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(رويترز)  املنتخب األوزبكي يأمل بتحسني صورته الكئيبة التي ظهر بها أمام استراليا في نصف النهائي 

(أ.ف.پ)  كي سونغ يونغ أثناء احتفاله بهدفه أمام اليابان 

(رويترز)  الياباني شينجي كاغاوا يسير على عكازين في مطار الدوحة قبل مغادرته أمس 

 كوريا الجنوبية وأوزبكستان يتصارعان على بطاقة التأهل المباشر

 نواف بن فيصل يترشح لرئاسة عودة الحياة إلى المالعب اللبنانية
  االتحاد العربي لكرة القدم

 العربي القطري يتخلى عن كيم

 المغرب وجنوب أفريقيا يتنافسان
  على استضافة كأس أفريقيا ٢٠١٥

 بيروت ـ ناجي شربل
  عادت احلياة سريعا الى املالعب اللبنانية بعد الشد والتوتر 
اللذين رافقا استقــالة احلكــومة السابقة واالستشارات لتأليف 
حكومة جديدة، وأعادت االحتـــادات الرياضية جدولة برامج 
املباريات املؤجلة، وخصوصا في كرة القدم، فيما ثابر االحتاد 
اللبنانـــي للكرة الطائرة على إقامة املباراة الوحيدة في «يوم 

الغضب» الثالثاء املاضي.
  فيمـــا أكد االحتاد اللبناني للمبارزة على املضي في تنظيم 
بطولة دول البحر االبيض املتوســـط للناشئني واالشبال بني 
٢٧ يناير و٣١ منه في مجمع ميشال املر، مبشاركة دول عربية 

وأوروبية.
  وال شك ان االنظار اجتهت الى احتاد كرة القدم الذي أعلن 
اســـتئناف مباريات الدوري بعد عطلة استمرت شهرا فصلت 

بني نهاية مرحلة الذهاب وانطالق مرحلة االياب.
  وبدا أركان االحتاد مصرين على السماح بعودة اجلمهور 
ولو بضوابط، تقلل من احلشود الكبيرة، من دون اسقاط 
التحذيرات من اجلهات االمنية بتفادي اجراء مباريات بني 
فرق من اجتاهات سياســـية وطائفية مختلفة في مناطق 
حساســـة أمنيا، كما جرى مع مبـــاراة االنصار واملبرة في 
ختام الدور ربع النهائي من مسابقة كأس لبنان التي تأجلت 
بداية ونقلت من ملعب بيروت البلدي الى ملعب بلدية برج 
حمود، ثم تأجلت الى موعد يحدد الحقا بسبب مصادفتها 

في يوم الغضب. 

 اعلن الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس االحتاد السعودي 
لكرة القدم االمير نواف بن فيصل ترشحه لرئاسة احتاد اللجان 
الوطنية االوملبيــــة العربية واالحتاد العربي لكــــرة القدم خلفا 
لعمه االمير ســــلطان بن فهد الذي قدم اســــتقالته من املنصبني 
االسبوع املاضي. وكان االمير نواف يشغل منصب النائب التنفيذي 
لالحتادين، وحسب االنظمة واللوائح املعمول بها فانه يقوم مبهام 
الرئاسة فيها متهيدا لعقد اجلمعيتني العموميتني الطارئتني لهما 

في غضون شهر.
  وجاء في بيان االمير نواف انه «بناء على ما ورده من اتصاالت 
من أغلب أعضاء االحتادات العربية سيرشح نفسه لرئاسة االحتادين 

العربيني للجان األوملبية الوطنية العربية وكرة القدم».
  وقد اعلن رئيس اللجنة االوملبية الشيخ احمد الفهد «عن دعمه 
لترشيح االمير نواف لرئاســــة االحتادين العربيني»، مؤكدا «ان 
موقف الكويت داعم لترشــــيح االمير نواف ونعتقد أنه سيكون 

خير خلف خلير سلف».

 أعلن العربي القطري لكرة القدم رسميا انهاء عقد مهاجمه 
البرازيلي كارلوس كيم بالتراضي.

  وذكر املوقع الرسمي للنادي على شبكة االنترنت ان فسخ 
العقد مت بالتراضي بينه وبني العبه الذي ابدى رغبة في انهاء 

عقده بسبب ظروف عائلية خاصة به. 

