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الرياضي يثأر من الحكمة في دوري السلة

بن همام يلتقي الرئيس اللبناني
ويشكر وقفته مع قطر

الحمود يشيد بنتائج الكويت
في البطولة العربية لإلسكواش

شلبي يخرج عن النص في سقطة إعالمية جديدة مشوار صعب للزمالك 
في »أبطال أفريقيا«

أوقعت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أجراها االحتاد األفريقي 
لكرة القدم أمس األهلي املصري في مواجهة سوبر سبورت بطل جنوب 
افريقيا في دور ال� 32 من البطولة حيث س���تقام مباراة الذهاب بالقاهرة 

على أن تقام مباراة العودة في جنوب افريقيا.
ويواجه الزمالك فريق ستارز الكيني في الدور التمهيدي وتقام مباراة 

الذهاب في القاه���رة أح���د أي���ام 28 و29 و30 يناي��ر املقب��ل.
وفي حالة تخطي الزمالك لعقبة بطل كينيا فإنه س���يواجه في دور ال� 

32 الفائز من لقاء االفريقي التونسي مع اجليش الرواندي.

خرج اإلعالمي مدحت ش���لبي عن النص أثناء برنامجه »مس���اء 
األنوار« على قناة »مودرن سبورت« عندما تلفظ ب� »نكتة« خادشة 
للحياء على الرغم من قراءته لها قبل إذاعتها على اجلماهير. وأثناء 
حديثه، قرأ شلبي بعض رسائل املشاهدين كاملعتاد ثم توقف للحظة 
قب���ل أن يقرر إلقاء »نكتة« على آذان اجلماهير. وتضمنت »النكتة« 
إيحاءات جنسية صريحة كان من غير الالئق التلفظ بها على الهواء 
مباش���رة وألفاظ خارج���ه وتتحدث عن ليلة الدخل���ة دون مراعاة 
ملشاعر املاليني من املشاهدين، وهو ما يعني سقطة جديدة لإلعالم 

الرياضي في مصر.
وحملت الرس���الة في طياتها إساءة للشرطيات من النساء حيث 
حتدثت النكتة عن ليلة دخلة مواطن مصري بضابطة مرور. وبعد 

املشهد املخل باآلداب الذي شاهده املاليني على الهواء يبقى أهم سؤالني. 
هل يتخذ وزير الداخلية املص���ري اللواء حبيب العادلي قرارا ضد 
شلبي بعد إساءته لشرطيات املرور؟ وهل يقوم وزير اإلعالم أنس 

الفقي بإيقاف برامج شلبي وحتويلها للجنة التقييم االعالمي؟
وكانت قناة »درمي« قد ش���هدت حادثا مرادفا عندما تلفظ أحمد 
رفعت عضو مجلس إدارة الزمالك السابق بلفظ خادش للحياء أثناء 
حديثه عن حازم إمام جنم الفريق الشاب وعالقته بزوجته، فيما قرر 
آنذاك أنس الفقي وزير اإلعالم إحالة احللقة التلفزيونية إلى جلنة 
التقييم اإلعالمي، وأدت موجة االنتقادات العنيفة إلى تقدمي رفعت 
الستقالته من منصبه.وينتظر اجلميع وقفة من وزارة اإلعالم جتاه 

تلك السقطات االعالمية.

رئيس مجلس النواب العراقي: 
استثمار »خليجي 21« إلعمار البصرة

شدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي على ضرورة 
اس���تثمار بطولة »خليجي 21« لكرة القدم التي ستقام في محافظة 
البصرة عام 2013 إلعمار احملافظة وخاصة في مجال مشاريع البنى 

التحتية.
ودعا النجيفي محافظ البصرة ش���لتاغ عبود وعددا من أعضاء 
البرملان حملافظة البصرة إلى حضور إحدى جلسات مجلس النواب 
إلطالع املجلس على سير العمل في املدينة الرياضية وأهم احتياجات 

احملافظة إلجناز املدينة الرياضية بأقصر فترة ممكنة.
من جانبه، طلب احملافظ شلتاغ عبود من النجيفي دعمه للمشاريع 
التي تنفذ في احملافظة ومنها إعمار الطرق املؤدية إلى املدينة الرياضية 
وخاصة الطريق الذي يربط منفذ صفوان واملدينة الرياضية وأيضا 
ش���ارع املطار وش���دد على ضرورة بناء فنادق جديدة في احملافظة 

اضافة الى االهتمام بالفنادق املوجودة فيها.

