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أعلن االحتاد اإلسرائيلي لكرة 
القدم أنه تلقى طلبا رسميا من 
االحت���اد الدولي للعب���ة )فيفا( 
بإيق���اف لويس فرنانديز املدير 
الفني للمنتخب اإلسرائيلي عن 

مزاولة أي مهام تدريبية.
وذكر االحتاد اإلسرائيلي في 
بيان نشره مبوقعه على اإلنترنت 
»تلقينا طلبا رس���ميا من الفيفا 
بشأن لويس فرنانديز يفيد بأنه 
يجب أن يتوقف على الفور عن 
مزاولة أي نشاط كروي، بسبب 
مديونيته لن���اد كان يدربه في 

قطر.
وذك���ر االحتاد اإلس���رائيلي 
أنه سيتخذ إجراءاته بعد إجراء 
محادثات في األسبوع املقبل مع 

فرنانديز ومحاميه.
ورد فرنانديز على طلب الفيفا 
قائال إن األمر عبارة عن »صراع 
قانوني قائم منذ سنوات. وأنا 
واثق من أن املسألة ستحل، في 
الوقت املناس���ب قبل املباريات 

املقررة في نهاية مارس«.
وقال آفي لوزون رئيس االحتاد 
اإلسرائيلي إنه سيلتقي فيرنانديز 
األس���بوع املقبل »وسنرى معا 
طريقة حلل هذه املش���كلة التي 

تفجرت«.
وعني فرنانديز، الذي تولى من 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد االحتاد املصري لكرة القدم 
عدم وجود أي نية لالستغناء عن 
مدرب املنتخب حسن شحاتة في 
الوقت احلالي. وذكر عضو االحتاد 
امين يونس ل� »العربية.نت« أنه ال 
صحة متاما ملا تناقلته بعض وسائل 
اإلعالم املصرية والعربية عن عزم 
مجلس إدارة االحتاد االستغناء عن 
خدمات شحاتة، وقال إن عقده ممتد 
مع احتاد الك����رة حتى عام 2014. 
وأشار يونس إلى أن البعض حاول 
الربط بني موقف ش����حاته املؤيد 
للرئيس املصري السابق حسني 
مبارك وبني موق����ف احتاد الكرة 
منه في الفترة املقبلة، مضيفا »هذا 
الكالم يبدو غي����ر منطقي باملرة، 
ألنه ح����ق من احلقوق التي قامت 
من أجلها ثورة ش����باب 25 يناير 
في مصر، وهو حرية التعبير عن 

الرأي«.
يذكر أن املنتخب املصري لديه 

قبل تدريب باريس سان جرمان 
الفرنسي وريال بيتيس االسباني 
مديرا فنيا للمنتخب اإلسرائيلية 

في مايو املاضي.
ولكنه واجه انتقادات بسبب 
املتواضعة للمنتخب  النتائ���ج 
اإلسرائيلي الذي لم يحقق سوى 
انتص���ار واحد ف���ي التصفيات 
املؤهل���ة لنهائي���ات كأس األمم 
األوروبية، ويحتل املركز الرابع 

في مجموعته.
م���ن جه���ة أخ���رى، فج���ر 
اخلريطيات صاحب املركز السابع 
القطري  الدوري  أقوى مفاجآت 
لك���رة القدم بتغلبه على خلويا 
املتصدر 2 � 0 في افتتاح املرحلة 
الرابعة عشرة من بطولة قطر.

مواجهة مصيرية 26 مارس املقبل 
أمام جنوب افريقيا خارج أرضه، 
ضمن التصفيات املؤهلة لكأس أمم 
افريقيا 2012 في غينيا االستوائية 

والغابون.
من جان����ب آخر وافق املجلس 
األعلى للقوات املسلحة على طلب 
نادي الزمالك إقامة مباراة العودة 
بني الفريق االبيض وستارز الكيني 

وس���جل البوركينابي يحيي 
كيب���ي )49( والعراق���ي ع���الء 

عبدالزهرة )88( الهدفني.
اخلام���س  الف���وز  وه���و 
للخريطيات هذا املوس���م مقابل 
تعادلني و7 هزائم فعزز موقعه في 
املركز السابع برصيد 17 نقطة.

