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حسرة الشعب البحريني بعد خيبة الالعبني دفعت مسؤولي اللعبة لالعتذار

حالة الغضب مازالت جتتاح الشارع املصري بسبب تصرفات اجلزائريني                  )رويترز(

األرجنتيني ڤيكتور فيغاروا سجل هدفني للنصر

أكد بقاء ماتشاال حتى انتهاء عقده

بن إبراهيم يقدم اعتذاره للقيادة البحرينية
المنامة ـ ناصر محمد

قدم رئيس احتاد كرة القدم البحريني الشيخ سلمان بن 
ابراهيم آل خليفة اعتذاره واخوانه اعضاء املجلس والالعبني 
واالداريني لعدم التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا 
2010، وذلك للقيادة الرشيدة وحكومة مملكة البحرين والشعب 

البحريني.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي الذي عقده اول من امس واكد 
خالله ان عقد املدرب التش���يكي ميالن ماتشاال مستمر حتى 
الصيف املقبل، مشيرا الى ان التبديل سبب ارباكا خاصة ان 
املنتخب مرتبط مبباراتني في تصفيات كأس آسيا خالل يناير 
املقبل. واش���ار بن ابراهيم الى ان النية تتجه العادة تشكيل 
االجهزة االدارية وذلك بعد االنتهاء من التقرير الفني واالداري، 
اضافة الى تقرير االحتاد وتقرير خاص منه شخصيا سيتم 
رفعها الى رئيس اللجنة االوملبية الشيخ ناصر بن محمد. وقد 
رد رئيس احتاد كرة القدم على اسئلة رجال الصحافة واالعالم 
بطرق مختلفة منها الديبلوماسية التي وضحت على بعض 
االجابات، واشار الى ان القيادة واحلكومة وفرتا كل االمور للفريق 
ونفذنا طلب املدرب برنامج االعداد ملباراتي امللحق العاملي، اال 
ان ما قدمه الفريق داخل امللعب في املباراة الثانية ال يستحق 
من خالله التأهل للنهائيات رغم ان الفريق النيوزيلندي ليس 
بأفضل منا واستغل الفرصة التي اتيحت له وما شاهدته في 
تلك املباراة يعتبر اسوأ مباراة للمنتخب، وكانت اضاعة ركلة 
اجلزاء منعطفا خطيرا في املباراة اضافة الى تأخر ماتشاال في 
اج���راء تغييراته، ورغم ذلك يجب اال نبخس الالعبني حقهم 
في الوصول لهذه املرحلة للمرة الثانية على التوالي، واكد بن 

ابراهيم اننا نهدف الى التنافس ومواصلة العطاء على الرغم 
من ان الكرة البحرينية لم حتدد مسارها حتى اآلن ان تكون 
احترافي���ة او ترفيهية ونحن بحاجة لالهتمام اكثر بالقاعدة 
واالندية، واذا كن���ا نخطو خطوة فغيرنا في املنطقة يخطو 
عشر خطوات، واليزال الشارع البحريني يتطلع لبطولة او 
اجناز وهو حق مش���روع، والرياضة اصبحت اآلن احترافا 
وليس تطوعا فقط ولالنتقال بهذه املرحلة نحتاج للعديد من 
االمور. واشار الى ان االحتاد عليه مسؤولية لتقدمي جيل جديد 
للسنوات املقبلة وهو ليس مسؤولية االحتاد وحده فقط بل 
هناك دور لالندية من خالل التعاون والتنسيق والتخطيط. 
وحول دوره املقبل في احتاد كرة القدم بعد االستقاالت التي 
قدمها من االحتادين الدولي واآلسيوي، اوضح الشيخ سلمان 
ان هذه املناصب قد اعطته عالقات وطيدة البد من استثمارها 
لالحسن، واشاد بدور اخوانه اعضاء املجلس واكد انه كرئيس 
لالحتاد واللجنة التنظيمية لكرة القدم سيكون له دور اكبر 

ان شاء اهلل.

عيسى بن راشد إلى موناكو

بتكليف من صاحب الس���مو امللكي االمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، غادر الشيخ 
عيسى بن راشد الرئيس الفخري للجنة االوملبية البحرينية 
متوجها الى موناك���و لتمثيله في املنتدى العاملي الثالث 
للسالم والرياضة الذي تنظمه منظمة السالم والرياضة 
في امارة موناكو خالل الفترة من 25 حتى 28 اجلاري، وقد 
اعرب الشيخ عيس���ى عن سعادته بهذا التكليف ومتثيل 

مملكة البحرين في هذا االجتماع.