ضعف شخصية
حكم تونسي يوقفه شهرين

ذكرت اإلذاعة التونسية أن جلنة التحكيم التونسية لكرة القدم 
قررت إيقاف احلكم عصام الرحموني ملدة ش���هرين »بسبب ضعف 
شخصيته« خالل إحدى مباريات املرحلة احلادية عشرة من الدوري 
التونس���ي. وأوضحت اإلذاعة أن اإلدارة اتخذت هذا القرار بس���بب 
ضعف شخصية احلكم جتاه حارس مرمى النادي الصفاقسي جاسم 
اخللوف���ي في املب���اراة التي جمعت الفريق األحد املاضي بش���بيبة 

القيروان وانتهت بهزمية الصفاقسي 2-1.
وتهجم اخللوفي في هذه املباراة على احلكم بطريقة توجب العقاب 
)اإلنذار أو الطرد( احتجاجا على احتسابه هدفا مسبوقا بلمسة يد 
)س���جله العب الشبيبة سيف اهلل احملجوبي( دون أن يتخذ احلكم 

أي إجراء ضد احلارس.
وأضافت اإلذاعة أن جلنة التحكيم فرضت أيضا عقوبة اإليقاف 
ملدة شهر واحد على رياض البناني، احلكم املساعد للرحموني، بسبب 

»عدم تعاونه مع زميله وسوء متركزه أثناء اللقاء«.

ليبيا تشّيد أكبر ملعب كرة قدم 
في شمال أفريقيا

نش���ر بطرابلس اعالن ملجموعة »رينيسانس« التركية القابضة 
عن إنش���اء ملعب كرة قدم في مدين���ة طرابلس الغرب، من املتوقع 

استكمال تشييده عام 2012.
وذكرت املجموعة التي شرعت في تنفيذ مشروع باب طرابلس، 
في بيان لها، أن املجموعة ستتولى مع شريكتها النمساوية »بي أو 
آر آر إيه جي«، إنشاء أكبر ملعب كرة قدم في منطقة شمال أفريقيا، 
وسيكون جاهزا الحتضان مباريات بطولة كأس افريقيا لكرة القدم 
2013، وقبلها املباراة الودية التي ستقام بني املنتخبني الليبي والبرازيلي 

في 12 ديسمبر 2012، وفقا لوكالة اجلماهيرية لألنباء. 
وكانت املجموعة النمس���اوية لإلنشاءات، قد أعلنت عن التعاقد 
مع الشركة الليبية لالستثمارات والتنمية، و)رينياسانس( التركية، 
لتش���ييد امللعب اجلديد، الذي تقدر تكلفة تش���ييده ب� 260 مليون 
دوالر أميركي، ويسع 50 ألف متفرج، وموقف سيارات يتسع لعشرة 
آالف سيارة، وسيكون من بني املالعب الكبيرة التي أعلنت ليبيا عن 
تشييدها في عدد من املدن الحتضان النسخة الثامنة والعشرين من 

بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2013. 
وكانت ليبيا قد أعلنت عن تش���ييد س���تة مالعب بقيمة تفوق 
املليار دوالر أميركي، في العاصمة طرابلس، ومدن بنغازي، وسرت، 

وطبرق، وصبراتة، والبيضاء.

كليمرسون يقرر الرحيل عن الغرافة

السعيدي يهنئ »كراتيه« القادسية والشباب

الهالل ينفرد بالصدارة

فتح باب التسجيل لدورة اإلعالم الرياضي أعلن الغرافة القطري انه يتفاوض مع العبني 
برازيليني الختيار احدهم خلفا ملواطنهم كليمرسون 
الذي قرر الرحيل والعودة الى بالده بعد مواسم 
حافلة مع الغرافة. وأكد نائب رئيس جهاز الكرة 
بالنادي محمود الغزال ان الغرافة وتقديرا لتاريخ 
كليمرسون مع الغرافة وتقديرا للظروف اخلاصة 
التي مير بها والتي تتطلب وجوده في بالده فقد 

قرر النادي السماح لالعبه بالعودة الى البرازيل 
لكنه اليزال مسجال ضمن كشوفاته حتى اآلن ولم 
يتم تس���وية عقده. وأشار الغزال الى ان الغرافة 
يدرس حاليا املفاضلة بني 3 العبني برازيليني وسيتم 
اختيار احدهم م���ن قبل مواطنهم كايو جونيور 
مدرب الفريق لالنضمام رس���ميا الى النادي مع 

انطالق االنتقاالت الشتوية اول يناير املقبل. 

