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.. وبالتيني يجدد دعمه 
إلقامة النهائيات في الشتاء

السركال: مباريات مونديال 2022 
داخل قطر فقط

صحافي لمنافسة بالتر على رئاسة »فيفا«

االبن يهزم أباه في إسبانيا

قطر لشراء ستاد »نوكامب«

ويليام يدعو بيكام لزفافه

»حلبة الريم« ملتقى الشباب

ميالن يتشبث بالصدارة وسقوط مفاجئ لروما

ميسي ينفض غبار »ستاد اإلمارات« عن برشلونة

اللقب  نفض برشلونة حامل 
واملتص���در عنه غبار خس���ارته 
االوروبية على »ستاد االمارات« 
على يد مضيفه ارسنال االجنليزي، 
وذلك بف���وزه على ضيفه القوي 
اتلتيك بلباو اخلامس 2 - 1 على 
ملع���ب »كامب نو« ف���ي املرحلة 
الرابعة والعش���رين من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
وس���جل لبرشلونة داڤيد ڤيا 
)4( واألرجنتيني ليونيل ميسي 
)78(، ولبلباو اندوني ايراوال )50 

من ركلة جزاء(.
وعلى ملعب »ال مادريغال«، 
واص���ل ڤياريال نزي���ف النقاط 

بتعادله مع ضيفه ملقة 1 - 1.
وعلى ملعب »رينو دي نافارا«، 
مني اس���بانيول السابع بهزمية 
قاسية على يده مضيفه اجلريح 

اوساسونا 0 - 4.
ولم تكن حال خيتافي افضل من 
اسبانيول فسقط بدوره على ارضه 

امام راسينغ سانتاندر 0 - 1.
وعلى ملعب »رامون سانشيز 
بيزخوان«، استعاد اشبيلية توازنه 
اكتفى بتعادلني وهزمية  ان  بعد 
في املراحل الثالث السابقة، وذلك 
بتغلبه على ضيفه هيركوليس1 
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وتعادل ديبورتيڤو ال كورونا 
مع مضيف���ه اجلريح امليريا 1 - 

.1

إيطاليا

رد البرازيلي الكس���ندر باتو 
على خيارات مدربه ماسيميليانو 
اليغري بأفضل طريقة ممكنة وقاد 
ميالن املتصدر للفوز على كييڤو 
ف���ي معقل���ه 2 - 1، فيما انتكس 
يوڤنتوس مجددا بخسارته امام 
مضيفه املتواضع ليتشي 0 - 2 
في املرحلة السادسة والعشرين 

من الدوري االيطالي.
ورفع مي���الن رصيده الى 55 

نقطة في الص���دارة بفارق ثالث 
نقاط عن نابولي الذي اس���تعاد 
املركز الثاني من انتر ميالن حامل 
اللق���ب بعد تغلب���ه على ضيفه 
كاتانيا بهدف سجله الكولومبي 

خوان كاميلو زونيغا )25(.
وعلى امللعب االوملبي في روما، 
بقي التسيو قريبا من دائرة الصراع 

بفوزه على باري 1 - 0.
»لويج���ي  ملع���ب  وعل���ى 
فيراريس«، ف���رط روما بفرصة 
استعادة نغمة االنتصارات التي 
غاب���ت عنه في املراح���ل الثالث 
السابقة وذلك بعد سقوطه 3 - 4 
رغم تقدم »ذئاب العاصمة« بثالثية 

نظيفة في البداية.
اكتف���ى اودينيزي  ب���دوره، 
اخلامس بنقط���ة من مباراته مع 
ضيفه اجلريح بريشيا بالتعادل 
مع���ه 0 - 0، وهي النتيجة التي 
انتهى عليها ايضا لقاء فيورنتينا 
وضيفه س���مبدوريا، كما تعادل 

بارما مع تشيزينا 2 - 2.