اما خلويا فمني بخس���ارته 
الثانية هذا املوسم وجتمد رصيده 
عند 32 نقطة بفارق األهداف امام 
شريكه العربي الذي ميلك فرصة 
االنفراد بالصدارة في حال تغلبه 
على الغرافة الثالث وحامل اللقب. 
وزادت معاناة املتصدر بس���بب 
الهجمات املرتدة شديدة اخلطورة 
التي اعتم���د عليها اخلريطيات 
ومدربه الفرنسي سيموندي والذي 
أغلق كل الطرق املؤدية الى مرماه 
وشن في الوقت نفسه هجمات 
مرتدة كانت خطيرة وأس���فرت 
عن الهدفني من انفرادين لكيبي 

وعبدالزهرة.
 وف���ي مب���اراة ثانية، حقق 
األهلي أول فوز له هذا املوس���م 
الس���يلية  وكان س���احقا على 
بثالثة اهداف نظيفة تناوب على 
تسجيلها الفرنسي اوليفييه كابو 
)31( والبرازيلي فيغنار رينار 
ريبيارو )73( والغاني اغييمان 

اوبوكو )75(.

في الدور التمهيدي لدوري األبطال 
األفريقي في القاهرة وعلى ملعب 
الكلية احلربية مبديا اس����تعداده 
لتأمينها بالشكل االمثل، وعلى الفور 
أرسلت ادارة القلعة البيضاء إخطارا 
التغيرات لالحتاد األفريقي  بهذه 
لكرة القدم »الكاف« حلسم اجلدل 
الذي شهدته الساعات األخيرة حول 

مكان إقامة املباراة.
في ش����أن آخر انه����ى الفريق 
األول لكرة الق����دم بنادي الزمالك 
مباراته الودية الثالثة امام نظيره 
الشرقية للدخان بالتعادل بهدف 
لكل فريق في اللق����اء الذي جمع 
الفريقني مبلعب حلمي زامورا مبيت 
عقبة عصر االول من امس في إطار 
استعدادات الفريق األبيض ملواجهة 

بطل كينيا.
من جهة أخرى، أكد مدير الكرة 
باألهلي سيد عبداحلفيظ أن هناك 
اقتراحا قويا لتبادل لقاءي الفريق 
أمام سوبر سبورت بطل جنوب 

أفريقي����ا في دور ال� 32 من دوري 
أبطال أفريقيا والذي من املقرر أن 
يقام لقاء الذهاب احد أيام 18 أو 19 أو 
20 من مارس القادم، ولقاء العودة 
أحد أيام 2 أو 3 أو 4 إبريل املقبل 
بحيث تقام مباراة الذهاب املقرر 
إقامتها بالقاهرة في جنوب أفريقيا 
ويكون لقاء العودة في القاهرة.. 
واش����ار عبداحلفيظ ال����ى أن هذا 
االقتراح لم يخرج إلى حيز التنفيذ، 
ولم تتم مخاطبة أي من املعنيني 
باألمر حتى اآلن لتتم مناقشة األمر 
بعناية شديدة في اجتماعات جلنة 
الك����رة املقبلة، مؤكدا أنه في حال 
اتخاذ قرار نهائ����ي بهذا االقتراح 
فسوف يقوم النادي مبخاطبة احتاد 
الكرة املص����ري واملجلس القومي 
للرياضة وأيضا االحتاد األفريقي 
لكرة القدم »الكاف« ونادي سوبر 
سبورت بطل جنوب أفريقيا على 
أن يتم احلص����ول على موافقتهم 

األولية،.