هنأ النائب االول لرئيس االحتاد العربي للكراتيه 
خلف الس���عيدي رئيس نادي القادسية الشيخ 
طالل الفهد واعض���اء مجلس االدارة واجلهازين 
الفني واالداري وجميع جماهير القلعة الصفراء 
مبناس���بة حصول فريق الكراتيه على امليدالية 
الفضية في الكاتا اجلماعي في البطولة العربية 
الثالثة التي اختتمت في االمارات العربية املتحدة، 

كذلك هنأ نادي الشباب وجماهيره على حتقيق 
امليدالية البرونزية في الكاتا اجلماعي.

وقال السعيدي: ان تطور مستوى الكراتيه في 
الكويت ساهم في ظهور العبي الكويت مبستوى 
رائع في البطوالت اخلارجية سواء مع االندية او 
املنتخب وما حققه القادسية والشباب في البطولة 

العربية في دبي خير دليل على ذلك.

انفرد الهالل بصدارة بطولة السعودية لكرة 
القدم بفوزه على الفتح 2 � 0 في مباراة مؤجلة 

أقيمت بينهما مساء أمس األول.
وميل���ك الهالل 31 نقط���ة مقابل 28 لغرميه 

التقلي���دي النصر، لك���ن األول لعب مباراتني 
اقل.

وسجل البرازيلي تياغو نيفيز )77( وياسر 
القحطاني )88 من ركلة جزاء( الهدفني.

أعلن مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة فتح باب 
التسجيل للعاملني في املجال اإلعالمي وأصحاب 
االختصاص للمشاركة في دورة اإلعالم الرياضي 
اخلليجية التي ينظمها املركز خالل الفترة من 26 

الى 29 اجلاري.
وصرح نائب مدير إدارة املركز عدنان أبل بأن 
جميع مراكز إع���داد القادة بدول مجلس التعاون 
أرسلت ترشيحاتها لهذه الدورة باإلضافة إلى اجلهات 
التي متت مخاطبتها في الكويت وهي االحتادات 
الرياضية والصحف اليومية والقنوات الفضائية 
ووزارة اإلعالم ووكالة األنباء الكويتية وجمعية 
الصحافيني. وأضاف ان محاضرات الدورة ستقام 
خالل الفترة الصباحية مبعدل محاضرتني يوميا، 
حيث سيحاضر في الدورة د.كمال درويش عميد كلية 

التربية الرياضية ورئيس نادي الزمالك السابق، 
ود.يوسف الفيلكاوي رئيس قسم اإلعالم في جامعة 
الكويت والزمالء طالل احملطب ومرزوق العجمي 
رئيس القسم الرياضي في »النهار«. وستتناول 
الدورة عددا من املوضوعات واألطروحات اخلاصة 
باإلدارة الرياضية واإلعالم الرياضي وتطور اإلعالم 
في العصر احلديث وأنواع التأثير لإلعالم الرياضي 
على اجلماهي���ر ونظريات اإلعالم وعالقة اإلعالم 
الرياضي باملجاالت األخرى وواجبات والتزامات 
الصحافي الرياضي جتاه املجتمع وتأهيل الصحافي 
الرياضي، كما ستتناول اجلوانب اخلاصة بالتنظيم 
اإلعالمي لالحت���اد الدولي )فيفا( في كأس العالم 
والنقد الرياضي وخصائصه وكيفية إعداد صفحة 

رياضية متخصصة.

الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبال محمد بن همام بحضور هاشم حيدر
الشيخ فيصل احلمود مع عبداهلل املزين

بيروت ـ ناجي شربل
أنقذت الرمية الثالثية جلان عبد النور في سلة 
احلكمة قبل النهاية بأربع ثوان، رأس املدير الفني 
للنادي الرياضي بيروت فؤاد ابو شقرا، بتجنيب 
فريقه خسارة رابعة هذا املوسم وثانية على التوالي، 
وثأر الفريق االصفر بالتالي خلسارته امام غرميه 
التقليدي ذهابا 68-71، وفاز عليه بفارق نقطتني 
76-74 )االرباع 18-22، 30-46، 57- 58، 74-76( 
ف���ي املباراة التي اجريت بينهم���ا في قاعة النادي 
الرياضي غزير، في املرحلة ال� 15، السادس���ة ايابا 

من بطولة لبنان في كرة السلة.
وكان أفضل مسجل للرياضي جان عبد النور 19 
نقطة مع 11 متابعة، واالميركيان لورن وودز 17 نقطة 
ونايت جونسون 12 نقطة وعلي محمود 14 نقطة. 
وللحكمة االميركيان غارنيت طومسون 25 نقطة مع 
16 متابعة وداريل واتكينز 18 نقطة وغالب رضا 12 