المانيا

استعاد باير ليڤركوزن املركز 
الثاني بعدم����ا عمق جراح ضيفه 
ش����توتغارت بالفوز عليه 4 - 2 
على ملعب »باي ارينا« في املرحلة 
الدوري  الثالثة والعش����رين من 

االملاني.
وف����ي مب����اراة ثاني����ة، حقق 
بوروسيا مونشنغالدباخ متذيل 
الترتيب فوزه االول على ارضه هذا 
املوسم وجاء على حساب شالكه 

.1 - 2

فرنسا

اشعل مونبلييه الصراع على 
الصدارة بعدما احلق بضيفه ليل 
املتصدر هزميت����ه االولى منذ 24 
اكتوبر املاضي بالفوز عليه 1 - 0 
في املرحلة الرابعة والعشرين من 

الدوري الفرنسي

جدد الفرنس���ي ميش���ال بالتيني رئيس االحتاد االوروبي لكرة 
القدم دعمه إلقام���ة مباريات موندي���ال 2022 املقرر في قطر خالل 
فصل الش���تاء وليس في الصيف كما جرت العادة، بحسب تصريح 

له نشرته مجلة »كيكر« االملانية.
وقال بالتيني »في الوقت الراهن يتأرجح املوضوع بني الصيف 
والشتاء، وفي النهاية قد يقام املونديال في اخلريف. ميكننا مناقشة 
ذلك، نحن في دميوقراطية، أعتقد انه )مونديال 2022( س���يقام في 

فصل الشتاء«.
وأكد قائد منتخب فرنسا س���ابقا انه ال نية لديه في خلق ثورة 

لتغيير األجندة الدولية.
وأضاف أفضل العب في القارة االوروبية سابقا »كل ما صرحت 
به ان مونديال 2022 يجب أن يقام في الش���تاء بسبب احلرارة التي 
تبل���غ 55 درجة مئوية في الصيف والتي س���ترهق جميع املعنيني 

باحلدث«.
وختم بالتيني »من احملتمل ان تغيب االثارة عن احلدث لكن أمامنا 

عشرة أعوام للتفكير في الفترة األمثل للدورة«.

أعلن نائب رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة 
االوملبية االماراتية يوسف السركال ان مسألة استضافة االمارات بعض 

مباريات مونديال 2022 املقرر في قطر غير مطروحة للنقاش.
وقال السركال، في تصريحات نشرتها الصحف االماراتية، »املوضوع 
غي���ر مطروح للنقاش، كما انني اضع عالمات اس���تفهام حول كالم 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويس���ري جوزيف بالتر الذي 
تطرق الى هذا االمر، خاصة ان امللف القطري كان ينص على ان تقام 
البطولة على االراضي القطرية فقط، ونحن كدول ش���قيقة يجب اال 
نبحث هذا االمر وان ندعم قطر في اس���تضافة احلدث العاملي ضمن 
احلدود القطرية«. وعن احتمال تغيير موعد النهائيات من الصيف 
الى الش���تاء، اوضح الس���ركال »امتنى ان تقام البطولة في الشتاء، 

وهناك متسع من الوقت العادة ترتيب االجندة الدولية«.
واضاف في الوقت ذاته »لكن حتى اآلن القرار النهائي باقامة البطولة 
في فترة الصيف وال يوجد مبرر للنقاش في هذا اجلانب، خاصة ان 

القطريني اعدوا العدة الستضافة املونديال في فترة الصيف«.
وكان بالتر صرح اكثر من مرة عن احتمال انتقال مونديال قطر 
الى الشتاء، لكنه اكد قبل اسبوعني ان وفدا قطريا زاره في زيوريخ 
واكد له ان النهائيات ستقام في الصيف وان هناك اتفاقا القامة جميع 
املباريات ال� 64 ف���ي قطر، بعد ان حتدثت تقارير عن احتمال اقامة 

عدد من املباريات في دول خليجية مجاورة.
يذك���ر ان قطر كانت تفوقت على الواليات املتحدة في التصويت 
النهائي الختيار البلد املضيف ملونديال 2022 في الثاني من ديسمبر 

املاضي.

يخطط الصحافي األميركي غرانت وال )37 عاما( لترشيح نفسه 
ضد جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في األول 
من يونيو املقبل، أمال في احليلولة دون حصول السويس���ري )74 
عاما( على والية رابعة في املنصب. لكن كل الش���واهد تشير إلى أن 
إعالن اخلبير الكروي مبجلة »سبورتس إلوستريتد«، قد يكون مجرد 
خطوة دعائية ذات هدف ساخر، رغم أن غرانت ينفي ذلك متاما بقوله 
»األمر ليس مزحة على اإلطالق«. وقبل األول من أبريل املقبل، ينبغي 
على الصحافي والكاتب إيجاد احتاد محلي يترشح عنه »حتى ولو 
كان احتاد بابوا غيني���ا اجلديدة«. ووفقا ملا ذكره وال يتمتع الفيفا 

بنفس القدر من الشفافية الذي كان يتسم به »نظام مبارك«.