قرارات تنظيمية القدم

الى ذلك، اعتم���دت اللجنة التنظيمية لكرة 
القدم بدول مجلس التعاون اقامة البطولة 

الثانية للمنتخبات االوملبية في الطائف 
باململكة العربية السعودية خالل الفترة 
من 16 الى 28 يوليو املقبل وتوزيع 
الفرق الى مجموعتني، السعودية على 
رأس مجموع���ة والبحرين صاحب 
املركز الثان���ي على رأس مجموعة، 

واعلن ذلك الشيخ سلمان بن ابراهيم 
آل خليفة رئيس اللجنة بعد االجتماع 

الذي عق���د بالبحرين نهاية االس���بوع 
املاضي وحضره ناصر الطاهر ممثال عن 

االحتاد الكويتي، حيث اكد رئيس اللجنة 
ان الكويت ستس���تضيف البطولة السابعة 

ملنتخبات الناش���ئني اعتبارا من 15 سبتمبر 
العام املقبل وس���يقام املهرجان الثاني ملواليد 

1997 في السعودية، في حال اعتذار قطر وملدة 
ثالثة ايام خالل شهر فبراير وذلك قبل املهرجان 

اآلسيوي. من جهة اخرى، اوضح الشيخ سلمان انه 
نظرا الرتباطات الدول اخلليجية وضغط مباريات الدوري، تقرر 
تأجيل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة االندية 

االبطال لدول مجلس التعاون في شهري مارس وابريل.

»السلة اللبنانية« تستعد للموسم الجديد مواجهة صعبة للمجد أمام الوثبة
والكرامة مع الجزيرة في حمص

كوهلر:المنظمات اإلقليمية لها 
دور مهم في مكافحة المنشطات

بيروت ـ ناجي شربل
التزال استعدادات الفرق لبطولة لبنان في كرة السلة الندية الدرجة 
االولى مستمرة، التي حدد 3 ديسمبر املقبل موعدا جديدا النطالقتها، بدال 
من املوعد السابق في 21 اجلاري، وتواصل اندية املقدمة اختبار الالعبني 

االجانب، فيما ضمت اندية اخرى مجموعة جديدة منهم.
وتعاقد نادي احلكمة بيروت مع املدير الفني الصربي زالدكو سيڤيتش 
لالش���راف على فريقه في املوسم اجلديد، وسبق لسيڤيتش تولي مهام 
املدير الفني للمنتخب املصري األول في بطولة االمم االفريقية االخيرة، 
وقد باشر عمله في بيروت قبل اربعة ايام، بعدما كانت متارين الفريق 
قد انطلقت منذ شهر بقيادة جو مجاعص الذي سيشغل منصب مساعد 
املدرب. وكان س���يڤيتش رفض عرض االحتاد االماراتي لتولي تدريب 
منتخباته الوطنية، وفضل العمل في لبنان ألن كرة السلة فيها متطورة 

بحسب رأيه واحتماالت النجاح تبدو أوفر.
ويأتي قرار االستعانة باملدرب الصربي ليؤكد جدية »األخضر« في 
املشاركة بش���كل فعال في بطولة لبنان للدرجة األولى، علما أنه سبق 
الدارة احلكمة اجراء محادثات الس���تعادة املدرب األرجنتيني غييرمو 
فيكيو الذي قاد الفريق الى نهائي بطولة االندية العربية األخيرة التي 
اقيمت في مايو املاضي، والتي استضافتها بيروت في قاعة بيار اجلميل 
مبدينة كميل شمعون الرياضية.  ومن املنتظر أن يحسم النادي مسألة 
الالعبني األجنبيني اللذين سيدافعان عن الوانه في البطولة في غضون 
األيام املقبلة. ويضم احلكمة مجموعة من الالعبني احملليني اجليدين في 
مقدمتهم روي سماحة وجو غطاس وباتريك بوعبود وندمي سعيد ورالف 
عقل، ويعول على التحاق العبه اجلديد القدمي بريان بش���ارة بصفوفه 
اعتبارا من الدور الثاني »فاينال سيكس«.  وقطعت االتصاالت في شأن 
ترتيب البيت الداخلي »احلكماوي« اشواطا متقدمة، جلهة االتفاق على 
افساح املجال امام ممولني من منطقة االشرفية لتقدمي الدعم للفريق ومن 
بني هؤالء رجل االعمال طالل املقدس���ي، وجنل الرئيس األسبق للنادي 
جورج هنري شلهوب وغيرهما. وترافق ذلك مع تبريد من قبل الرئيس 
السابق جورج شهوان، جلهة الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة للجنة 
االدارية، بعد استقالة احملسوبني عليه منها، وباالنتقال الى بطل لبنان 
منذ 2005 النادي الرياضي بيروت، فقط افتتح االخير موس���مه اجلديد 
بعرض في ملعبه جلميع فرق���ه. بعد أن تبني أن احلالة الطبية لالعب 
االرتكاز السنغالي ممادو نداي ال تؤهله للدفاع عن الوان الفريق بالصورة 
املطلوبة، وجنح الرياضي في ضم العب االرتكاز األميركي شيستر جاريل 
جايلز، من فريق س���مارت جيالس الفلبيني، وسيكون جايلز األجنبي 