يلعب العني االماراتي بطل نس���خة عام 2003 مع سريويغايا 
االندونيسي اليوم على ستاد جاكا بارينغ في مدينة باليمبانغ في 
الدور التمهيدي الثاني املؤهل ملرحلة املجموعات ضمن مس���ابقة 
دوري ابطال آسيا لكرة القدم. ويتأهل الفائز ليلعب ضمن املجموعة 
السادس���ة في البطولة التي تض���م هانغزهو غرينتاون الصيني 
وس���يول الكوري اجلنوبي وناغويا غرامبوس الياباني، في حني 

ينضم اخلاسر الى مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي.
ويتطلع السد القطري الى ايقاف مفاجآت ضيفه دميبو الهندي 
وحسم تأهله الى الدور االول من املسابقة وذلك عندما يالقيه اليوم 
في الدوحة في ال���دور التمهيدي الثاني. ويتأهل الفائز الى الدور 
االول للعب ضمن املجموعة الثانية التي تضم النصر الس���عودي 

واالستقالل االيراني وباختاكور االوزبكستاني.

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم التي تتولى اإلشراف على دوري 
احملترفني اجلزائري عن تأجيل مباراة احتاد البليدة ومولودية اجلزائر 
التي كانت مقررة اليوم مبلعب القليعة بالضاحية الغربية للعاصمة 
اجلزائرية، إلى وقت الحق. ولم تذكر الرابطة أس����باب التأجيل غير 
أن مص����ادر مطلعة ربطتها بالظروف العامة التي تش����هدها اجلزائر 

في األيام األخيرة.

المنامة ـ ناصر محمد
ش���هدت مباريات دوري الدرجة األولى والثانية لكرة القدم 
في البحرين امس تخلف 4 أندية عن احلضور واملش���اركة في 
املباريات في اطار االحداث التي تش���هدها البحرين حاليا، فقد 
تخلف الشباب عن احلضور في مباراته مع احلد ضمن دوري 
الدرجة األولى ليستمر الشباب قابعا في املؤخرة برصيد نقطتني 
فيم���ا تخلفت اندية االتفاق والتضامن واالحتاد عن مبارياتهم 
ضمن دوري الدرجة الثانية الذي ش���هد مباراة واحدة واصل 
فيها البحرين صدارته للدوري بعد تعادله مع الرفاع الشرقي 
م���ن دون اهداف ليرفع البحرين رصيده الى 19 نقطة بعد اول 
تعادل له هذا املوس���م فيما ارتفع رصيد الشرقي الى 13 نقطة 
والغي���ت املباريات الثالث االخرى الت���ي كان من املفترض ان 
يلعب خاللها االتفاق مع البديع، واالحتاد مع قاللي والتضامن 

مع مدينة عيسى.
واستطاع املنامة جتاوز خسارته السابقة وعاد الى االنتصارات 
بعد فوزه على احلالة 3-0 سجلها عيسى موسى )11(، فيكتور هوغو 
)46( وس����عود قمبر )66(، وبذلك مني احلالة باخلسارة الثانية 

وبقي رصيده عند 5 نقاط ورفع املنامة رصيده الى 11 نقطة.
وكانت بداية اجلولة الس���ابعة قد ش���هدت لقاء مؤجال بني 
الرفاع والبسيتني انتهى بتعادلهما 2-2 سجل للبسيتني محمد 
عجاج )21( وعبدالفتاح صاف���ي )72( من ركلة جزاء وللرفاع 
عبدالرحمن مب���ارك )50 و66( من ركلة جزاء، وتعادل االهلي 
مع النجمة بهدفني بعد ان كان األهلي متقدما بهدفني عن طريق 
جمال راشد  )28( الذي طرد من املباراة في الدقيقة 40 واحرز 
احملترف دبيغو الهدف الثاني )62(، فيما احرز للنجمة محمد 

الطيب )64 و76(.