 بعد ٧ اعوام على صراعهما املثير على استضافة كأس العالم لعام 
٢٠١٠، يدخل املغرب وجنوب افريقيا غدا السبت في لوبومباشي 
منافسة قوية من أجل استضافة نهائيات كأس االمم االفريقية لعام 
٢٠١٥. وسيتم اختيار البلدين املضيفني للنسختني املقبلتني غدا في 
مدينة لوبومباشي التي تستضيف في اليوم ذاته مباراة الكأس 
السوبر بني مازميبي الكونغولي الدميوقراطي بطل مسابقة دوري 
ابطال افريقيا والفتح الرباطي املغربي بطل كأس االحتاد االفريقي.
يذكر أن النسخة املقبلة لكأس افريقيا لألمم ستقام عام ٢٠١٢ في  

الغابون وغينيا االستوائية، تليها نسخة عام ٢٠١٣ في ليبيا.
 

 الزمالك يزيل العقبات في طريق عودة «ميدو»

 تأجيل الدوري المصري بسبب المظاهرات
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

  قرر االحتـــاد املصري لكرة 
القـــدم امس تأجيـــل املرحلة 
السادسة عشرة من الدوري الى 
اجل غير مسمى بسبب الظروف 
االمنية في البالد. وكانت املرحلة 
مقررة اليوم وغدا، لكن حركة 
االحتجاج الشعبية الواسعة في 
مصر دفعت االحتاد الى اتخاذ 

قرار التأجيل.
  من جهة أخرى، أكد رئيس 
إبراهيم  الزمالك جـــالل  نادي 
جناحه في تأمني مقدم التعاقد 
مع املهاجم الدولي أحمد حسام 
«ميدو»، مشيرا إلى أن التوقيع 
وحسم الصفقة سيتم مع وصول 

البطاقة الدولية لالعب.
إبراهيم    وجاءت تصريحات 
بعد اجتماع مطول بينه وميدو، 
بحضور عدد من أعضاء مجلس 
إدارة الزمالك وشقيق جنم أياكس 

أمستردام الهولندي السابق.
  وقال إبراهيم «اجللسة عقدت 
إلنهـــاء كل التفاصيل اخلاصة 
بالعقـــد بني الزمالـــك وميدو، 
وجنحنا فـــي االتفاق على كل 
شيء خاصة بعد ان وافق ميدو 
على تقسيط مستحقاته، مبا 
فيها مقدم التعاقد نظرا للظروف 

املالية التي يعانى منها الزمالك». 
وتابع «مقدم عقد ميدو جاهز، 
واتفقنا على توقيع العقود بعد 
وصول البطاقة الدولية لالعب 

إلى نادي الزمالك».
  ويأتـــي انتقال ميـــدو إلى 
الزمالك بعد تراجع فرصه في 
املشاركة أساســـيا مع أياكس 
الفني للفريق  بتغيير اجلهاز 
الهولندي، ما دفعه للتفكير في 
تغيير الفريق ثم قرر العودة 

إلى «القلعة البيضاء».
الزمالك    ويتدرب ميدو مع 
منذ يومني حتى يثبت حسن 
الفريق األبيض،  نواياه جتاه 
على الرغم املشاكل التي أحاطت 
بانتقاله للنادي بســـبب عدم 
الالزمة  املالية  السيولة  توافر 

إلمتام التعاقد معه.
  الى ذلك، يؤدى الزمالك حتت 
قيادة املدير الفني حسام حسن 
مرانه اخلتامي اليوم على ملعب 
االســـتقالل الذي سيقام عليه 
املباراة وفي توقيتها نفسه، وهو 
امللعب الذي يســـع لـ ٣٥ ألف 
متفرج وأرضيته بحالة طيبة، 
وذلك استعدادا ملواجهته املرتقبة 
مع ستارز الكيني املقرر اقامته 
غد السبت ضمن منافسات دور 

الـ ٦٤ لدوري ابطال افريقيا.
الفريـــق االبيض قد    وكان 
خاض عدة تدريبات على احد 
املالعب الفرعيـــة القريبة من 
فنـــدق االقامة الـــذي تقيم به 
بعثة الفريق االبيض بنيروبي، 
والتي تألق خاللها النجم االسمر 
محمود عبدالرازق «شيكاباال»، 
كما ظهر معظم الالعبني بحالة 
فنية وبدنية عالية، وتسابق 
اجلميع لنيل ثقة اجلهاز الفني 
والدخول في القائمة االساسية 
الزمالك  التي ســـيخوض بها 

مواجهة الغد.