ش���هد ملعب »كوليسيوم الفونس���و بيريز« مواجهة بني مدرب 
خيتافي ميتشيل وجنله العب راسينغ سانتاندر ادريان في املباراة 

التي جمعت فريقيهما في املرحلة ال� 24 من الدوري االسباني.
وكان ادريان العبا س���ابقا في صفوف خيتافي مع والده لكنه لم 
يكن اساسيا في حملة جدية نادرة من ميتشيل والذي استغنى فريقه 
عن ابنه في نهاية هذا املوس���م لينتقل في صفقة مجانية لصفوف 

الراسينغ.
جدير بالذكر ان راس���ينغ صاحب املركز ال���� 13 ب� 25 نقطة فاز 
باللقاء بنتيجة 1 - 0 على خيتافي ليثأر االبن بعض الشيء من ابيه 

الذي لطاملا اجلسه على مقاعد البدالء.

تتطلع مؤسسة قطر التي جنحت في توقيع عقد رعاية لفريق 
برشلونة للمرة األولى في تاريخ النادي اإلسباني لتخطي هذه 
الرعاية ملرحلة أكبر من ذلك، حني أعلنت رسميا أنها تريد شراء 
رعاية جديدة وهي وضع اسم قطر على امللعب الرئيسي لبرشلونة 
»نو كامب« واستبداله باسم قطر. وهذه ليست املرة األولى التي 
يتم فيها تغيير أو شراء ملعب شهير ألحد األندية األوروبية من 
قبل شركات، فقد سبقت شركة طيران اإلمارات اجلميع في شراء 
ملعب ارس���نال، وهي في مفاوضات لشراء ملعبي ريال مدريد 
وميالن. وبحسب صحيفة »س���بورت« اإلسبانية فإن العرض 
القطري جوبه بالرفض من قبل إدارة نادي برشلونة، ولكن ليس 
بشكل قطعي. وتوقعت الصحيفة اإلسبانية املقربة من النادي 
الكاتالوني أن تكون األمور قابلة لتحقيق ذلك في املستقبل حال 

مواجهة برشلونة أي مشاكل من الناحية االقتصادية.

تلق���ى جنم الكرة االجنليزي ديڤيد بي���كام وزوجته املغنية 
البريطانية ڤيكتوريا بيكام دعوة حلضور حفل الزفاف املرتقب 

لالمير ويليام وخطيبته كيت ميدلتون في 29 ابريل املقبل.
ويعد االمير وليام الثاني في ترتيب خالفة العرش ببريطانيا 
وسيحضر زفافه حوالي 1400 شخص. وعالقة قوية تربط بيكام 
باالمير ويليام خاصة في االوقات التي عمال بها معا لالعداد مللف 

ترشيح اجنلترا الستضافة مونديال 2018.

استضافت حلبة الرمي الدولية في العاصمة السعودية الرياض 
اجلولة الرابعة ملهرجان السباقات السعودية.

وش���هدت احللبة التي يبلغ طول مضمارها 3.8 كيلومترات 
سباق فورموال السعودية وسباق راديكال السعودي.

وذكر السائق اسامة شاكر عضو فريق »جي.آر 8« ان اململكة 
حققت تقدما كبيرا في مجال سباقات السيارات والدراجات النارية 

في السنوات القليلة املاضية.
وقال: هذه رياضة تعتبر رياضة ناشئة في اململكة، ما لها اال 
سنتان، لكن احلمد هلل اخلطوات التي خطوناها خالل السنتني 
املاضيت���ني كبيرة جدا، فيها دعم ورعاية مس���تمرة من االحتاد 
الس���عودي لرياضة السيارات والدراجات النارية حتت اشراف 

االحتاد السعودي لرعاية الشباب.
وتسمح حلبة الرمي الفراد من اجلمهور بتجربة مهاراتهم في 
القيادة الس���ريعة والتنافس مع اصدقائهم بسياراتهم في دورة 

على مضمار السباق.