بل���غ االتفاق والنصر الدور نصف النهائي من مس���ابقة كأس 
ولي العهد لكرة القدم اثر فوز االول على االحتاد 3-1 بعد التمديد، 
والثاني على الرياض 2-1 في الدور ربع النهائي. في املباراة األولى 
على ملعب األمير محمد بن فهد بالدمام، سجل يوسف السالم )20( 
واألرجنتين���ي تيغالي )93( وأحمد املب���ارك )111( اهداف االتفاق، 
وصالح الصقري )55( هدف االحتاد. وفي الثانية على ستاد امللك 
فهد الدولي بالريا، سجل عبدالرحمن القحطاني )6( وسعود حمود 

)57( هدفي النصر، وحسني فالته )87( هدف الرياض.

أكد باحث سياس����ي كوري 
جنوبي للجنة التقييم التابعة 
الدولية امس  للجنة االوملبية 
اجلمع����ة أن التوت����رات ب����ني 
الكوريت����ني لن تع����وق قدرة 
سيئول على استضافة األوملبياد 
الش����توي عام 2018. واعتادت 
التعامل مع  الدولت����ان عل����ى 
اخلالفات بينهما منذ انفصالهما 
في نهاية احلرب الكورية )1950 � 
1953(، حسبما نقلت وكالة أنباء 

الكورية اجلنوبية  »يونهاب« 
عن البروفيسور بارك ون هو 
أس����تاذ العلوم السياسية في 
جامعة سيئول الوطنية. وفي 
ثالث اي����ام زيارتها إلى كوريا 
اجلنوبي����ة التي متت����د أربعة 
ايام، اس����تمعت جلنة التقييم 
التابعة للجنة االوملبية الدولية 
ألبع����اد ملف االس����تضافة من 
املسؤولني واخلبراء والرياضيني 

السابقني. 

اقترب���ت اندية باير ليڤركوزن االملاني واياكس 
امس���تردام الهولندي ومواطنه تونتي انش���كيدة 
ودينامو كييڤ االوكراني من الدور الثالث ملسابقة 
الدوري االوروبي »يوروباليغ« لكرة القدم بفوزها 
خارج قواعدها على ميتاليست خاركيف االوكراني 
4-0 واندرخلت البلجيكي 3-0 وروبن كازان الروسي 
2-0 وبشيكتاش التركي 4-1 على التوالي اول من 
امس في ذهاب الدور الثان���ي. في املباراة االولى، 
سجل السويسري ارين ديرديوك )23( وغونزاليز 
كاسترو )72( وسيدني سام )90 و90+2( االهداف. 
وفي الثانية، سجل البلجيكي طوبي الدرويريلد )32( 
والدمناركي كريستيان اريكسن )59(واملغربي منير 
احلمداوي )68( االهداف.وفي الثالثة، سجل لوك دي 
يونغ )77( وبيتر فيسغرهوف )88( الهدفني. وفي 
الرابعة، سجل البرتغالي ريكاردو كواريسما )37( 
هدف بشيكتاش، والكرواتي اوغنيني فوكويفيتش 
)27( واندري شفتشنكو )50( واييال يوسف )56( 
واوليغ غوسيف )90 من ركلة جزاء( اهداف دينامو 

كييڤ.
ولم تكن الفرق االربع���ة الوحيدة التي حققت 
الفوز خارج قواعدها، الن اندية بورتو البرتغالي 
وسبارتاك موسكو الروسي ومواطنه سسكا موسكو 
حذت حذوها وعادت بف���وز ثمني يعزز حظوظها 

في تخطي الدور الثاني. وحس���م بورتو قمته مع 
اشبيلية االس���باني في صاحله 2-1. وكان بورتو 
البادئ بالتس���جيل بواس���طة مدافعه روالندو في 
الدقيقة 58، ومتكن املالي عمر فريديريك مانوتيه 
من ادراك التعادل الصحاب االرض بعد 7 دقائق، لكن 
الكلمة االخيرة كانت للفريق البرتغالي ومهاجمه 
الكولومبي فريدي غوارين الذي سجل هدف الفوز 
في الدقيقة 85. وحول س���بارتاك موسكو تخلفه 
امام بال السويسري بهدفني اللكسندر فراي )37( 
وماركو ستريلر)41( الى فوز بثالثية تناوب على 
تس���جيلها كيريل كومباروف )61( وارتيم ديوبا 
)70( واجلورجي جانو انانيدزه )90(. وقاد الدولي 
التشيكي توماس نيسيد فريقه سسكا موسكو الى 
الفوز على مضيفه باوك سالونيكي اليوناني بهدف 