  شحاتة يستدعي زيدان والمحمدي

  في شأن مختلف، قرر اجلهاز 
الفني للمنتخب املصري لكرة 
القدم بقيادة حســـن شـــحاتة 
اســـتدعاء الثنائـــي الدولـــي 
محمد زيـــدان وأحمد احملمدي 
العبي بوروســـيا دورمتوند 
األملاني وسندرالند اإلجنليزي 
استعدادا ملباراة أميركا الودية 
التي سيخوضها «الفراعنة» يوم 
٩ فبراير املقبـــل، والتي تأتي 
كبروڤة أخيرة ملباراة جنوب 
أفريقيا املصيرية بجوهانسبرغ 
في اجلولة الثالثة من التصفيات 

األفريقيـــة املؤهلة ألمم ٢٠١٢. 
وســـيتم اإلعالن عـــن قائمة 
«الفراعنة» ملباراة أميركا يوم 

٥ فبراير.

  فتحي في طريقه إلى إنجلترا

  من جهة أخرى، وافقت جلنة 
الكـــرة بالنـــادي االهلي بطل 
القدم  الدوري املصـــري لكرة 
في االعوام الستة االخيرة من 
حيث املبـــدأ على رحيل احمد 
فتحي الى الدوري االجنليزي. 
وتلقى فتحـــي عرضا من احد 
وكالء الالعبني ورحب به لرغبته 
فـــي جتربة رحلـــة االحتراف 
الـــدوري االجنليزي مرة  في 
ثانية بعد جتربة مع شيفيلد 
يونايتد االجنليزي غير املوفقة 
على حد قول الالعب. وينص 
العقد على منـــح احمد فتحي 
راتبا اســـبوعيا بقيمة ١٨ ألف 
دوالر دون الضرائـــب بخالف 

ما يتقاضاه االهلي.
  ومنح االهلي فرصة لوكيل 
اعمال الالعبني لتقدمي العرض 
النادي االجنليزي  رسميا من 
الذي رفض االفصاح عن اسمه 
سوى انه من العشرة االوائل 

في الدوري االجنليزي. 

 كاغاوا غادر الدوحة 
 أعلن االحتـــاد الياباني لكرة القدم أن العب 
خط وســـطه شـــينجي كاغاوا غادر العاصمة 
القطرية الدوحة صباح أمس ليتأكد غيابه عن 

املباراة النهائية.
  وتعرض كاغاوا العب وســـط بوروســـيا 
دورمتوند األملاني إلصابة بكسر في مشط القدم 
اليمنى خالل مباراة الفريق أمام كوريا اجلنوبية 

في نصف النهائي.

  وذكــر نـــادي بوروسيا دورمتوند في بيان 
عبر موقعه على شـــبكةاالنترنت أن مسؤولي 
النـــادي بإصابة  أبلغـــوا  الياباني  املنتخـــب 

الالعب.
  وأوضح البيان «اتصلنا بالالعب على الفور، 
وسيعود إلى دورمتوند في أسرع وقت ممكن 
ليوقع طبيب الفريق الفحص الطبي الالزم على 

اإلصابة وحتديد مداها». 

 سونغ يفلت من العقوبة بعد احتفاله المثير للجدل

 ٣٦٠ ألف مشجع تابعوا المباريات من المدرجات
 تابع أكثر مـــن ٣٥٩ ألف متفرج من املدرجات 
مباريات النهائيات اآلســـيوية بداية من املباراة 
االفتتاحية للبطولة وحتى نهاية مباراتي الدور 

قبل النهائي الثالثاء املاضي.

  وبلغ احلضور اجلماهيري ٣٥٩ ألفا و١٩٤ مشجعا 
في ٣٠ مباراة أقيمت حتى اآلن ليبلغ متوســـط 
احلضور اجلماهيري ١١ ألفا و٩٧٣ مشـــجعا لكل 

مباراة. 

