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»خطة إنقاذ مغربية« بقيمة 400 مليون يورو
اعلن مصدر رسمي في الرباط ان املغرب طرح خطة »طوارئ« 
بقيمة 400 مليون يورو لرفع مس���توى الرياضة في البالد ستنفذ 

بني 2010 و2016.
 وقال وزير الشباب والرياضة املغربي منصف بلخياط لوكالة 
فرانس برس ان املوزان���ة احلالية لوزارته »ضئيلة جدا وال متثل 
س���وى 0.8% من مجموع موازنة الدول���ة، ونحن ننوي رفعها الى 
2% بهدف نقل املغرب الى مصاف الدول التي تتبع سياسة رياضة 
متطورة«.  واوض���ح بلخياط ان الرياضة ولعبة كرة القدم بوجه 
خاص تراجعت في املغرب بسبب »تراجع سلطة الدولة على احلركة 

الرياضية«.

 واعتبر بلخياط الذي كلفه امللك محمد السادس بوضع برنامج 
»انقاذ« للرياضة في اململكة، انه يجب على الس���لطة الس���هر على 
»اسلوب االدارة والشفافية واتخاذ القرارات املناسبة« ان كان على 

صعيد االحتادات او االندية.
 وتطرق الوزير املغربي الى االس���باب االخرى التي ساهمت في 
تراجع مستوى الرياضة في بالده، مشيرا بشكل خاص الى التباطؤ 
الكبير في بناء البنية التحتية الرياضية و»شدة الطلب على العقارات 
في املدن« باالضافة الى »غياب سياسة التأهيل« التي تضمن »دوام 
النتائج واالجن���ازات«، وختم بلخياط بالقول »ال ينبغي ان نكون 

متشائمني الن الرياضة في املغرب ستستعيد قوتها«.

استعدادات المستضيف وغيابات الضيف تشعل األجواء

»كالسيكو اإلثارة« بين الهالل واالتحاد

ويلتقي اليوم في جدة االهلي 
والفتح وكالهما خسر في اجلولة 
املاضية، ويأمالن في التعويض، 
خاصة انهما يتنافسان على املركز 

الرابع مع احلزم والنصر.
اعادة  ويبحث االهلي ع���ن 
البسمة جلماهيره بعد ان ساءت 
ف���ي اجلوالت  الفريق  نتائ���ج 
االخيرة. وآخر لقاءات اليوم يجمع 
االتفاق وجنران وكالهما يأمل في 

تعديل وضعه احلالي.

اليوم اثنان منهما، فيما سيغيب 
االبرز في الفريق الثنائي محمد 
نور والتونسي امني الشرميطي 
لاليق���اف وهما ميثالن نس���بة 

كبيرة من قوة الفريق.
ويكفي ألهمية اللقاء ما ذكره 
عدد من العبي الهالل حول اسباب 
ظهور الفريق بأداء اقل في لقائه 
االخير امام الشباب ان ذلك يعود 
الى تفكيرهم ف���ي لقاء االحتاد 

اليوم واهميته.

ويعيش الهالل حاليا افضل 
حاالت���ه عبر تكام���ل عناصره 
وانس���جامها ووج���ود مدرب 
اجاد توظي���ف امكانياتها وهو 
الوحي���د الذي لم يخس���ر منذ 
انطالق املس���ابقة، بينما يدخل 
االحتاد اللقاء بعد فوز معنوي 
حققه في اجلولة املاضية على 
التقليدي االهلي وسط  غرميه 
ظروف صعبة متثلت في غياب 
عدد كبير من عناصره سيشارك 

الرياض ـ خالد المصيبيح
تشهد املرحلة احلادية عشرة 
من الدوري السعودي لكرة القدم 
قمة خاصة بني الهالل واالحتاد 
في الس���اعة السابعة والنصف 
مساء اليوم على ستاد امللك فهد 
الدولي في الرياض التي قد تشعل 

الصراع على الصدارة.
الهالل على صدارة  ويتربع 
الترتي���ب برصيد 26 نقطة من 
عش���ر مباريات، ويأتي االحتاد 
ثالثا برصيد 18 نقطة من ثماني 

مباريات.
اذا كان في التاريخ السعودي 
ومازال���ت هناك لق���اءات متثل 
تنافس���ا امتد لعدة سنوات بني 
ف���رق املنطقة الواحدة كلقاءات 
الهالل والنصر واخرى كاالهلي 
واالحتاد، وفي املنطقة الشرقية 
لقاء االتفاق والقادس���ية، فإن 
السنوات االخيرة شهدت حتوال 
في هذا املجال بعد ان باتت لقاءات 
الهالل واالحتاد متثل كالسيكو 
الكرة السعودية بسبب تنافسهما 
على االلقاب في السنوات االخيرة 
ومبشاركة اقل منهما للشباب، 
واخذت لقاءات الهالل واالحتاد 
طابعا تنافسيا وجماهيريا وردود 
افع���ال مصاحبة قبل لقاءاتهما 