نقطة، فيما تساوى عمر الترك من الرياضي وروني 
فه���د من احلكمة ب� 9 نقاط من 3 ثالثيات من أصل 
5 رميات لكل منهما. من جهة أخرى، التقى رئيس 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام 
يرافقه وفد آسيوي رفيع وأركان االحتاد اللبناني 
لكرة القدم ظه���ر أمس االثنني، رئيس اجلمهورية 
اللبنانية العماد ميش���ال سليمان في قصر بعبدا، 
ثم انتقلوا الى منطقة عني التينة، حيث استقبلهم 
عن���د الثانية من بعد الظهر رئيس مجلس النواب 
نبيه بري. وجاء في البيان الرسمي ان احملادثات 
تناولت ش���كر لبنان على وقوفه الى جانب امللف 
القطري لنيل استضافة تصفيات مونديال 2022. 
فيما اش���ارت أوس���اط الى بحث معمق مع أركان 
االحت���اد اللبناني لكرة القدم تناول التصويت في 
انتخابات املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي املقررة 

في العاصمة القطرية الدوحة في 6 يناير.

قام السفير الشيخ فيصل احلمود بزيارة الفرق 
الكويتية التي شاركت في بطولة األندية العربية 

ال� 13 لإلسكواش في العاصمة األردنية.
وأش���اد احلمود بالنتائج البارزة التي حققتها 
فرق الس���املية واليرموك وخيط���ان والكويت من 
خالل أدائه املتميز. وقال مخاطبا الفرق الكويتية 

املشاركة: كنتم خير سفير للرياضة الكويتية من 
خالل الصورة املشرقة التي اظهرمتوها. واكد على 
اهتمام القيادة السياسية بالرياضة ووصفها بأنها 
لغة تخاطب بني الش���عوب. ومن ناحيتها أشادت 
الفرق الكويتية باالهتمام الذي ابداه الشيخ فيصل 

احلمود واستفساره الدائم عنهم.

مواجهة صعبة لألهلي أمام الحرس.. وفتحي باقٍ مع »القلعة الحمراء« 3 مواسم مقبلة

الحضري يتسلم الجنسية السودانية ويعلن استمراره حتى 2014
           القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

أبدى ح���ارس مرمى املنتخب املصري لك���رة القدم عصام 
احلضري س���عادة كبيرة باكتمال ترتيبات انتقاله الى نادي 

املريخ السوداني بعقد ميتد الى 3 سنوات.
واكد احلضري انه اختار املريخ عن قناعة راسخة، 
مبينا انه يتشرف باالنتماء الى احد اكبر واعرق اندية 

القارة االفريقية.
واشار احلضري الى افتخاره باحلصول على 
اجلنسية السودانية التي تسلمها امس األول 
ليتمكن من التوقيع في كش���وفات 
املريخ، مبينا انه يعتبر نفس���ه 
سودانيا حتى قبل ان يتشرف 
بتس���لم موافقة السلطات على 
منحه االوراق الثبوتية، الفتا الى 
ان العالقات االزلية التي تربط البلدين 
اكبر من اي وثائق او مس���تندات معتبرا 
حضوره الى السودان رحلة داخلية من بلده 

االول الى داره الثانية.
وكان احلضري قد وصل الى اخلرطوم في 
الساعة الرابعة من فجر امس وحل بفندق برج 
الفاحت وقابل رئيس ن���ادي املريخ جمال الوالي 
في الفترة املسائية بعد اكتمال اجراءات جتنيسه 
ليتمكن من التوقيع في كش���وفات املريخ بصفة 

العب وطني لثالث سنوات.
واكد احلض���ري في اجتماعه م���ع الوالي تقديره 
واحترامه الكبير للمريخ، مشيرا الى انه حقق واحدة من 
اعز احالمه بارتداء شعار املريخ. وبني انه ظل لفترة طويلة 
ومنذ املوس���م املاضي يتحني الفرص لالنضمام الى االحمر 
والدفاع عن الوانه مؤكدا انه سيكون احد اخلص جنود املريخ 

مقدما شكره للوالي الذي اتاح له فرصة ارتداء شعار املريخ.
وقال احلضري: املريخ فريق كبير وناد معروف في القارة االفريقية 
يتش���رف كل العب باالنضمام اليه وسعادتي كبيرة باحلضور الى 
اخلرطوم وارتداء شعار املريخ ولعل واحدة من اكثر االسباب التي 
ش���جعتني على االلتحاق باملريخ هي البحث عن ناد ميلك الطموح 
ويض���ع االمكانات الالزم���ة لتحقيق هذا الطم���وح وهذا ما وجدته 
في املريخ. هذا وراهن احلضري على االس���تمرار في املالعب وعدم 
االعتزال نهائيا حت���ى يتأهل املنتخب املصري لبطولة كأس العالم 

املقبلة 2014 بالبرازيل.
واكد احلضري أنه مازال قادرا على العطاء في املالعب واالستمرار 
ألطول فترة ممكنة خاصة أنه متعاقد مع ناد جديد أال وهو املريخ.