إبراهيم: من يريد أن يكون بطاًل عليه التغلب على الظروف

فرمن: 10 دول تشارك في كأس آسيا للكريكيت
اعلن مسؤول اللجنة الكويتية 
لرياضة الكريكيت حيدر فرمن 
انطالق انشطة بطولة كأس آسيا 
الكريكيت للفتيات على  للعبة 
امللع���ب املخصص في محافظة 
االحم���دي وذلك حت���ت رعاية 
رئيسة الرياضة النسائية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي الشيخة 
نعيمة االحمد، الفتا الى ان هذه 
املرة االولى التي تقام فيها بطولة 
بهذا املستوى على ارض الكويت 
وتشارك فيه 10 دول، وقال: ان 
اللجنة استكملت استعداداتها 
على افضل مايرام الستضافة هذا 
احلدث املهم، وان جميع اعضاء 
فريقيها الفني واالداري يعملون 
بجهد واخالص سعيا الجناح هذه 
البطولة بجميع املقاييس، حيث 
ان جميع املس���ابقات الرياضية 
وغير الرياضية التي اقيمت في 
الكويت تتس���م مبستوى عال 
وجناح باهر يحوز على اعجاب 
جميع املش���اركني م���ن العبني 

وفنيني واداريني.
وقال فرمن، في مؤمتر صحافي 
عقده في فندق ومنتجع موڤنبيك 
البدع على هامش انطالق البطولة 
التي تستضيفها الكويت بحضور 
اعضاء جلنة الكريكيت واعضاء 

السد احتفظ 
بكأس اليد

بيروت ـ ناجي شربل
الس���د بطل آسيا  احتفظ 
بلقبه بطال ملسابقة كأس لبنان 
في كرة اليد، والتي يحمل لقبها 
منذ تأسيسه وخوضه بطولة 
أندية الدرجة الثانية عام 2007، 
بعد فوزه في املباراة النهائية 
على غرميه التقليدي الصداقة 
29 - 22 )الش���وط االول 12 
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ومت نقل املباراة من مجمع 
الرئيس اميل حلود الرياضي 
العسكري بالدكوانة الى صالة 
حامت عاشور بنادي الصداقة 
عل���ى طريق املطار، بس���بب 
دخول مياه االمطار الى الصالة 
التي حتمل اسم الشيخ زايد 
بن س���لطان آل نهيان، جراء 
العاصفة القوية التي ضربت 
لبنان في عطلة نهاية االسبوع. 
وقد أدى العبو الفريقني فترتي 

حتمية في كل من القاعتني.
وسبق املباراة صراع اداري 
بني الس���د واالحتاد اللبناني 
للعبة الذي يرأسه رئيس نادي 
اذ  الصداقة عبداهلل عاشور، 
حمل بيان صادر عن السد على 
االحتاد واتهمه بتأجيل اقامة 
املباراة واطالق بطولة الدوري 

بال مبرر.

املجلسني التنفيذي والفني للعبة 
في الكويت، ان هذه املسابقة تأتي 
في ظروف مواتية وعزيزة على 
قلوب اجلميع وذلك بالتزامن مع 
ذكرى مرور 50 عاما على استقالل 
الكويت و20 عاما على حتريرها 
من الغزو العراقي الغاش���م و5 
اعوام على تولي صاحب السمو 

االمير مقاليد احلكم.
وذكر فرمن ان البطولة التي 
بدأت يوم اجلمعة املاضي على 

ف���ي مدينة  الكريكيت  ملع���ب 
االحمدي وتق���ام الول مرة بهذا 
املستوى وبهذا العدد من الفرق 
النس���ائية وهي مس���ألة غير 
مسبوقة على مستوى املنطقة، 
مشيرا الى ان البطولة تقام حتت 
رعاية الش���يخة نعيمة االحمد 
وتش���رف عليها رش���ا الصايغ 
مس���ؤولة الفري���ق النس���ائي 
للكريكيت واملش���رفة عليه في 
الكويت، في حني يرأس اللجنة 

الشيخ ضاري الفهد، وقد اقيمت 
هذه البطولة مبباركته واعتماده 
جلميع االمور اخلاصة باستضافة 