 أكد االحتاد اآلسيوي 
لكـــرة القـــدم أنه لن 
يقـــوم باتخاذ أي إجراء 
بحق الالعــب الكوري 
اجلنـــوبي كي سونغ 
يونغ بعـــد الطريــقة 
بــها  التـــي احتــفـــل 
بالهدف الــذي ســجله 
أمــام  املبـــــاراة  فـــي 
الثالثاء  اليابان يـــوم 
املاضي في الدور قبل 

النهائي.
  وأعلـــن توكواكي 
سوزوكي مدير البطولة 
أن االحتاد اآلســـيوي 
لكرة القـــدم اطلع على 
الطريقـــة التي احتفل 
فيها الالعب بالهدف، 
اعتبرتـــه  والـــــذي 
بعض وسائل اإلعالم 
يحمل بعـــض الطباع 

العنصرية.

 اوزبكستان 

 الثالثة الرياضية 

 كوريا. ج 
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 قد ال يرضـــي خوض مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع 
طموحات منتخب كوريا اجلنوبية 
الذي كان وضـــع هدفا واضحا 
يتمثل بإحراز اللقب، لكن الفوز 
فيها على نظيره االوزبكي اليوم 
ســـيجنبه خـــوض التصفيات 

املؤهلة الى النسخة املقبلة.
  وحسب اللوائح التي اعتمدها 
االحتاد اآلسيوي بدءا من الدورة 
املاضية عام ٢٠٠٧، فان املنتخبات 
التي حتتل املراكز الثالثة االولى 
في كأس آسيا تتأهل مباشرة الى 

النسخة التالية.
  وتلتقي استراليا مع اليابان 
غدا في املباراة النهائية، واعلن 
املنتخبات  ان  االحتاد اآلسيوي 
الثالثـــة االولى فقط ســـتتأهل 
مباشـــرة الى النســـخة املقبلة 
انها ســـتقام في استراليا  رغم 
ألنه يريـــد ان مينح فرقا اخرى 
التنافـــس وحتى تكون  فرصة 
مباراة حتديـــد املركزين الثالث 

والرابع قوية.
  وشكلت كوريا اجلنوبية مع 
العراق والسعودية هذا الثالثي 
عـــام ٢٠٠٧ والذي شـــارك في 
البطولة احلالية من دون خوض 

التصفيات.
  كوريا اجلنوبية سقطت في 
نصف النهائي في النسخة املاضية 
ايضا امام العراق، قبل ان تفوز 

املضيف بعد ان صدمه في املباراة 
االفتتاحية ٢-٠، ثم تغلب على 
الكويت ٢-١ قبل ان يتعادل مع 
الصني ٢-٢ في اجلولة االخيرة 
فارضا ذاته واحدا من املرشحني 

البارزين للقب.
  انهى املنتخب االوزبكي طموح 
االردنيني بهدفني نظيفني في ربع 
النهائي ليحقق اجنازا تاريخيا 
بتأهله الى نصف النهائي للمرة 

االولى في تاريخه.
فـــي دور االربعة  املواجهة     
كانت مع منتخب استراليا بقيادة 
املدرب االملاني هولغر اوسييك، 
لكنها دمرت كل ما مت بناؤه منذ 
انطالق البطولة بهزمية تاريخية 
ايضا بستة اهداف نظيفة نسفت 
احللم االوزبكي واعادت االمور الى 
الوراء. الفوز على كوريا اجلنوبية 
حلجز بطاقة التأهل املباشر الى 
النسخة املقبلة سيكون مهما جدا 
لالوزبكيني الذين سيفتقدون من 
دون شـــك في املستقبل القريب 
جهود عدد ال بأس به من الالعبني 
كماكســـيم شاتسكيخ وسيرفر 
جباروف، افضل العب آسيوي 
عام ٢٠٠٨، والكســـندر غينريخ 

وغيرهم.
  حتى ان بقـــاء املدرب فادمي 
ابراموف على رأس اجلهاز الفني 
ليس اكيدا بعد البطولة بسبب 
اخلسارة الثقيلة امام استراليا. 

التي فشل فيها العبوه في ترجمة 
احملاوالت الثالث االولى ما منح 

منافسيهم الفوز ٣-٠.
  كوريا اجلنوبية كانت تعادلت 
مع اســـتراليا ١-١ وفازت على 
البحريـــن ٢-١ والهند ٤-٠ في 
الدور االول، ثم تغلبت على ايران 

١-٠ في ربع النهائي.
  ورمبا تكـــون نهائيات كأس 
آسيا املناسبة االخيرة التي يظهر 
فيهـــا عدد من العبـــي املنتخب 
الكـــوري وفي مقدمتهـــم بارك 
جي ســـونغ احملتـــرف في مان 
يونايتد االجنليـــزي الذي كان 
أملح الـــى امكانية اعتزاله دوليا 

عقب البطولة.