الثاني في الفريق البيروتي الى جانب مواطنه نايت جونسون.

يتصدر لقاء املجد املتصدر مع مالحقه الوثبة اليوم في العاصمة 
واجهة مباريات املرحلة السابعة من بطولة سورية لكرة القدم.

ويلتقي في حمص الكرامة حامل اللقب مع اجلزيرة، وفي حماة 
النواعير مع تش���رين، وفي جبلة فريقها احمللي مع االحتاد، وفي 

حلب عفرين مع اجليش.
يتطل���ع املجد املتصدر )12 نقطة( الى حتييد الوثبة الثاني )11 

نقطة( في مواجهة صعبة نظرا لقوة الطرفني.
ويع���ود الكرامة حامل اللقب وصاحب املركز االخير )3 نقاط( 
من مباراة واحدة وله 5 مباريات مؤجلة الى املنافسات احمللية بعد 
ان انهى ارتباطه مبس���ابقة كأس االحتاد اآلسيوي وسيجد نفسه 
ام���ام ضيفه اجلزيرة الثالث عش���ر )4 نقاط( في مواجهة يتفوق 

فيها املضيف بنواح كثيرة.
وتطل نافذة التكافؤ على لقاء حماة بني النواعير احلادي عشر 
)4 نق���اط( وضيفه تش���رين الرابع )8 نقاط( ف���ي مباراة يبحث 
فيه���ا املضيف عن ف���وز اول وان كان يحتاج الى جهود مضاعفة 

لتحقيقه.

قال مدير قس���م التعليم والتطوير في الوكالة العاملية ملكافحة 
املنشطات روب كوهلر، ان املؤمتر العاملي األول للمنظمات االقليمية 
ملكافحة املنشطات شدد على الدور املهم لتلك املنظمات في مكافحة 

املنشطات.
واض���اف ل� »كونا« ان املؤمتر دعا في توصياته احلكومات في 
جميع دول العالم الى الوفاء بالتزاماتها جتاه املدونة العاملية ملكافحة 
املنشطات عن طريق انش���اء منظمات وطنية ملكافحة املنشطات 

تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة.

تعادل مثير بين األهلي والنصر
الرياض ـ خالد المصيبيح

استمر الهالل في تصدره لفرق الدوري 
السعودي املمتاز بعد ان واصل حصده للنقاط 
حيث لم يخسر سوى نقطتني بالتعادل فيما 
كس����ب 8 مباريات، بعد عودته من الدمام 
بث����الث نقاط بعد فوزه على االتفاق 2 � 0، 
سجل الهدفني ياسر القحطاني والسويدي 

ويلي هامسون على مدار الشوطني.
وشهدت جدة احد اجمل لقاءات الدوري 
السعودي واكثرها اثارة والذي شهد تعادل 
فريقي االهلي والنصر 3 � 3، وكان االهلي قد 
انهى الشوط االول متقدما بثالثة اهداف دون 
مقابل عن طريق حسن الراهب واالرجنتيني 
توليدو وصاحب العبداهلل، واحتفل انصار 
االهل����ي بالنقاط الثالث مبكرا اال ان مدرب 
النصر تدارك اخطاء الشوط االول واجرى 
تبديلني في فريقه وحتول����ت دفة املباراة 
ملصلحته حيث قدم اداء مغايرا عن الشوط 
االول فاستطاع تسجيل ثالثة اهداف ادرك 
بها التعادل عن طريق االرجنتيني فيغاروا 

