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بحضور الجاراهلل وعلي الخالد وعدد من السفراء وسط أجواء رمضانية بهيجة

محمد الصباح افتتح بطولة السفارات األولى للمجتمع الديبلوماسي في القادسية

املباراة وظهرت كوريا أفضل من 
تايلند من حيث االنتشار واملهارات 
الفنية والس����يطرة على مجريات 
اللعب طوال فترات املباراة وكان 
جنم املباراة حارس مرمى تايلند 
ومت تكرميه كأفضل العب وتصدى 
للكثير من التس����ديدات اخلطيرة 
وأنقذ فريقه م����ن هزمية محققه 
واس����تطاع اخل����روج بالتع����ادل 
الترجيح  إلى ضربات  واالحتكام 
التي حس����متها كوريا لصاحلها 

وفازت باملباراة.
أما مب����اراة نيجيريا وڤيتنام 
فكانت واضحة منذ بدايتها سيطرة 
املباراة  النيجي����ري على  الفريق 
بفضل البنية اجلسدية واملهارات 
بينما افتقد الفريق الڤيتنامي احلس 
الك����روي داخل امللعب ما أدى إلى 
سيطرة نيجيريا وإحراز 3 أهداف 
في الش����وط األول وفي الش����وط 
الثاني حاولت ڤيتنام الس����يطرة 
إال أن احلظ لم يحالفها وأحرزت 
نيجيريا هدفها الرابع لتنهي املباراة 
بعد عدة هجمات شرسة غير مؤثرة 

عند املرمى من ڤيتنام.
أما فريقا أميركا وأوكرانيا فقد 
اتسمت مباراتهما بالندية وخرجا 
من الشوطني بالتعادل بهدفني لكل 
املباراة  منهما وحس����مت نتيجة 
بركالت الترجيح. وقد أخذت مباراة 
البرازيل ولبنان طابعا خاصا حيث 
ظهرت مه����ارات الفريق اللبناني 
واملهارات الشخصية لبعض العبي 
البرازيل وأمتع الفريقان اجلماهير 
برغ����م الفوز الكبي����ر الذي حققه 
الفريق اللبناني بستة أهداف نظيفة 

مقابل هدفني للفريق البرازيلي.

مباريات اليوم الثاني

وينتظ����ر اجلمه����ور نتائ����ج 
مباريات اليوم الثاني بني فريقي 
تونس وروسيا وفريقي ماليزيا 
وتركي����ا وس����ريالنكا والبحرين 
وإيطاليا وإي����ران، كما يلعب في 
اليوم الثالث للبطولة بريطانيا مع 
بنني والسودان مع الهالل والصليب 
األحمر وإريتريا مع مصر واملجلس 
األوملبي اآلس����يوي م����ع اجلزائر 

والسنغال مع األمم املتحدة.

بفرق رياضية في البطولة سفير 
أفريقيا أش����رف سليمان  جنوب 
البوسنة ياسني رواشدة  وسفير 
والقنصل القطري والقائم باألعمال 
امليامن����اري. وقد الت����زم اجلميع 
بتعليمات اللجنة املنظمة بارتداء 
الزي الرياضي الرس����مي ملنتخب 
بالده����م فظهرت الفرق بالش����كل 
الالئ����ق بدولهم وأعطى احلضور 
اجلماهي����ري م����ن اجلاليات التي 
صاحبت الفرق املشاركة والتشجيع 
املنظم والهادف شكال جميال وشارك 
اجلماهير تشجيعهم وعلق على 
املباريات باللغة اإلجنليزية املذيع 
الرائع فريد دش����تي  التلفزيوني 
وافتتح احلفل بآيات الذكر احلكيم 

القارئ خليفة سالم الكندري.
الدولي  املباريات احلكم  وأدار 
عباس الش����مري واحلاصل على 
شهادات في عالج إصابات املالعب 
وشهادات دولية في التحكيم من 
»فيفا« وبحض����ور رئيس جلنة 
الدولي  احلكام املصرية احلك����م 
جمال الغندور وساعده في التحكيم 
عبدالعزيز جاس����م حكم الدرجة 

