاء من الصحيفة ببطل 
القارة األفريقية الذي خسر أمام منتخب قطر الذي كان األفضل 
في املباراة على حد وصف اجلريدة، في حني جاء عنوان »األخبار« 

الرئيسي )األداء هزيل وأخطاء الدفاع مستمرة(، مشيرة إلى أن 
أداء »الفراعنة« كان هزيا وأصاب اجلماهير املصرية بالصدمة 
وأن كم األخطاء التي ارتكبها الاعبون، الس���يما املدافعون كان 

مضحكا.
واتفقت جميع الصحف املصرية على حتميل شحاتة املسؤولية 
الكاملة عن اخلس���ارة أمام »العنابي«، واتهمته مبجاملة بعض 
الاعبني الكبار على حساب آخرين يستحقون االنضمام لصفوف 

املنتخب.
وتناولت الفضائيات املصرية في حتليلها للمباراة أس���ماء 
مجموع���ة من الاعبني طالبوا برحيله���م عن صفوف املنتخب 
املصري وفي مقدمتهم صانع ألعاب »الفراعنة« محمد أبو تريكة 
واملدافع وائل جمعة، في حني طالبوا بضم أس���ماء جديدة منها 
ثنائي اإلسماعيلي عبداهلل السعيد وعبداهلل الشحات باإلضافة 
إلى جنم الزمالك شيكاباال، حيث أكدوا ضرورة ضخ دماء جديدة 

في صفوف املنتخب بشكل أوسع.

»المساء«: يا خرابي.. يا خرابي منتخبنا خسر من العنابي


