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جوزيف بالتر

جيرار بيكيه الى جانب شاكيرا وبويول في احلفل

)أ.پ( العب ارتكاز اورالندو دوايت هاورد يسجل »دنك« في سلة بوسطن 

احتاد الكرة املصري يؤكد صعوبة إلغاء الدوري

تهور عامر شفيع كلف فريقه كثيرا

)رويترز( جنم »غرين باي« سكوت ويلس يرفع الكأس 

عربية متفرقات

 انتهى اللقاء املؤجل من املرحلة السابعة بني االحتاد 
والهالل بالتعادل السلبي على ستاد األمير عبداهلل الفيصل 

في جدة في الدوري السعودي لكرة القدم.
وفي مباراة مؤجلة اخرى، فاز الشباب على احلزم بهدف 
س����جله الغيني احلس����ن كيتا قبل نهاية املباراة بثالث 

دقائق.
  اق��ال ن��ادي ام صالل القط��ري مدرب��ه الهولندي تني 
كات لس��وء النتائج التي حتققت حتى االن باشرافه واخرها 
اخلس��ارة امام العربي 1-2 اجلمعة املاضي في افتتاح اجلولة 

الثانية عشرة من الدوري القطري لكرة القدم.
واسند النادي مهمة تدريب الفريق الى مدربه السابق املغربي 
حسن حرمة اهلل الذي قاد التدريب االول أمس استعدادا للقاء 

القادم امام الوكرة.
  أعلن ظهير أمين منتخب األردن ونادي الرمثا سليمان 
السلمان لوكالة الصحافة الفرنسية أنه وقع على كشوفات 
نادي الوحدة السعودي مقابل 80 ألف دوالر وملدة خمسة 
أشهر سيحصل منها نادي الرمثا على 56 ألف دوالر و24 

الفا له شخصيا.
  يتص��در دربي العاصمة بني الش��رطة وج��اره الوحدة 
واجه��ة مباريات املرحلة العاش��رة من بطولة س��ورية لكرة 

القدم التي تقام اليوم.

إيقاف شفيع لمدة عام

غرين باي يتوج بلقب »السوبر بول«

.. ومجالس بلديات مدن إنجلترا تقاضيه

الشباب يهدر
نقطتين ثمينتين

الشاب خالد يحفز 
الجزائر بأغنية حماسية

إيالف: في الوقت الذي بدأ السوق املركزي »موريستونز« دراسة 
احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« السويسري جوزيف بالتر، ادعت مجالس مدن عدة في اجنلترا 
أن كل منها س����اهم ب� 250 ألف جنيه اس����ترليني في محاولة اجنلترا 

الفاشلة الستضافة نهائيات كأس العالم 2018.
ومن احملتمل أن تصدر إحدى احملاكم أمرا باستدعاء بالتر لشرح 
تصرف »فيفا« وطريقة إدارته للعروض التي قدمت الستضافة نهائيات 
كأس العالم 2018، حيث ان مجموعة من مجالس بلدية مدن اجنليزية 
أبلغت احتاد كرة القدم في البالد عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد 

»فيفا« للحصول على املبالغ التي أنفقتها الستضافة هذه البطولة.
وفي تعميمه الذي أرس����له في وقت سابق من الشهر املاضي إلى 
مجلس احتاد كرة القدم االجنليزي، أوضح وكيل رئيس االحتاد روجر 
بوردن في ذلك الوقت: »تلقيت اقتراحا من كونسورتيوم ملجالس بلدية 
املدن الذي يش����رح أنه ميكن أن تكون هناك قضية قانونية ضد فيفا 
الس����ترداد بعض املال الذي انفق لالمتثال ملواصفات مناقصة عرض 

اجنلترا، إذ يبدو أن فيفا قد جتاهل كل هذا املال أو الكثير منه«.
وكان����ت هناك نفقات كبيرة أخرى أيض����ا تعلقت بأحكام االتفاق 
املتكون من 61 صفحة للمدن التي قدمت عروضها الس����تضافة بعض 
املباريات على أرضها، الذي طلب فيفا منها التوقيع عليه، إذ بدأ السوق 
املركزي »موريسونز«، الذي كانت لديه اتفاق رعاية مع عرض اجنلترا 
2018 قدر مباليني اجلنيهات االسترلينية، النظر بدراسة اتخاذ إجراءات 
قانونية أيضا ضد فيفا، إذ قال ناطق باسمه: »مازلنا ننظر في موقفنا 

من بني خيارات عدة التي يدرسها محامونا اآلن«.