األولى.
بدأت البطولة مبباراة بني فريقي 
كوريا وتايلند واتسمت بالطابع 
الندية محور  اآلس����يوي وكانت 

التايلن����دي وس����فير جمهورية 
ڤيتنام االش����تراكية نوجدين دان 
ساو وس����فيرة الواليات املتحدة 
األميركي����ة ديب����ورا جونز التي 
تنافس����ت مع ابنتها في تشجيع 
الفريق األميركي واستطاعت لفت 
أنظار اجلميع بالهتاف املش����ترك 
معها وتش����جيع فريقهما بحرية 
البرازيل ماريو  مطلقة وس����فير 
داغراسا رويتر وسفير لبنان بسام 
النعماني وسفير جمهورية السنغال 
عميد السلك الديبلوماسي عبداألحد 
إمباكي وسفير روسيا االحتادية 
الكسندر كينش����اك ونائب سفير 
اجلمهورية اإلس����المية اإليرانية، 
ونائب س����فير جمهورية اجلزائر 
الدميوقراطية الش����عبية والقائم 
البحرين عيس����ى  بأعمال مملكة 
الذوادي وس����فير إيطاليا إنريكو 
جرانارا والقائم باألعمال النيجيري 
وسفير جمهورية بنني تنيرو عبده 
كباسي ونائب سفير اجلمهورية 
التركية وسفير بريطانيا مايكل 
آرون وس����فير جمهورية كوريا 
الدميوقراطية الش����عبية والقائم 
بأعمال س����فارة أوكرانيا وسفير 
جمهورية سريالنكا الدميوقراطية، 
كما حضر حفل االفتتاح أيضا من 
ديبلوماسيي الدول التي لم تشارك 

من التسلية وااللفة للديبلوماسيني 
بعيدا عن العمل. وش����كر اخلالد 
رئيس نادي القادسية الشيخ طالل 
الفهد الذي قام بكل التس����هيالت 

لنجاح الدورة.
وق����ال »هناك نح����و 23 فريقا 
 )UN( مش����اركا و3 منظمات من
والصليب االحمر والهالل االحمر، 

وكذلك االحتاد اآلسيوي«.
وعن املشاركة قال »جيدة جدا 
من الس����فارات ونتمنى في العام 
املقبل مشاركة املزيد من السفارات«. 
واشار اخلالد الى ان هذا النشاط 
جمع الس����فراء في جتمع رياضي 

ودي بعيدا عن السياسة.
ق����ال وكيل وزارة  من جانبه 
اخلارجية خال����د اجلاراهلل نحن 
س����عداء مب����ا حتق����ق ف����ي هذه 
البطول����ة وهناك جهود بذلت في 
وزارة اخلارجية وايضا في نادي 
الذين س����اعدونا في  القادس����ية 
استخدام صالة القادسية، شاكرا كل 
من ساهم من مؤسسات وشركات 
الجناح هذه البطولة، مشيرا الى 
ان جناحها سيدفع الوزارة لتنظيمها 

سنويا.
الذين حضروا هم:  والسفراء 
سفير األردن ثم السفير املصري 
الس����فير  طاهر فرح����ات ونائب 

بيان عاكوم
برعاية وحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
افتتحت  الشيخ د.محمد الصباح 
بطول����ة الس����فارات االولى التي 
تنظمها اللجنة الرياضية برئاسة 
مدير االدارة االقتصادية في وزارة 
الس����فير الشيخ علي  اخلارجية 
اخلال����د، التي تق����ام حتت رعاية 

»األنباء« االعالمية.
وحضر حفل االفتتاح واالمسية 
الديبلوماس����ية وكيل  الرياضية 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ورئيس نادي القادس����ية الشيخ 
طالل الفهد ومدير إدارة املراس����م 
ضاري العج����ران وعضو اللجنة 
الرياضية الشيخ دعيج اخلليفة 
وع����دد م����ن الس����فراء والقائمني 
السفارات  باألعمال وس����كرتيرو 