وحيد سجله في الدقيقة 29.
وانتهت مباراة القمة بني نابولي االيطالي وڤياريال 
االسباني بالتعادل الس���لبي، وهي النتيجة ذاتها 
التي عاد بها ليڤربول االجنليزي من ارض مضيفه 
سبارتا براغ التشيكي.وفي لشبونة، حول بنفيكا 
البرتغالي تخلفه بهدف للنمساوي مارتن هارنيك 
)21( الى فوز بش���ق النف���س بهدفني للبارغوياني 

اوسكار كاردوزو )70 و82(.
وحقق ليخ بوزنان الپولندي فوزا صعبا على 

س���بورتينغ براغا البرتغالي بهدف وحيد سجله 
ارتيومس رودنيف���س في الدقيقة 72، واالمر ذاته 
بالنس���بة الى يانغ بويز السويسري على حساب 
ضيفه زينيت سانت بطرسبورغ الروسي بهدفني 
للبوسني سيناد لوليتش )47( والزامبي اميانويل 
مايوكا )93( مقابل هدف للبلجيكي نيكوال لومبيرتس 

.)20(
وتعادل باتي بوريسوف البيالروسي مع باريس 
سان جرمان الفرنسي 2-2. وسجل البرازيلي رينان 
بريسان )16( وميخايل غوردييتشوك )81( هدفي 
باتي بوريسوف، والتركي مولود اردينتش )30( 
وبيغي ليوندوال )89( هدفي باريس سان جرمان. 
وفرط ليل متصدر الدوري الفرنس���ي في فوز في 
املتناول على ضيفه ايندهوفن الهولندي وسقط في 
فخ التعادل 2-2. وتقدم ليل بهدفني للسنغالي ادريسا 
غوييه )6( والبرازيلي توليو دي ميلو )31(، ورد 
الضيوف بهدفني لويلفريد بوما )83( والسويدي اوال 
تويفونن )84(. ولم يكن حال رينجرز االسكوتلندي 
افضل من ليل النه تقدم على سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي بهدف لس���تيفن وايتيكر )66(، قبل ان 
تهتز ش���باكه قبل دقيقة م���ن نهاية املباراة بهدف 
للتشيلي ماتياس فرنانديز )89(. وتقام مبارايات 

االياب في 22 و23 و24 فبراير احلالي.

لويس فرنانديز

حسن شحاتة

الشيخ سلمان احلمود

األهلي جنح بإحراز الفوز األول له

حارس مرمى الوحدات واملنتخب األردني عامر شفيع أوقف عاما

)أ.پ( العب سبارتاك موسكو جانو انانيدز يقفز فوق ماركوس شينهوفر 

قمة نابولي وڤياريال »سلبية«.. وليڤربول يعود بنقطة في »يوروباليغ«

أكد الشيخ سلمان احلمود 
الرئيس االسبق للنادي العربي 
اهمية االحتفال باالعياد الوطنية 
ال� 50 لعيد االستقالل  الذكرى 
وال� 20 لعيد التحرير ومرور 5 
سنوات على تولي صاحب السمو 
االمير مقاليد احلكم، مؤكدا على 
التالحم الوطني بني اهل الكويت 

