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اجتماع طارئ لـ »فيفا« لبحث حوادث »الفاصلة«

»األولمبية العراقية« تستأنف قرار تعليق اتحاد القدم

دعا االحتاد الدولي لكرة القدم امس الى اجتماع طارئ للجنته التنفيذية 
في الثاني من الش����هر املقبل في كيب تاون عقب االحداث التي شهدتها 
مباريات امللحق املؤهلة الى نهائيات كأس العالم و»اخلروقات التي مت 
اكتشافها في سوق الرهانات« و»مسألة مراقبة املباريات )التحكيم(«.

واوضح االحتاد الدولي في بيان له »االحداث التي شهدها عالم كرة 
القدم مؤخرا خصوصا احلوادث التي حصلت في اطار املباريات الفاصلة 
في الدور التمهيدي لنهائيات كأس العالم املقررة في جنوب افريقيا عام 
2010، واخلروقات التي مت اكتش����افها في سوق الرهانات باالضافة الى 
مسألة مراقبة املباريات )التحكيم( دعت رئيس فيفا جوزيف بالتر الى 
الدعوة الى عقد جلسة طارئة للجنة التنفيذية«. وشهدت مباريات امللحق 
املؤهلة الى مونديال 2010 ملس مهاجم فرنسا تييري هنري للكرة بيده قبل 
تسجيل هدف التعادل والتأهل الى املونديال في مرمى جمهورية ايرلندا 
االربعاء املاضي على ملعب فرنسا وهي حركة واجهت استياء كبيرا في 

مختلف انحاء العالم ودفعت الى ضرورة بحث اخطاء احلكام.
كما ان املباراة احلاس����مة بني اجلزائر ومصر عن املنطقة االفريقية 
شهدت تعرض حافلة املنتخب اجلزائري الى اعتداء باحلجارة ما ادى الى 
اصابة 3 العبني ما دفع »فيفا« الى فتح حتقيق تأديبي في حق االحتاد 
املصري. وانتهت املباراة بفوز الفراعنة 2-صفر وفرضهم مباراة فاصلة 
اقيمت في السودان والتي فازت فيها اجلزائر 1-0 وبالتالي تأهلت الى 
املونديال، كما انها لم تسلم من احداث شغب. واخيرا، جنحت الشرطة 
االملانية اخلميس املاضي في تفكيك شبكة للتالعب في الرهانات تتعلق ب� 
200 مباراة في 9 دول. واالرباح التي جناها املراهنون تصل الى عشرات 

املاليني يورو بحسب احملققني.

جدد رئيس اللجنة االوملبية العراقي����ة رعد حمودي رفض اللجنة 
التخل����ي او التراجع عن قرارها بحل االحت����اد العراقي لكرة القدم على 
الرغم من قرار تعليق عضوية العراق في االحتاد الدولي للعبة، مؤكدا 
نية استئناف قرار التعليق. واضاف حمودي، خالل لقائه مبجلس ادارة 
االحتاد العراقي للصحافة الرياضية، »ال ميكن ان نتراجع عن قرار حل 
 االحت����اد العراقي لكرة القدم بل س����نمضي به رغم عقوبة االيقاف التي

فرضها االحتاد الدولي فيفا واستئناف هذا القرار بات في الطريق«.
وكشف حمودي ان »اللجنة االوملبية العراقية كلفت اثنني من احملامني 
السويسريني ملتابعة ملف االزمة مع »فيفا« وهما يتمتعان بخبرة ادارة 
مثل هذه االزمات ونأمل ان نحقق نتائج طيبة، وال توجد اي قضية في 

العالم تبقى من دون حل«.