المنامة ـ ناصر محمد
بصعوبة بالغ����ة وبهدف من 
املتأل����ق عبدالرحمن مبارك أدرك 
الرفاع التعادل مع الشباب 2-2 في 
املباراة املؤجلة التي أقيمت بينهما 
ويرفع بذلك الرفاع رصيده الى 7 
نقاط وحصد الشباب اول نقاطه 
هذا املوسم، بعد ان فرط في فوز 
كان ب����ني يديه حيث تقدم بهدفني 
أحرزهما محم����ود منصور )30( 
وسلمان سعيد )37(، فيما سجل 
هدفي الرف����اع هدافه عبدالرحمن 

مبارك )83 و90(.
الى ذلك، يلتقي اليوم املنامة مع 
األهلي في اجلولة الثانية بينهما 
لتحديد بطل زين لكرة السلة عند 
السادسة والنصف مساء وفي حالة 
فوز املنامة يتوج بطال للمسابقة 
أما في حالة فوز األهلي فسيلتقي 
الفريقان في املباراة الفاصلة يوم 

السبت املقبل.
وكان املنامة قد فاز في اللقاء 

األول بينهما 85-96.
من جه����ة أخرى، فق����د أعلن 
أم����ني الس����ر العام باحت����اد كرة 
ان  الس����لة عبداإلل����ه عبدالغفار 
مباريات القسم الثاني من الدوري 
ستنطلق يوم 14 فبراير اجلاري، 
كما يس����تضيف االحت����اد بطولة 
منتخبات اخلليج للناشئني لكرة 
السلة خالل الفترة اعتبارا من 16 
لغاية 21 اجلاري مبشاركة منتخبات 
السعودية وقطر والبحرين والتي 
ستكون للتأهيل بنهائيات كأس 
البطولة  آسيا للناشئني وستقام 

بنظام الذهاب واإلياب.

ام ب���ي س���ي: ب���دأ املطرب 
اجلزائري الشاب خالد تسجيل 
أغنية جديدة يهديها للمنتخب 
اجلزائ���ري لكرة الق���دم، الذي 
سيالقي نظيره املغربي في شهر 

مارس املقبل.
وقال خالد إنه يهدي األغنية 
للجزائ���ر، ويريده���ا أن تكون 
تشجيعا للفريق في طريق الفوز 
ليتأهل للتصفيات املقبلة لكأس 

األمم االفريقية املقبلة.
وكشف املطرب امللقب ب� »ملك 
الراي« أن األغنية التي سيتضمنها 
األلبوم اجلديد له، ستكون مفاجأة 
بدليل أنها س���تحمل كثيرا من 

التجديد في اللحن.
وأض���اف: »الكل ش���كك في 
تصريحاتي األخيرة بخصوص 
تشجيعي للمنتخب اجلزائري، 
بالنظ���ر ملواجهته الصعبة أمام 
نظيره املغربي، وأنا أرد عليهم 
بأغنية حماسية تثبت لهم حبي 
وعشقي لبلدي ولفريقها، الذي 
صنع أمج���اد الكرة العربية في 

مونديال جنوب افريقيا«.
وأوضح الش���اب خالد »لقد 
وعدت زمالء الالعب كرمي زياني، 
بأن أه���دي لهم أغنية، كوني لم 
أغ���ن لهم من قبل، وخاصة بعد 
تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 
كممثل وحي���د للعرب«. وتابع: 
»لن تكن األغنية كاألغاني التي 
سبقت تأديتها ل� »اخلضر«، وال 
باللحن نفس���ه واألسلوب الذي 
تعود اجلمهور سماعه من الشاب 
خالد لس���نوات، حيث ستكون 