املعتمدة لدى الكويت.
وق����ال نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
البطولة هي  ان  د.محمد الصباح 
العطاء املجتمع الديبلوماسي من 
ال����دول الصديقة طعم����ا ورونقا 
خاص����ا لرمض����ان ف����ي الكويت. 
واضاف ومشاركتهم لنا في االجواء 
الرمضانية من خالل زيارة الدواوين 
وحضور الغبقات الرمضانية وكذلك 
اردن����ا اعطاءهم البعد االجتماعي 
والرياضي من خالل مشاركتنا في 
هذه االجواء الرمضانية واعتقد ان 
هذه االجواء هي التي متيز رمضان 

في الكويت عند الديبلوماسيني.
وق����ال »اتاحة ه����ذه االجواء 
للديبلوماس����يني البعيدي����ن عن 
اوطانه����م واهلهم فال يش����عرون 
بالغربة وامنا نحتضنهم ونشركهم 
في االجواء الرمضانية من خالل هذه 

الدورات الرياضية في رمضان«.

الخالد: إضفاء للتسلية

ومن جهته ق����ال مدير االدارة 
االقتصادية في وزارة اخلارجية 
السفير الشيخ علي اخلالد ان هذه 
الدورة هي االولى التي تنظم في 
العالم على صعيد السفارات مشيرا 
الى ان هذه املسابقة تأتي في ظل 
»األنباء« الراعي اإلعالمي عاشت الفرح والتشجيع في املدرجاتاجواء رمضانية حيث تضفي املزيد  حتد وإثارة بني العبي كوريا وتايلند

مواجهة الذهاب انتهت سلبية وفي اإلياب موعد احلسم

مشجع يرفع علم لبنان في املدرجاتراعي البطولة الشيخ د.محمد الصباح والشيخ علي اخلالد ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل في مقدمة احلضور

لجنة الكرة بالزمالك تفكر في االستقالة »فيفا« يطلب توضيحات 
من االتحاد البحريني

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
منذ ان قام ممدوح عباس رئي����س مجلس ادارة الزمالك بامتام 
التعاقد بنفس����ه مع الفرنسي هنري ميشيل ليتولى منصب املدير 
الفني للفريق االول لكرة القدم بالنادي خلفا للسويس����ري ميشيل 
ديكاستال املدير الفني الس����ابق اشتعلت األمور داخل جلنة الكرة 
بالبيت االبيض التي يرأسها حمادة امام، وبدأت أصوات بعض أعضاء 
اللجنة تتعالى بس����بب إصرار مجلس اإلدارة على تهميش دورهم 
في إدارة شؤون الكرة داخل النادي، بل وبدأ البعض يفكر وبشكل 
جدي في تقدمي استقالته من اللجنة احتجاجا على قرار التعاقد مع 

املدرب الفرنسي دون االهتمام بتحذيرات جلنة الكرة.
كما انه اصبح هناك حالة من الغليان داخل اللجنة، بعدما قامت 
إدارة الن����ادي خالل الفترة املاضية بتجاهلها بش����كل كامل خاصة 
في مسألة التعاقدات مع بعض الالعبني الذين مت ضمهم للصفوف 
البيضاء هذا املوسم، يأتي ذلك على الرغم من ترحيب جلنة الكرة 
بقرار إقالة كاس����تال خاصة أنها كانت ق����د طالبت من قبل باقالته، 
إال أن املجلس احلالي رفض تنفيذ القرار عمال مببدأ إتاحة الفرصة 
واحلفاظ على االس����تقرار، ومازالت جلن����ة الكرة بالزمالك تتحفظ 
على قرار إعادة املدرب الفرنس����ي لتولي قي����ادة الفريق بحجة أنه 
س����بق له ان باع الزمالك من قبل، لذلك يجب أن يكون لدى النادي 
مبادئ ثابتة ويرفض عودة هذا الفرنس����ي للنادي مرة أخرى مهما 

كانت االسباب.
من ناحية اخرى وضع الفرنس����ي هنري ميش����يل النقاط فوق 
احلروف بشأن سياسة العمل داخل اجلهاز الفني بعد اكتمال قوامه 
بض����م عبدالرحيم محمد مدربا عاما للفريق ووضع اس����تراتيجية 
واضحة املعالم للمرحلة املقبلة سواء فيما يخص كيفية التعامل مع 
الالعبني او إدارة النادي حيث اصدر الفرنسي تعليماته لعبدالرحيم 
محمد في اول اجتماع يجمعهما بعمل الئحة الفريق اخلاصة بالثواب 