تأهل ظفار وصحم إلى نهائي كأس ُعمان

تعادل احلزم والقادسية 1 � 1 
على ملعب نادي احلزم بالرس 
في املرحلة الثامنة من الدوري 

السعودي لكرة القدم.
السنغالي حمادجي  وسجل 
)32 م���ن ركل���ة ج���زاء( هدف 
احلزم، وعايد البلوي )20( هدف 
القادسية. ورفع احلزم رصيده 
إلى 8 نقاط، والقادس���ية إلى 6 

نقاط.
وجاءت املباراة متوس���طة 

املس���توى وكان الضي���وف 
أصحاب املبادرة واألخطر في 
النصف الساعة االول من املباراة 
وجنحوا في ترجمة أفضليتهم 
الى هدف التق���دم عندما رفع 
الپاراغوياني نيلس���ون كرة 
عرضية داخل منطقة اجلزاء 
وصلت للبلوي الذي س���ددها 
زاحفة داخ���ل مرمى احلارس 

سعيد احلربي )20(.
ونشط أصحاب األرض بعد 

الهدف وجنحوا في إدراك التعادل 
عندم���ا ملس مدافع القادس���ية 
سلطان اليامي الكرة بيده داخل 
منطقة اجلزاء فاحتسب احلكم 
ركلة جزاء انبرى لها حمادجي 
ووضعها على ميني احلارس فهد 

الشمري )32(.
وفشل الفريقان خالل الشوط 
الثاني ف���ي ايجاد طريقهما الى 
الشباك لتبقى النتيجة على حالها 

حتى صافرة النهاية.

بل���غ ظفار وصح���م نهائي 
 كأس السلطان قابوس بن سعيد
س���لطان عمان لكرة القدم على 
حس���اب عمان والسويق على 

التوالي.
ففي املباراة االولى تأهل ظفار 
الى النهائي رغم خسارته امام 
عمان 1 - 3 وذلك لفوزه ذهابا 

3-0. وسجل خليل احلضرمي 
)24 و90 من ركلتي جزاء( وعمار 
البوسعيدي )68( اهداف عمان، 
وحسني احلضري )52 من ركلة 

جزاء( هدف ظفار.
الثاني���ة، حقق صحم  وفي 
املفاجأة وجرد السويق من اللقب 
بالفوز عليه في عقر داره 3 - 

1، ليعوض خسارته في ملعبه 
ذهابا 2-1.

وسيتواجد صحم في النهائي 
للمرة االولى بفضل االهداف التي 
س���جلها النجم الواعد محسن 
جوه���ر )5 و46( ويعق���وب 
عبدالكرمي )82(، فيما سجل وليد 

عبداهلل )53( هدف السويق.

األردن تهزم إيران وتبقي على آمالها
حقق املنتخب االردني فوزه 
االول بعدما تغلب على ضيفه 
االيراني 1 - 0 على ستاد مدينة 
امللك عب���داهلل الثاني في عمان 
ضم���ن منافس���ات املجموعة 
اخلامس���ة م���ن التصفي���ات 
املؤهلة إلى كأس آسيا 2011 في 

الدوحة.
ويدين املنتخب االردني بفوزه 
الى عامر ذيب الذي سجل هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 79 

بعد متري���رة عرضية من عدي 
الصيفي.

ورف���ع املنتخ���ب االردني 
رصيده الى 4 نقاط وبقي قابعا 
في ذيل الترتي���ب، فيما جتمد 
رصي���د املنتخب االيراني الذي 
مني بهزميته االولى، عند 7 نقاط 
في الصدارة بفارق نقطة واحدة 
عن سنغافورة الثانية التي كانت 
فازت على مضيفتها تايلند 1 - 0 

االربعاء املاضي.