جديدة في كل مكوناتها«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد عض���و مجلس إدارة االحتاد 
املصري لكرة القدم حازم الهواري انه 
من الصعب إلغاء أو جتميد النشاط 
الكروي في مصر هذا املوسم، وأن هذا 
األمر لم يناقش بشكل رسمي حتى اآلن 
داخل مجلس إدارة االحتاد، مشيرا الى 
إنه يلمس حاليا انفراجة لألزمة التي 
متر بها مصر بسبب املظاهرات التي 
اجتاحت البالد مؤخرا، وهو ما يعطي 
بعض األمل إلمكانية عودة مسابقة 

الدوري وانتظامها من جديد.
أما عن املنتخ���ب املصري، فأكد 
إدارة االحتاد س���تعقد  أن  الهواري 
اجتماعات مكثفة م���ع املدير الفني 
للمنتخب حسن شحاتة في الساعات 
املقبلة ملناقشة سيناريوهات إعداد 
الفراعنة ملباراة جنوب أفريقيا املرتقبة 
في اجلولة الثالث���ة من التصفيات 
األفريقية املؤهل���ة ألمم 2012، ومن 
الوارد اقامة معسكر طويل للمنتخب 
قبل موعد اقامة هذه املباراة إلعداد 
الالعبني خاصة في حالة عدم انتظام 

مسابقة الدوري.
في السياق ذاته، أكد رئيس جلنة 
املسابقات باحتاد الكرة عامر حسني 
ان جلنته جاهزة متاما الس���تئناف 
مباريات الدوري على الرغم من فترة 
التجميد التي مير بها النشاط الكروي 
املصري في الوقت احلالي، مشترطا 

حصول احتاد الك���رة على إذن من 
املجلس القومي للرياضة باستئناف 
مباريات البطولة وموافقة األمن على 
ذلك، مشيرا الى أنه وضع العديد من 
البدائل حتى لو امتدت فترة التوقف 
إلى بداية م���ارس املقبل، خاصة ان 
األحداث األخيرة لم تؤثر على اجلدول 
سوى بتأجيل جولتني فقط وهما 16 
و17 من الدوري، فضال عن ان املسابقة 
كانت س���تتوقف في الوقت احلالي 
وذلك ملباراة منتخب مصر وأميركا 

والتي مت إلغاؤها.
يذكر ان احتاد الكرة قد قام بتجميد 
جميع مباريات كرة القدم في مصر 
حلني عودة استقرار الشارع املصري 

في الفترة املقبلة.
مرة أخرى يؤجل النادي األهلي 
استئناف تدريبات فريقه األول لكرة 
القدم، لتبدأ غدا األربعاء، بدال من 
األمس الذي كان مقررا ان تبدأ به، 
ويستعد األحمر النطالق مباريات 
الدوري املصري م���ن جديد، بعد 
توقفها قرابة أسبوعني بسبب »ثورة 
الغضب« التي اجتاحت الش���ارع 
املص���ري، ويقود م���درب الفريق 
محمد يوسف املران ويعاونه مدرب 
حراس املرم���ي أحمد ناجي، نظرا 
الستمرار غياب باقي أفراد اجلهاز 
الفني األجنب���ي بقيادة البرتغالي 

مانويل جوزيه.

أكد خليل السالم أمني س���ر االحتاد األردني لكرة القدم لوكالة 
الصحافة الفرنسية ان جلنة النظام والشؤون في االحتاد أوقفت 
ح���ارس الوحدات واملنتخب األردني عامر ش���فيع مل���دة عام اثر 
اعتدائه على حكم مباراة فريقه ضد املنش���ية في الدوري احمللي 

قبل يومني.
وكش���ف الس���الم ايضا ان االحتاد قرر اعالن املنشية فائزا في 
املباراة بنتيجة 3 � 0، كما غّرم نادي الوحدات مبلغا مقداره 2000 

دينار أردني )حوالي 3 آالف دوالر(.
ويعتبر القرار ضربة قوية لشفيع الذي أعلنت أندية عدة عربية 

وقبرصية نيتها التعاقد معه في اآلونة األخيرة.