والعقاب واملكافآت وعرضها عليه في اقرب وقت.
من جهة اخ����رى، تغادر بعثة الفري����ق االول لكرة القدم بنادي 
حرس احلدود القاهرة على منت طائرة خاصة متوجهة الى العاصمة 
النيجيرية الغوس، اس����تعدادا للمواجهة املهمة التي س����يخوضها 
الفريق العس����كري في بطولة كأس االحتاد االفريقي امام يونايتد 

النيجيري يوم السبت املقبل.
من جانبه، يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي إنبي استعداداته 
ملواجهة نظيره سانتوس االنغولي في اجلولة اخلامسة لدور الثمانية 
للمجموعة األولى لبطولة كأس االحتاد االفريقي واملقرر اقامتها يوم 

السبت املقبل بستاد بتروسبورت الرياضي بالتجمع اخلامس.
وفي لعبة االسكواش، جنح عمرو شبانة العب املنتخب الوطني 
لألسكواش للرجال في الفوز ببطولة أميركا الدولية والتي أقيمت 
بوالية شيكاغو األميركية بلغ اجمالي قيمة جوائزها 52 ألف دوالر 
بعد فوزه في املباراة النهائية 3 � 2 على زميله رامي عاش����ور بعد 
مباراة استمرت 57 دقيقة وكانت نتيجة أشواطها 11 � 7 و11 � 2 و7 � 
11 و12 � 14 و11 � 8 في اجناز مصري جديد لألسكواش املصري على 

املستوى الدولي بتأهل الثنائي شبانة وعاشور للنهائي.

طالب االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( بتوضيح����ات من االحتاد 
البحرين����ي في قضية التجاوزات 
املالية التي ارتكبها األخير خصوصا 
فيما يتعلق باستعماله أمواال تخص 
مش����روع الهدف التابع ل� »فيفا« 
لتموي����ل حملة رئي����س االحتاد 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
وترشحه ملنصب اللجنة التنفيذية 
في »فيفا« والتي خس����رها بفارق 
القطري محمد  صوتني لصال����ح 
بن همام العبداهلل رئيس االحتاد 

اآلسيوي في مايو املاضي.
وأرسل االحتاد الدولي رسالة 
بتاريخ االول من سبتمبر احلالي 
حصلت وكالة »فرانس برس« على 
نسخة منها تفند باالرقام واالسماء 
املعلومات التي حصل عليها مطالبا 
البحرين����ي بتوضيحات  االحتاد 
ومنحه مهلة اقصاها الثاني عشر 
من الشهر اجلاري للحصول على 
رده واال س����يعرض القضية على 
جلنة االنضباط وجلان مشروع 

الهدف التابعة له.
وجاء في الرسالة: »لقد بلغتنا 
معلومات تزعم بانه مت صرف بعض 
مساهمات مش����روع الهدف خالل 
حملة رئيس االحت����اد البحريني 
الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة 
على منصب عضو اللجنة التنفيذية 
للفيفا«.واضاف »بحسب الالئحة 
التي في حوزتنا، لقد مت خالل هذه 
احلملة صرف مبالغ من حس����اب 
االحتاد التابع ملش����روع »الهدف« 
وملشروع »الهدف 3«. مت حتويل 
هذه املبالغ باسماء احمد عبداهلل 
النعيمي )8 حتويالت مجموعها 356 
الف دينار بحريني(، والى شركة 
آسيا للمجوهرات )بقيمة 30 الف 
دينار(، و عبداجلليل اسد )11 الف 
دينار(، و شركة موناكو ميدياكس 

راب سبورتال )826 دينارا(«.