الرابعة، عزز  وفي املجموعة 
املنتخب الصيني مركزه الثاني بعد 
فوزه على ضيفه اللبناني 1 - 0. 
وسجل دو واي )19( هدف املباراة 
الوحيد، ليرفع رصيد الصني الى 
9 نقاط ف����ي املركز الثاني بفارق 
نقطة عن سورية املتصدرة والتي 
ضمن����ت تأهلها ال����ى النهائيات 
االربعاء املاض����ي على الرغم من 
سقوطها في فخ التعادل السلبي 

مع ضيفتها ڤيتنام

الرئيس مبارك: سالمة المواطن المصري أكثر أهمية من الحصول على أي بطولة
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

الرئيس املصري  اس����تقبل 
حس����نى مبارك ام����س أعضاء 
منتخب مصر لكرة القدم، حيث 
هنأه����م بأدائهم ال����ذي وصفه 
بالرجول����ي ط����وال مباري����ات 
تصفيات كأس العالم لكرة القدم 
املقرر أن تس����تضيفها جنوب 
أفريقيا ع����ام 2010 على الرغم 
الفريق املصري  من عدم تأهل 

للنهائيات.
وذكرت وكالة أنباء الش���رق 
األوسط املصرية امس أنه حضر 
القومي  املقابلة رئيس املجلس 
للرياضة م.حسن صقر، ورئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم سمير 
زاهر، وأعضاء االحتاد واجلهاز 
اإلداري والفني للمنتخب، وحسن 

شحاتة املدير الفني للمنتخب.
وأق���ام الرئيس مبارك مأدبة 
إفطار تكرميا ألعضاء املنتخب 
املص���ري لكرة الق���دم واجلهاز 
اإلداري والفني للمنتخب وأعضاء 

احتاد كرة القدم.
الرئيس  ويأت���ي اس���تقبال 
مبارك للمنتخب املصري لكرة 
القدم تقديرا منه ملا وصفه بدور 
العبي املنتخ���ب وجهازه الفني 
واجلهد الذي بذلوه من أجل التأهل 
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 

في جنوب أفريقيا عام 2010.
وقال مبارك »ان سالمة املواطن 
املصري أكثر أهمية من احلصول 
على أي بطولة رياضية، مؤكدا 
ضرورة مراعاة البعد األمني قبل 
البعد الرياضي في أي مباراة أو 
نشاط رياضي ينظم سواء داخل 

مصر أو خارجها مستقبال«.
من جهته، قال جمال مبارك 
ان عل���ى اجلزائر حتمل تبعات 
الغض���ب املص���ري، مؤكدا في 
تصريح للتلفزيون املصري إن 
»الذي خطط أو س���اعد أو سهل 

أبوتريكة يتراجع عن االعتزال الدولي.. و4 مواجهات قوية في الدوري 

فيلم سينمائي لـ »روتانا« عن األزمة 
قالت مصادر في ش��ركة »روتانا« لإلنتاج السينمائي إن 
عددا من مندوبي الش��ركة يعملون حاليا على اإلعداد لفيلم 
س��ينمائي جديد ت��دور أحداثه حول وقائ��ع مباراتي مصر 

واجلزائر وما جرى بعدهما وبسببهما من أزمات.
وأكدت املصادر لوكالة األنب��اء األملانية أن اجتماعا ضم 
عددا م��ن العاملني في روتانا انتهى إلى ضرورة اإلس��راع 
بالعم��ل على إجناز الفيلم املقرر أن يض��م توثيقا ملا جرى 
قبل وأثناء وبعد املباراتني بعد أن حتولتا إلى أزمة سياس��ية 
وش��عبية بني البلدين وتلتهما حالة م��ن االتهامات املتبادلة 

على نطاق واسع.
وأضافت املصادر ان »روتانا« س��تتولى التنس��يق فيما 
يخص ظه��ور الفيلم الس��ينمائي للنور، لكنه��ا لن تكون 

منتجة له.