توج غرين باي باكرز بلق���ب بطل دوري كرة القدم األميركية 
ألول مرة منذ 14 عاما بعد ان تغلب في نهائي »السوبر بول« على 
بيتس���برغ س���تيلرز 31 � 25 على ملعب »كاوبويز ستاديوم« في 

داالس.
ويدين باكرز بلقبه األول منذ تغلبه عام 1996 على نيو انغلند 
باتريوتس )35 � 21( الى ارون رودجرز الذي جنح في 24 متريرة 
من أصل 39 محاولة، إضافة ال���ى ثالث محاوالت »تاتش داون«، 
في اول مشاركة له في »السوبر بول«، فنال لقب أفضل العب في 
املباراة وقاد فريقه للف���وز باللقب للمرة الرابعة بعد أعوام 1966 

1967 و2010.
وكان نيو اورليانز س���اينتس قد احرز اللقب املوسم املاضي 

بفوزه على انديانا كولتس 31 � 17.

حسم بوسطن سلتيكس وصيف بطل املوسم املاضي مواجهته 
القوية مع ضيفه اورالندو ماجيك بالفوز عليه 91-80، فيما واصل 
ميامي هيت انتصاراته وحقق فوزه الس���ادس على التوالي وجاء 
على حساب ضيفه لوس اجنيليس كليبرز 97-79 ضمن منافسات 

الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة.
وقاد صانع األلعاب املميز راجون روندو بوس���طن الى فوزه 
ال� 24 من اصل 27 مباراة خاضها هذا املوس���م بني جماهيره وذلك 
بتسجيله 26 نقطة في س���لة اورالندو الذي خسر للمرة الثانية 
هذا املوسم أمام الفريق األخضر األسطوري الذي فاز في املواجهة 
األولى على أرضه أيضا 109-106 في 18 الشهر املاضي في أول لقاء 

بني الطرفني منذ نهائي املنطقة الشرقية )4-2 لبوسطن(.
وساهم كل من بول بيرس وكيفن غارنيت بتعزيز موقع بوسطن 
في صدارة املنطقة الشرقية )38 فوزا مقابل 12 هزمية( بتسجيل 

األول 18 نقطة والثاني 16 مع 9 متابعات.
اما من ناحية اورالندو الذي مني بهزميته اخلامسة في مبارياته 
ال� 8 األخيرة وال� 20 من أصل 42 مباراة، فبرز العب ارتكازه املميز 

دوايت هاورد بتسجيله 28 نقطة مع 13 متابعة.
وعزز ميامي صدارته ملجموعة اجلنوب الشرقي ومركزه الثاني 
في منطقته وهو يتخلف حاليا بفارق مباراة ونصف عن بوسطن 
املتصدر.وتعملق اماري س���تودماير وقاد نيويورك نيكس لفوز 
مستحق على ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 117-103، بتسجيله 
41 نقطة )أعلى معدل له هذا املوسم(. وحقق انديانا بيسرز فوزه 
الرابع على التوالي بقيادة مدربه اجلديد فرانك فوغل وجاء بسهولة 

على حساب مضيفه نيوجيرسي نتس 86-105.

بالتر: مونديال 2022
في الصيف وبقطر وحدها

فبراير، أعتق����د ان األمر حاليا 
ليس على طاولة البحث«.

وش����رح ان وفدا قطريا زار 
مقر االحتاد الدولي في زيوريخ 
وأعلمه ان كأس العالم ستقام 
في الصي����ف، وأوضح في هذا 
الصدد »االتفاق هو على اقامة 
املباريات خالل فصل الصيف، 
وجميع املباريات ال� 64 ستقام 

في قطر«.