هدفني وريان بالل هدفا.
وبحث االهل����ي عن هدف الف����وز فيما 
لم يس����تطع العائد من االصابة مالك معاذ 
فعل شيء امام دفاعات النصر التي اعادت 
ترتي����ب اوراقها في الش����وط الثاني فبقي 
وضعهما في جدول الترتيب كما هو، االهلي 
خامسا والنصر سادسا ولديه ثالثة لقاءات 

مؤجلة.
وفي االحس����اء تعادل الفتح الرابع مع 
الوحدة السابع 0 � 0 ولم يستطع الفريقان 
جتاوز التحصينات الدفاعية املفروضة من 
اجلانبني ولم تشهد املباراة فرصا حقيقية 

للتسجيل.
وتختتم اجلول����ة اليوم بأقوى لقاءاتها 

الذي يجمع االحتاد والشباب في جدة في 
لقاء مه����م جدا لكليهما اللذين يبحثان عن 
الفوز امال في مطاردة الهالل املتصدر وعدم 
اخلسارة سيكون شعارهما في نتيجة التعادل 
ستكون خسارة لهما بحكم ان الهالل لم يخسر 
سوى نقطتني وكان االحتاد قد خرج من آثار 
خسارته لبطولة اندية آسيا وتفرغ للمهمة 
احمللية بينما يدرك الش����باب ان خسارته 

ستبعده كثيرا عن الهالل بحكم انه خسر 
خمس نقاط في اجلوالت الس����ابقة ويضم 
الفريقان عدة جنوم دولية باستطاعتهم تقدمي 
مباراة مميزة اضافة الى عناصر اجنبية لها 

وزنها وتأثيرها القوي في الفريقني.
كما يقام لقاء آخر يجمع الرائد وجنران 
وكالهما يسعى الى حتسني وضعه في جدول 

الترتيب والتقدم الى مركز افضل.

صقر: الرئيس مبارك منح المنتخب المصري مكافأة مالية 
أكد م.حس���ن صقر رئيس 
املجلس القوم���ي للرياضة أن 
الرئيس محمد حسني مبارك 
قرر منح العبي وأعضاء املنتخب 
املصري األول لكرة القدم مكافأة 
مالية تقديرا ألدائهم الرجولي 
وإسعاد اجلماهير املصرية خالل 
العالم  مشوار تصفيات كأس 

2010 بجنوب إفريقيا.
جاء ذلك خ���الل االجتماع 
الذي عقده صق���ر مع الكابنت 
س���مير زاهر رئي���س االحتاد 
املصري لك���رة القدم وم.هاني 
أبو ريدة نائب رئيس االحتاد 
املصري للعبة، وذلك ملناقشة 
واس���تعراض اإلجراءات التي 
ستتخذ إلعداد امللف املصري 
الذي سيقدم للفيفا ويشمل كافة 
األحداث التي حدثت قبل وأثناء 
التي  الفاصلة  املب���اراة  وبعد 
أقيمت بالسودان وحرصا على 

أن يكون هذا امللف متكامال.
بدوره ن���دد رئيس مجلس 
الش���عب د.أحمد فتحي سرور 
بش���دة بكل التج���اوزات التي 
حدثت من مش���جعي منتخب 
اجلزائر، مؤكدا رفضه وأعضاء 
املجلس ل���كل هذه التجاوزات 
التي التخدم البلدين أبدا، وقال 
»نحن النريد ألحد غير صديق 
أن يحاول التأثير على العالقات 
املصرية � اجلزائرية والتاريخية 

بني الشعبني«.
وتناول د.س���رور بالشرح 
ألعضاء املجلس األحداث التي 
وقعت عقب مب���اراة الفريقني 
بالقاهرة في 14 اجلاري، وقال 
إن���ه بعد انتهاء ه���ذه املباراة 
وقع���ت تصرفات غي���ر الئقة 
م���ن بع���ض اجلزائريني ضد 
املواطنني املصريني في اجلزائر 

وممتلكاتهم فضال عن الشركات 
املصرية املوجودة هناك رافقتها 

حمالت إعالمية ضد مصر.
واشار د.سرور إلى أن رئيس 
املجلس الشعبي اجلزائري رد 
على رس���الته موضح���ا فيها 
أن وس���ائل اإلعالم اجلزائرية 
متسكت بالروح الرياضية وأنه 
استقبل الوفد اإلعالمي املصري 