تجميد األنشطة الرياضية مع الجزائر
يهدد بطولة أمم أفريقيا لليد

يدرس رئيس املجلس القومي للرياضة املصري حس��ن 
صق��ر عرض جتميد األنش��طة الرياضية م��ع اجلزائر في 
اجتماع��ه مع االحتادات الرياضية، ك��رد فعل على األحداث 
املؤس��فة التي حدثت من اجلمهور اجلزائ��ري عقب مباراة 
منتخ��ب بالده مع مص��ر )1-0 في الس��ودان( واملؤهلة الى 
نهائي��ات كأس العالم لكرة الق��دم 2010 في جنوب أفريقيا. 
ويواجه رئيس االحتاد املصري لكرة اليد هادي فهمي مأزقا 
ال يحس��د علي��ه اليوم أثناء إجراء قرع��ة كأس أمم أفريقيا 
لك��رة اليد، والتي تضم منتخبي اجلزائر )رجاال وس��يدات( 
بعدما ارس��ل لسفراء الدول املشاركة حضور إجراء القرعة، 
واستثنى السفير اجلزائري من الدعوة »كونه أصبح ضيفا 
غير مرغوب فيه«. وحاول فهمي التأثير على رئيس االحتاد 
االفريق��ي لكرة اليد منصور كوادميو، الس��تبعاد منتخبي 
اجلزائ��ر احترام��ا حلالة االحتقان املصري جت��اه اجلزائر، 
لكن طلبه قوبل بالرفض حتى ال يقع حتت وطأة املس��اءلة 
م��ن االحتاد الدولي للعبة، والذي يرأس��ه املصري حس��ن 

مصطفى.

حتى يواصل املسيرة نحو الدرع 
التي يحاول )املارد  السادس���ة 
االحمر( بكل الط���رق الوصول 
إليها، ولذلك فاملباراة س���تكون 

غير واضحة املعالم.
وفي الوقت نفس���ه يسعى 
بتروجيت الستكمال املسيرة 
الكروي���ة الناجح���ة ل���ه هذا 
املوس���م بتحقيق الفوز حتى 
ال يفق���د هيبت���ه باملس���ابقة، 
واملنافسة احلقيقية على احد 
املراكز االربعة االولى بالدوري، 
باختصار شديد ميكننا القول 
ان مباراة اليوم ستكون مبثابة 
حوار كروي شامل بني حسام 

البدري ومختار مختار.

االهلي التي يحتضنها ستاد مبارك 
اجلديد مبدينة السويس في الثامنة 
مساء بتوقيت الكويت أهم مباريات 
اليوم وأكثرها اثارة وجماهيرية 
القسمة  لكونها مواجهة ال تقبل 
على اثنني، فاألهلي متصدر جدول 
ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، 
اما بتروجيت فيحتل املركز الثاني 

برصيد 17 نقطة.
ودائم���ا تعم���ر مباري���ات 
بتروجيت واألهلي بالقوة واإلثارة 
وك���رة القدم احلقيقي���ة، ولكن 
هذه املرة قد تختلف عن لقاءات 
الفريقني السابقة.. فاألهلي حتت 
قيادة مديره الفني حسام البدري 
يبحث دائما عن الفوز باللقاءات 

اختب���ارا صعبا خ���ارج حدود 
القاه���رة بحلول���ه ضيفا على 
فريق بتروجيت وال بديل أمامه 
س���وى الفوز للبقاء على القمة 
واالحتفاظ بف���ارق النقاط أمام 
منافس قوي يرغب في استعادة 
صدارة املسابقة، كذلك هناك قمة 
جماهيرية اخرى صعبة جتمع 
بني االسماعيلي واالنتاج احلربي 
بستاد االسماعيلية، فضال عن 
مواجهتني اخريني غاية في االهمية 
والترقب يلتقي خاللهما االحتاد 
الس���كندري مع احتاد الشرطة 
بستاد االس���كندرية، واجلونة 

مع طالئع اجليش.
وتعد مب���اراة بتروجيت مع 

نيجيريا وموزمبيق وبنني.