وقيادتهم السياسية.
وناش���د احلم���ود اجلميع 
بااللتفاف حول القيادة السياسية 
والوطن لتعزيز الوحدة الوطنية 
بني الكويتيني ونبذ كل املواقف 
والتوجه���ات الت���ي تفرق بني 
املواطنني والعمل على حتقيق 
توجيهات صاحب السمو االمير 
الوطن والدفع  في رفع ش���أن 
بخطط االص���الح االجتماعي 
واالقتصادي والسياسي حتى 
يتمكن اجلميع م���ن عبور كل 
الت���ي تعطل خطط  املعوقات 
التنمي���ة الوطنية في مختلف 

االجتاهات.
ودع���ا احلم���ود االس���رة 
الرياضي���ة قاطب���ة الى العمل 

من اجل تصفية كل الش���وائب 
التي عطلت احلركة الرياضية 
وانش���طتها والعمل على نبذ 
اخلالفات في الوسط الرياضي 
والتكاتف من اجل دفع احلركة 
الرياضية وحتريكها في احملافل 
القاري���ة والدولية، مس���تذكرا 
بهذه املناسبات الوطنية شهداء 
ومفقودي احلركة الرياضية وكل 
شهداء الكويت الذين ضحوا من 

اجل هذا الوطن.

الحمود لنبذ الخالفات في الرياضة

العين يحل ضيفًا على سريويغايا 
في الدور التمهيدي ألبطال آسيا 

تأجيل مباراة بالجزائر لمخاوف أمنية

غياب األندية البحرينية بسبب األحداث

االتفاق والنصر لنصف
نهائي كأس ولي العهد

التوتر بين الكوريتين
لن يؤثر على أولمبياد 2018

علي بن الحسين »لم يشفع« لشفيع
صادق االحتاد األردني لكرة القدم على عقوبة 
اإليقاف س���نة كاملة التتي كانت جلنة االنضباط 
والسلوك فرضتها األسبوع املاضي بحق حارس 
مرمى املنتخب ونادي الوحدات عامر شفيع على 
خلفية اعتدائه على احلكم الدولي ادهم مخادمة في 
الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه ومنشية بني 

حسن في افتتاح مرحلة اياب الدوري احمللي.
وتلقى شفيع بطاقة حمراء واتهم � حسب تقرير 
احلكم ومراقب املباراة � باالعتداء على احلكم الذي 
أوقف املباراة قبل دقيقتني من الوقت املقرر ليعتبر 
الوحدات الحقا خاسرا 0-3 علما بان النتيجة وقت 

توقيف املباراة كانت تشير إلى التعادل 1-1.
وكان عامر ش���فيع اعتذر عن فعلته مؤكدا أنه 
لم يعتد على احلكم بل دفعه دون قصد ومعتذرا 
ألسرة اللعبة ومناشدا األمير علي بن احلسني رئيس 

احتاد اللعبة التدخل وتخفيف العقوبة وبالتالي 
عدم تفويت فرصة االحتراف اخلارجي حيث كان 
شفيع أكد انه تلقى سلسلة عروض لالحتراف في 
دول أوروبية بعد تألقه بشكل الفت في الذود عن 

عرين املنتخب في كأس آسيا بالدوحة.
وكان املراقبون اعتبروا شفيع سدا منيعا وسببا 
مباش���را في جتاوز املنتخب األردني الدور األول 
لكأس آسيا بفوزين على السعودية 1-0 وسورية 

2-1 وتعادل مع اليابان 1-1.
من جهته ق���ال األمير علي ان عقوبة ش���فيع 
باقية عل���ى حالها وانه ليس ف���وق القانون وان 
عليه االس���تفادة من التجربة وعدم اليأس، فيما 
وصف العراقي عدن���ان حمد مدرب االردن حادثة 
شفيع ب� »غلطة الشاطر« معربا عن أسفه لفقدانه 

شفيع في تصفيات كأس العالم القادمة.

الخريطيات يهزم لخويا واألهلي يحقق فوزه األول

»فيفا« يطالب االتحاد اإلسرائيلي إيقاف فرنانديز لمديونية لقطر

الزمالك يواجه ستارز على ملعب الكلية الحربية بأمر المجلس األعلى

االتحاد المصري يؤكد بقاء شحاتة