مواجهة الحسم في إياب الملحق اآلسيوي

السعودية تستضيف البحرين في الدرس األخير لبيسيرو وماتشاال
الفريق تدريبا واحدا على ارض 
ستاد امللك فهد اشتمل على جوانب 
لياقية وتكتيكية وتسديد على 

املرمى.
ويتفاءل السعوديون باقامة 
املباراة على ارض س���تاد امللك 
فهد الدولي وحضور جماهيرهم 
املساندة بقوة خاصة ان الفريق 
لم يخسر على ارضه منذ خمس 
سنوات سوى لقاء كوريا اجلنوبية 
التصفيات االوملبية بهدفني  في 
دون رد وكان الس���تاد نفسه قد 
شهد احتفال السعودية بالتأهل 
لنهائي���ات كأس العال���م 2006 
عندما كسب املنتخب السعودي 
لقاءه امام اوزبكس���تان بثالثية 

نظيفة.
وعلى الصعيد نفسه وللمرة 
الثاني���ة يتواجد مدرب منتخب 
نيوزيلندا اريك هيربرت في لقاء 
اليوم بعد ان شاهد لقاء الذهاب 
في البحرين من اجل تس���جيل 
الفريق  اداء  مالحظات���ه عل���ى 
الفائز الذي سيالقيه في اكتوبر 

املقبل.

العبي فريقه في اخر تدريباتهم 
كمهاجم الى جوار ياسر القحطاني 
ومالك معاذ وضرورة اخذ املواقع 
املناس���بة والتسجيل مبكرا من 
اجل زيادة الضغط نفسيا على 
العبي البحري���ن الذين وصلوا 
الرياض ام���س الثالثاء واجرى 

ركز بيسيرو مدرب السعودية 
عل���ى العبيه خاص���ة املدافعني 
وحارس املرم���ى وليد عبداهلل 
الذي كان االبرز في لقاء الذهاب 
على عدم منح الفرصة ملهاجمي 
البحرين كما حدث ذهابا بينما في 
اجلانب الهجومي شارك بيسيرو 

حيث س���تكون نتيجة التعادل 
االيجابي ملصلحة البحرين وهو 
ما سيس���عى منتخب البحرين 
الى االستفادة منه حيث سيزيد 
تسجيل هدف واحد فقط له من 
صعوبة مهمة املنتخب السعودي 
الذي يحتاج بعده الى هدفني لذلك 

الرياض ـ خالد المصيبيح
في اخلطوة األخيرة لتحديد 
املنتخب املتأهل ملالقاة نيوزيلندا 
قبل بلوغ نهائيات كأس العالم 
يتحدد اليوم الطرف الثاني إلياب 
امللحق االسيوي في ستاد امللك 
فهد الدولي في الرياض ويجمع 
منتخبي السعودية والبحرين بعد 
اربعة ايام فقط من لقاء الذهاب 
الذي جمعهما في البحرين السبت 
املاضي وانتهى سلبيا وفرضت 
نتيجته اهميتها البالغة على لقاء 
الي���وم وبعد ان درس كل فريق 
اآلخر في لقاء الذهاب تظل املهمة 
االكب���ر لدى مدرب���ي املنتخبني 
البرتغال���ي خوزيه بيس���يرو 
مدرب الس���عودية والتش���يكي 
ميالن ماتش���اال مدرب البحرين 
ومدى اس���تفادتهما م���ن اللقاء 
السابق عبر معرفة اخطاء املباراة 
السابقة واالستفادة منها وعدم 
تكرارها والتركيز على اجلوانب 
االيجابي���ة خاصة ان كال منهما 
سيدخل العناصر السابقة جميعها 
باستثناء محمد ساملني من منتخب 
البحرين الذي س���يغيب بسبب 
الثانية  نيله بطاقة صفراء هي 
التصفيات عندما منحها  له في 
له حكم املباراة الياباني في لقاء 
السبت املاضي في وقت كان فيه 
مدرب السعودية جوزيه بيسيرو 
محظوظا لعدم تلقي اي من العبيه 
السبعة املهددين بااليقاف بطاقة 
صفراء كانت ستحرم احدهم او 
اكثر من لقاء اليوم ويختلف لقاء 
اليوم عن الس���ابق لكونه لقاء 
احلس���م وتقف فيه عوامل عدة 
رمبا تغير الوضع السابق اولها 
واكثرها اهمية هو عامل االهداف 

البحرين السعودية
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