االهلي يواجه بتروجيت

الى ذلك، تعود اليوم اإلثارة 
مجددا إل���ى املالعب املصرية مع 
التاسع  افتتاح لقاءات االسبوع 
للدوري املمتاز، بعد فترة غياب 
 طويلة اس���تمرت ما يزيد على

ال� 32 يوما بسبب ارتباط املنتخب 
املصري مبواجهتني امام املنتخب 

اجلزائري بالقاهرة وام درمان.
وم���ن املقرر ان تقام اليوم  4  
مواجهات كبرى سواء في عنصر 
املراكز بجدول الترتيب او على 
ابرزها  الصعي���د اجلماهي���ري 
على االط���الق دخ���ول االهلي 

أو حرض على أعمال العنف ضد 
املشجعني املصريني في اخلرطوم 
عليه أن يتحمل تبعات الغضب 

املصري«.
وأوضح »عندما نتحدث عن 
الغض���ب املص���ري وتبعاته ال 
نتحدث فقط ع���ن الدولة حيث 

ان الدولة لها
آليتها وحتركها وموقفها لكن 
علي���ه أن يتحمل تبعات غضب 

املجتمع بشكل عام«.
واض���اف »م���ن اعتق���د أن 
املوضوع سيمر كمباراة كرة قدم 
ومناوشات عادية حتدث في اي 
مباراة وتهدأ األمور وكأن شيئا 
لم يكن أعتق���د أنه ارتكب خطأ 
كبيرا وعليه أن يتحمل ألنه ارتكب 
هذا اخلطأ مع دولة كبيرة مثل 
مصر..حق الشعب املصري لن 

يذهب سدى«.
وكان املنتخب املصري قد مني 
بهزمية أمام اجلزائر بهدف نظيف 
في اللقاء الفاصل الذي جمعهما 
بالسودان، لتخطف األخيرة بطاقة 

املونديال.
وفي غضون ذلك، قرر العب 
النادي االهل���ي املصري محمد 
ابوتريكة التراجع عن فكرة اعتزال 
اللعب دولي���ا بعد ان كان اتخذ 
هذا القرار اث���ر هزمية منتخب 
مصر امام نظيره اجلزائري )1-0( 
في املباراة الفاصلة التي حملت 
الى نهائي���ات مونديال  االخير 

جنوب افريقيا 2010.
ابوتريكة حاليا من  ويعاني 
اصابة ستبعده عن املالعب حوالي 
اربعة اس���ابيع وذلك في الوقت 
الذي يس���تعد املنتخب املصري 
للدف���اع عن لقبه بط���ال للقارة 
االفريقية عندما يشارك في كأس 
االمم االفريقية في يناير املقبل 
في انغ���وال. ووقعت مصر على 
رأس املجموعة الثالثة الى جانب 

األهلي يعود إلى منافسات الدوري مبواجهة بتروجيت

)رويترز( األردني عامر ذيب يحاول املرور من 3 مدافعني إيرانيني 

تعادل الحزم والقادسية

الصين عززت حظوظها ببلوغ نهائيات كأس آسيا

الحالة يواجه الشباب
المنامة ـ ناصر المحمد

بعد اإلخفاق والنكسة التي 
حلت بالكرة البحرينية وعدم 
العالم  التأهل لنهائيات كأس 
لكرة القدم بجنوب افريقيا 2010، 
تستأنف اليوم مباريات الدوري 

البحريني للدرجة االولى لكرة 
القدم بإقامة مباريات االسبوع 
الس���ادس، حيث س���يلتقي 
الش���باب في لقاء  احلالة مع 
يس���عى من خالله الش���باب 
ملواصلة انطالقته نحو فرق 

الصدارة بعد فوزه في األسبوع 
اخلامس على الرفاع الشرقي، 
 فيما مني احلالة بخسارة أمام
األهل���ي، والش���باب رصيده 
7 نقاط، واحلال���ة رصيده 5 

نقاط.