أكد رئي����س االحتاد الدولي 
لكرة القدم السويسري جوزيف 
بالتر ان نهائيات كأس العالم 
2022 املقررة في قطر ستقام في 

الصيف وليس في الشتاء.
وكان بالتر نفسه قد توقع 
ان يق����ام موندي����ال قط����ر في 
يناير بسبب الظروف املناخية 
خالل فصل الصيف في منطقة 

اخلليج.
وقال بالتر في تصريح إلذاعة 
»بي بي سي« البريطانية: »أعتقد 
ان األمور ليس����ت مدار نقاش 
الوقت احلال����ي، فاالتفاق  في 
النهائيات في  بإقام����ة  يقضي 

الصيف«.
وتساءل: »من كان اول من 
النهائيات في  اقام����ة  اقت����رح 
الشتاء؟ انه فرانتس بكنباور، ثم 
ميشال بالتيني، وأخيرا جمعية 

الالعبني احملترفني«.
وأوضح: »أنا لست مع هذا 
أو ذاك، كل ما قلته إن الش����تاء 
ال يعني بالض����رورة يناير او 

الهواري يؤكد صعوبة إلغاء المسابقات

»المسابقات« تنتظر موافقة »القومي« واألمن الستئناف الدوري

بوسطن يحسم مواجهته مع أورالندو

عالقة بيكيه وشاكيرا باتت مكشوفة

كوبيتسا في وضع مستقر لكنه حرج
أدخل س���ائق فريق لوتوس رينو الپولندي 
روبرت كوبيتسا في غيبوبة مصطنعة مساء اول 
من ام���س في إطار معاجلته من احلادث اخلطير 
الذي تعرض له خالل مشاركته في رالي روندي دي 
اندورا بالقرب من جنوى االيطالية، ومن املرجح أال 
يشارك في بطولة العالم لسباقات فورموال واحد 

املوسم املقبل بسبب خطورة إصابته.
وكان كوبيتسا تعرض حلادث خطير اصيب 
على اثره بكس���ور عدة خصوصا في يده وساقه 

اليسرى، وقد علم ان االصابات التي أملت به كانت 
نتيجة دخول قسم من حاجز األمان احمليط باملسار 

الى داخل سيارته سكودا فابيا.
وخضع الس���ائق الپولندي لعملية جراحية 
دامت 7 س���اعات في مستشفى سانتا كورونا في 
بييترا ليغوري من اجل انقاذ يده اليمنى من اي 
ضرر دائم يحرمه من العودة خلف مقود سيارة 
لوتوس رينو، وقد اشار مصدر طبي إلى انه اآلن 

في »وضع مستقر لكنه حرج«.

اي����الف: أصبحت التكهنات عن وجود عالقة بني 
مدافع برش����لونة واملنتخب اإلسباني جيرار بيكيه 
واملغنية الكولومبية ش����اكيرا أمرا واقعا بعد نشر 
صورة جتمعهما عبر موق����ع التواصل االجتماعي 
»تويتر«. وتظهر الصورة التي التقطت في احتفال 
الالعب بعيد ميالده شاكيرا مع بيكيه باإلضافة إلى 
قائد برش����لونة كارليس بوي����ول وصديقته مالينا 

كوستا.
وكانت وسائل إعالم مختلفة قد تناقلت في الفترة 
األخيرة أخبارا مفادها وجود عالقة صداقة بني بيكيه 
ومغنية البوب الشهيرة فيما إعتبرت وسائل إعالم 
أخرى عالقة بيكيه � ش����اكيرا ال تعدو كونها عالقة 

ودية ال أكثر من ذلك.
وعن تفاصيل نش����ر الصورة، كان بيكيه كتب 
اجلملة التالية عبر تويتر »في غضون دقائق سأضع 
صورة احتفالي بعيد امليالد بعد مباراة برش����لونة 
وأتليتكو مدريد، ال يوجد أحد يستطيع معرفة من 

سيظهر في الصورة«.
ولم يتم االنتظار طويال حيث وضع املدافع األنيق 

هذا الرد »هذه صورة احتفالي بعيد امليالد«.
الص����ورة التي ظهرت كان م����ن املمكن ان يدفع 
فيها 150.000 يورو ولكن بيكيه فضل نشرها ليؤكد 
بذلك العالقة التي طاملا أشارت اليها وسائل اإلعالم 

العاملية.