لتهدئة اخلواطر.
من جهتها، قررت شركة مصر 

للطيران تش���كيل جلنة فنية 
لدراسة ومعاينة وإجراء حصر 
لتحديد التلفيات وحجم اخلسائر 
مبكتب الشركة باجلزائر ملطالبة 
شركة التأمني بالتعويض. صرح 
بذلك مصدر مسؤول بالشركة 
وقال ان اللجنة ستتوجه إلى 
اجلزائر بعد التأكد من استقرار 

وهدوء األوضاع هناك.
وأضاف أن اللجنة ستضم 
أربع���ة أعضاء م���ن مختلف 

القطاعات وهم املالي والقانوني 
والهندس���ي وش���ركة التأمني 
لتحديد حجم التلفيات واخلسائر 
وإجراء املقايسة الالزمة للتجديد 

واإلصالح.
العاملني  إل���ى أن  وأش���ار 
بالشركة في اجلزائر يباشرون 
عملهم مبكتب الشركة مبطار 
هواري بومدين باجلزائر موضحا 
أن طائرات الشركة تشهد نسبة 
امت���الء كبيرة م���ن املصريني 

العاملني باجلزائر الراغبني في 
العودة إلى القاهرة.

وأوضح الطيار عماد سالم 
املدني  الطيران  رئيس سلطة 
املصري »أنن���ا لم نتلق حتى 
اآلن ردا من س���لطات الطيران 
املدني باجلزائر بشأن مطالبة 
بعض الشركات املصرية العاملة 
باجلزائر تنظيم رحالت طيران 
ش���ارتر على رحالت الطيران 
املصرية اخلاصة لنقل العاملني 

التابعني لها باجلزائر«.

  اتحاد كتاب مصر يأسف 

أبدى احتاد كتاب مصر أسفه ملا 
وقع من أحداث ومشاحنات أعقبت 

املباراة.
ورأى االحتاد، في بيان له، أن 
ما حدث ال يعبر من قريب أو بعيد 
عن تاريخ العالقة بني الش����عبني 
الشقيقني، معربا عن إدانته للشحن 
الزائد للجمهور وتقدمي  اإلعالمي 

معلومات خاطئة إلثارة الرأي العام، 
إلى  وحتويل حدث رياضي عابر 
مناسبة لزرع الفتنة وإثارة الفرقة 

وتبادل االتهامات.
وناشد االحتاد كل األطراف أال 
يخلطوا في العالقات العربية بني 
الثواب����ت واملتغيرات، فاخلالفات 
املتغيرة داخل األمة العربية ما بني 
دولة وأخرى ال يجب أن تهدد ثوابت 
العمل العربي املعتمد على التاريخ 

الواحد واملصير املشترك.

سرور يندّد بتجاوزات الجزائريين.. وحصر تلفيات مكتب »مصر للطيران« 

حرس الحدود 
قفز إلى السادس

الزمالك يرفض الموشيه 

صعد ح����رس احلدود الى 
املركز السادس بفوزه الثمني 
على مضيفه بترول اسيوط 
املرك����ز االخير 0-1  صاحب 
في مباراة مؤجلة من املرحلة 
اخلامسة من الدوري املصري 
لك����رة القدم. وس����جل محمد 
حليم هدف املب����اراة الوحيد 

في الدقيقة 39.

إدارة نادي  رفض مجلس 
الزمالك املصري فكرة التعاقد 
مع اجلزائري خالد الموشيه 
مداف����ع نادي وفاق س����طيف 
اجلزائري بعد األحداث الدامية 
التي ش����هدتها الس����ودان من 
هج����وم اجلماهير اجلزائرية 
عل����ى املصرية في ش����وارع 
الس����ودان. وأكد أحد أعضاء 
مجلس إدارة ن����ادي الزمالك 
رفض االفصاح عن اسمه في 
تصريح لوكالة األنباء األملانية 
أن الموشيه كان في البداية في 
دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك. 
وأضاف أنه بعد األحداث املثيرة 
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك 
صرف النظر نهائيا عن فكرة 
التعاقد مع الموشيه والبحث 
عن العب إفريقي آخر يتم ضمه 
إلى صفوف القلعة البيضاء.