فرحة عارمة لالعبي »يد« الصليبخات  

»يد« الصليبخات ترفع كأس أندية آسيا
ت���وج الصليبخات للمرة االول���ى في تاريخه بطال 
للبطولة اآلسيوية ال� 12 لالندية لكرة اليد التي اختتمت 
منافس���اتها امس في العاصم���ة االردنية عمان بفوزه 
على نظيره السد اللبناني في املباراة النهائية بنتيجة 

.29 - 31
وفرض العبو الصليبخات سيطرتهم على مجريات 
اللعب من اجل حتقيق هذا االجناز غير املسبوق والعودة 
بالكأس الى بالدهم وضمها الى خزينة ناديهم وانتزاع 
الفوز للمرة الثانية امام السد الذي كان ندا عنيدا واستطاع 

كسر حاجز التوقعات ببلوغه النهائي للمرة االولى.
وانتهى الشوط االول للمباراة التي اقيمت على صالة 
قصر الرياضة مبدينة احلسني الرياضية بحضور رئيسة 
االحتاد االردني لكرة اليد االميرة سمية بنت احلسن وعدد 

من املسؤولني في االحتاد اآلسيوي بالتعادل 17-17.
وشهدت اغلب فترات هذا الشوط سيطرة الصليبخات 
الذي وسع الفارق الى اربعة اهداف بعد ان استمر التعادل 
بينهما في الدقائق العشر االولى في حني استطاع السد 
تقلي���ص الفارق في الدقائق اخلم���س االخيرة قبل ان 

يختتم الشوط بادراك التعادل.
وتواصل التعادل بني الفريقني حتى منتصف الشوط 
الثاني الذي تقدم فيه الصليبخات بهدفني قبل ان يصل 
الفارق الى اربعة اهداف في الدقيقة ال� 26 ومن ثم الفوز 
بفارق هدفني في املباراة. وقاد حارس الصليبخات تركي 
اخلالدي فريق���ه الى هذا الفوز بعد تصديه للعديد من 
التصويبات اضافة الى تألق زمالئه الش���قيقني فيصل 
وحسني صيوان ومحمد الغربللي ومشاري طه وسامح 
الهاجري. وفي املقابل قدم السد الذي وصفه املراقبون 
ب� )احلصان االس���ود( في البطولة أداء كبيرا من خالل 
العبيه جاد بدر وتيتي كاالنزي واحلارس بسام فراشة 

وسيرجو وحسن صقر.
وبهذا الفوز يضم الصليبخات هذه الكأس الى خزائنه 

ورصيد اجنازاته املتعددة في مشاركاته اخلارجية.
هذا وكان اصفهان االيراني قد حصل على املركز الثالث 
وامليدالية البرونزية في البطولة اآلسيوية بفوزه على 
نظيره السد القطري 22 - 20. وكان الشوط االول للمباراة 

انتهى بتقدم اصفهان ب�13 هدفا مقابل 9 أهداف.

واستطاع اصفهان تعديل النتيجة لصاحله في الشوط 
االول بع���د ادراكه للتعادل في الدقيقة الثامنة ومن ثم 

فرض سيطرته التي نتج عنها تقدمه بأربعة اهداف.
وشهد الش���وط الثاني افضلية للسد في البداية اال 
ان السيطرة دانت الصفهان بجهود محترفيه الكوريني 

تي لي وكيم جي الى جانب محمد رضا.
وفي املقابل عاب الس���د القطري التغطية الدفاعية 
والتمركز الس���ليم الى جانب ضي���اع الفرص احملققة 

بسبب االستعجال.
وبنتيجة املباراة يحتل السد القطري املركز الرابع في 
البطولة يليه النصر االماراتي خامسا واالهلي السعودي 
)حامل اللقب( سادسا والوصل االماراتي سابعا وباربار 

البحريني ثامنا.
وحل فريق الريان القطري تاس���عا ثم على التوالي 
شهر داري االيراني والوحدة السعودي واالهلي االردني 
والشباب السوري والعربي والكرخ العراقي واجليش 
العراقي فيما تذيل الترتيب فريق احلسني اربد االردني 

بحلوله في املركز ال�17 واالخير.

توجت باللقب بعد فوزها على السد اللبناني