الدورة في الكويت.
من جهتها، اكدت مس���ؤولة 
الفريق النسائي للعبة الكريكيت 
في الكويت رشا الصايغ ان اللجنة 
حرصت على مشاركة الفتيات في 
جميع ان���واع الرياضات ومنها 
الكريكيت، الفتة الى ان البعض 
اللعبة  اس���تغرب اختيار هذه 

كرياضة نسائية، وقالت: لدينا 
3 اندية وش���اركنا ف���ي العديد 
من االلع���اب الرياضية وليس 
الكريكيت فقط، مشيرة الى ان 
التي تأتي بالتزامن  املناس���بة 
مع اقامة البطول���ة هي عزيزة 
على قلوب اجلميع، السيما مع 
مناسبة اليوبيل الذهبي، حيث 
حرصنا عل���ى ان تقام البطولة 
ضمن انشطة احتفاالت الكويت 

بهذه املناسبات الوطنية.

عبدالعزيز جاسم
أكد مدرب القادس���ية محمد إبراهيم ان اجلهازين االداري والفني 
والالعبني يتحملون مسؤولية اخلسارة الكبيرة من الكويت 0 - 3 في 
الدوري املمتاز، مشيرا إلى ان جميع الالعبني لم يكونوا في يومهم، 

اضافة إلى رغبة الكويت الكبيرة في حتقيق الفوز املستحق.
وقال ابراهيم في تصريح ل� »األنباء« ان القادسية يضم 11 مدافعا، 
إال ان املدافعني اجلاهزين للمش���اركة 5 فقط وهو امر يؤثر على اي 
فريق، وان غياب مس���اعد ندا وبدر املطوع يؤثر على االزرق وليس 
القادسية فقط. واضاف: هناك العديد من الالعبني الذي يستطيعون 
سد النقص وثبت ذلك من خالل اجلوالت السابقة، وخير دليل تصدرنا 
للدوري حتى اآلن، ومن يري���د ان يكون بطال عليه ان يتغلب على 

الظروف ال ان يقف مكتوف االيدي.
من جهة اخرى، يس���تعد فريق شورتان االوزبكي بقوة ملواجهة 
القادسية في افتتاح مباريات املجموعة الثانية ضمن كأس االحتاد 

اآلسيوي في اول مارس املقبل على ستاد محمد احلمد.
وبدأ شورتان امس معسكرا تدريبيا في مدينة دبي من اجل التأقلم 
على االحوال اجلوية في اخلليج، وسيخوض الفريق مباراة ودية مع 
احد االندية االماراتية خالل اليومني املقبلني، على ان يصل الى البالد 
في 26 اجلاري وسيتدرب على ملعب فاروق ابراهيم مرتني قبل ان 

يخوض تدريبه االخير على ستاد محمد احلمد ملعب املباراة.
وسيقيم الفريق االوزبكي في فندق »هوليدي ان« الساملية، ويضم 

الوفد 34 شخصا منهم 21 العبا. 
وقرر القادسية متابعة الفريق االوزبكي عن طريق االصدقاء في 
دبي فيما يتعلق بتحديد موعد واس���م الفريق الذي سيواجهه وديا 
كي يرس���ل إبراهيم احد مساعديه ملشاهدة الفريق عن قرب السيما 
انه يعتبر من الفرق الغامضة في املنطقة واحلصول على اش���رطة 
للفريق امر صعب جدا ألنه حديث التكوين، ولم يلعب في بطوالت 

خارجية كما ان معظم العبيه غير مشهورين.

شورتان يعسكر في دبي استعدادًا للقادسية

محمد إبراهيم حمّل اجلميع املسؤولية                   )األزرق.كوم(

حيدر فرمن ورشا الصايغ مع املشاركني في املؤمتر الصحافي

جنم »البرشا« األرجنتيني ليونيل ميسي يبتسم بعد تسجيل هدف الفوز لفريقه على اتلتيك بلباو        )أ.ف.پ(

يتقدم اأع�ضاء جمل�س الإدارة والعاملون

باالحتاد الكويتي لكرة الطاولة
بخال�س العزاء

لل�سيد

حممد معتوق املعتوق

لــــوفــــــاة املغفــــور لـــــه بــــاإذن اللـــه تعالـــــى

خالــــه
�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

رئي�س جمل�س الإدارة بالحتاد الكويتي

لكرة الطاولة