األهلي يواجه الحرس

من جهة أخرى، تتجه أنظار عش���اق الكرة املصرية صوب ستاد 
القاهرة الدولي في الساعة الثامنة مساء اليوم ،   ومتني النفس بوجبة 
كروية دسمة ، ولقاء من العيار الثقيل يجمع األهلي مع حرس احلدود 
في مواجهة مؤجلة من االس���بوع الثامن ملس���ابقة الدوري املصري 

املمتاز لكرة القدم.
ويعتبر الفوز باملباراة وحصد نقاطها الثالث امر مطلوب وبقوة 
عند كال الفريقني، فاالهلي بصفته بطل الدوري على مدار املواس���م 
الس���تة املاضية يريد اخلروج من دوامة نتائجه وعروضه السيئة 
التي يقدمها هذا املوسم، والتي جعلته يحتل املركز اخلامس بجدول 
ترتيب املسابقة برصيد 20 نقطة.  وعلى اجلانب اآلخر  فإن معنويات 
العبي حرس احلدود قد ارتفعت بقوة بعد املواجهة االخيرة له امام 
احتاد الش���رطة، والتي انتهت لصاحله بهدف نظيف وجعلته يقفز 

الى املركز العاشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة.

فتحي يمدد عقده مع األهلي لـ 3 مواسم

الى ذلك، جدد الظهير األمين للنادي األهلي املصري أحمد فتحي 

رسميا أمس عقده مع القلعة احلمراء ملدة 3 مواسم بعد سلسلة من 
املفاوضات التي متت بني الطرفني في الفترة األخيرة.

ورفض فتحي وضع العراقيل أو وضع أي شروط مالية في عقده 
اجلديد مع األهلي ليسدل بذلك الستار نهائيا على األزمة التي تفاقمت 

مؤخرا بني الالعب والنادي.
واتفق فتحي مع مس���ؤولي األهلي على قيام األخير مبناقش���ة 
أي عرض احتراف يتلقاه الالعب في فترة االنتقاالت الش���توية في 

يناير املقبل.

اتحاد الكرة يتراجع

من ناحية أخرى، تراجع رئيس االحتاد املصري لكرة القدم سمير 
زاهر عن قراره السابق واخلاص بزيادة قوائم األندية املصرية إلى 
30 العبا، مؤكدا أن قائمة ال� 25 العبا ستس���تمر حتى نهاية املوسم 

القادم بسبب وجود الدوري البديل.
وأوض����ح زاهر أنه ال نية اآلن لزيادة ع����دد الالعبني في قوائم 
األندية، مشيرا إلى أنه كان يتوقع بدء الدوري البديل في املوسم 
املقبل وضمه للمناقص����ة اخلاصة برعاية االحتاد لكنه لم يتخط 
مرحلة الدراس����ة حتى اآلن، وعدم استيعاب األندية للفكرة انتهى 
إلى توصية بالغائه س����تعرض على مجلس اإلدارة في اجتماعه 

القادم خالل أيام.
وكان زاهر قد صرح بتصعيد القوائم إلى 30 العبا كبالونة اختبار 
ولكن وبعد الضغوط اإلعالمية والفنية واجلماهيرية التي واجهتها 

فكرة زاهر قد دفعته للتراجع عن القرار من جديد. 
في غضون ذلك، حكمت احملكمة االدارية العليا أمس برفض الطعن 
املقدم من أسامة خليل ضد رئيس االحتاد املصري لكرة القدم سمير 

زاهر ليتأكد بذلك استمرار زاهر في منصبه كرئيس لالحتاد.
يذكر أن خليل رفع العديد من القضايا ضد زاهر س���عيا لتأكيد 
عدم شرعية مجلس إدارة االحتاد املصري لكرة القدم، ولكن احلكم 

جاء ليسدل الستار نهائيا على تلك القضية.

عصام الحضري سعيد بحصوله على الجنسية السودانية