  أمل المركز الثالث

  فـــي املقابل، ظهـــر منتخب 
اوزبكســـتان بحلة جديدة هذه 
املرة فتصدر املجموعة االولى في 
الدور االول امام نظيره القطري 

على اليابان بـــركالت الترجيح 
بعد تعادلهما سلبا إلحراز املركز 
الثالـــث. وســـيحاول منتخب 
البطولة  انهاء  كوريا اجلنوبية 
هذه املرة ايضـــا باملركز الثالث 
للتأهل مباشرة، والتركيز الحقا 
على تصفيات كأس العالم التي 
يتخصص فيها حيث خاض غمار 
النهائيات الســـبع االخيرة، كما 
انه صاحب افضل اجناز آسيوي 
في املونديال حتى اآلن ببلوغه 
نصـــف النهائي على ارضه عام 
٢٠٠٢ قبل ان يحـــل رابعا. قدم 
منتخب كوريا اجلنوبية افضل 
العروض الفنية في هذه البطولة 
وكان يســـتحق خوض املباراة 
النهائية على االقل لكن سيناريو 
مواجهته مع نظيره الياباني كان 
غريبا اذ كان الطرف االفضل في 
الوقتني االصلـــي واالضافي ثم 
انتزع التعادل في الثواني القاتلة 
ليتم االحتكام الى ركالت الترجيح 

 شكوك حول جاهزية بارك
 يخشى املدير الفني ملنتخب كوريا اجلنوبية تشو كوانغ 
راي غيـــاب قائد فريقه بارك جي ســـوجن خالل املباراة امام 

اوزبكستان اليوم لعدم جهوزيته.
  وأكد تشو للصحافيني أن بارك العب وسط مان يونايتد 
يواجه بعض التحديات في طريقه الســـتعادة كامل لياقته 
البدنية، بعد أن خاض منتخـــب كوريا مباراتني متتاليتني 

 «األزرق» األكثر شبابًا

 إيرماتوف يدير النهائي

 نيل: استفدنا من القارة اآلسيوية

 كشفت إحصائيات املنتخبات املشاركة في النهائيات القارية أن 
تشـــكيلة «األزرق» تعتبر األكثر شـــبابا في البطولة مبعدل أعمار 

العبني وصل إلى ٢٣٫٩ عاما.
  وتشمل هذه اإلحصائية القائمة األولية لالعبي كل فريق والتي 
شـــملت ٥٠ العبا بحد أقصى، علما أنه مت تقليص القائمة النهائية 

لتضم ٢٣ العبا.

 يقود احلكم األوزبكي رافشـــان ايرماتوف أفضل حكم في القارة 
اآلسيوية العام املاضي املباراة النهائية للبطولة القارية والتي جتمع 

بني املنتخبني الياباني واألسترالي غدا السبت على ستاد خليفة.
  ويســـاعد ايرماتوف في إدارة هذه املبـــاراة مواطناه عبداحلميد 
رسولوف ورفاييل الياسوف إلى جانب املاليزي صبح الدين محمد 

صالح حكما رابعا والصيني مو يوزين حكما خامسا.
  ويقود احلكم الســـنغافوري عبداملالك عبدالبشير مباراة حتديد 
املركز الثالث والتي جتمع بني أوزبكستان وكوريا اجلنوبية اليوم 

على ستاد نادي السد.

 أكد قائد منتخب استراليا لوكاس نيل ان فريقه بات يحظى باحترام 
اكبر منذ انتقاله إلى كنف االحتاد اآلسيوي عام ٢٠٠٦.

   وقال نيل «ال شك اننا نحظى باحترام اكبر في الوقت احلالي، لم 
يكن مدربونا في أوروبا متحمسني إلطالق سراحنا ملواجهة ساموا او 
غيرها في مباريات تنتهي بنتيجة ٧-٠ او ١٢-٠، لكننا اآلن نخوض 
املباريات أمام مجموعة من كشافني يأتون من مختلف أصقاع األرض 

الكتشاف املواهب». 