وبعدها.
ولقاء اليوم الذي يعتبر ختام 
الدور االول يحمل اهمية بالغة 
للفريقني لكونه ميثل منعطفا مهما 
جدا لكليهما لتحديد وضعهما في 

صدارة الترتيب.
ويلعب الهالل الذي فقد اربع 
نقاط فقط منذ بداية املس���ابقة 
مقابل ست نقاط فقدها االحتاد 
ولديه لقاءان مؤجالن، حيث يأمل 
الهالل في زيادة الفارق بينهما من 
اجل ايجاد ضغط على االحتاد 
من خالل االبتعاد عنه والشباب 
من اجل استئناف املسابقة في 

الدور الثاني بروح عالية.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
اختلفت اآلراء حول تقييم القمة 
104 بني االهلي والزمالك، ما بني 
راض عن نتيجته���ا التي جاءت 
متوافقة مع الظروف العامة عقب 
احداث مباراتي مصر واجلزائر، 
وايضا مع الغياب اجلماعي لنجوم 
املتردية لفريق  االهلي، واحلالة 
الزمالك، فكان التعادل الس���لبي 
مقنعا للجمي���ع، وعبر عنه من 
الفريقني باألداء  البداية العب���و 
املتواض���ع ومع ذل���ك كان ميكن 
ألي من الفريقني ان ينتزع الفوز 
بهدف أو بهدفني، ألن املباراة كانت 
عبارة عن عرض خاص في الفرص 

الضائعة.
فقد عان���د احلظ الفريقني في 
أكثر من فرصة خطيرة على مدار 
الشوطني، وخاصة الشوط الثاني 
الذي س���يطر األهلي على معظم 
مجرياته، ولكنه لم يفلح في هز 
الشباك وسط تألق حارس مرمى 

الزمالك عبد الواحد السيد. 
ووضح تأثر األهل����ي بغياب 
العبيه الكبار، مثل محمد أبو تريكة 
وعماد متعب ومحمد بركات واملعتز 
باهلل إينو، والليبيري فرانسيس 

لإلصابة.
وفش����ل الزمالك في استغالل 
العناصر األساسية  غياب نصف 
في فريق األهلي، واخفق في حتقيق 
الفوز من الفرص التي سنحت له 
عبر الشوطني بعدما أهدر مهاجمه 
أحمد حسام )ميدو( أكثر من فرصة 

محققة. 
وفي تعليقه على احداث املباراة، 
الفن����ي للنادي األهلي  املدير  أكد 
حس����ام البدري أن ضغط فريقه 
في الشوط الثاني من مباراة الزمالك 

لم يترجم إلى أهداف.
وأوضح البدري أنه غير راض 
عن الشوط األول من مباراة القمة 
وأن الش����وط الثان����ي جاء أفضل 

وضغط األهلى فيه بقوة.

الجزيرة يواجه الوصل

الشرطة يقبض على أمية

هاكوب أمينًا
لـ »سلة غرب آسيا«

يطمح اجلزي���رة الى تعزيز 
موقع���ه في ص���دارة املجموعة 
الثالث���ة عندما يحل ضيفا على 
الوصل اليوم في اجلولة الثالثة 
من كأس الرابطة االماراتية لكرة 
القدم. وتلعب مباراة اخرى اليوم 

فيلعب النصر مع االمارات.
وتقام ج���والت بطولة كأس 
الرابطة خالل توقف منافسات 
ال���دوري ف���ي غي���اب الالعبني 
الدوليني بسبب ارتباطات منتخب 
االمارات مبباريات ودية ورسمية 
في التصفيات املؤهلة الى كأس 
آس���يا 2011 في قط���ر. ويلعب 
اجلزيرة مع الوصل مبعنويات 
عالي���ة بعد ان عزز صدارته في 

الدوري برصيد 22 نقطة.

انزل الش���رطة اول خسارة 
مبضيفه أمية املتصدر 2-0 في 
ادلب في ختام املرحلة التاسعة من 

بطولة سورية لكرة القدم.
ورفع الش�رطة رص��يده الى 
14 نقطة في املركز اخلامس، وبقي 
امية متصدرا برصيد 18 نقطة.

وفي حلب، اس���قط اجلزيرة 
مضيفه عفرين في فخ التعادل 
بعد مباراة متكافئة، تقدم فيها 
اجلزيرة اوال عبر عبد القادر براك 
)47( وعادله عفرين بواسطة عبد 

القادر طه )62(.
ورف�ع ع���فرين رص�ي��ده الى 
5 نقاط في املركز االخير، مق��ابل 
6 نقاط للجزيرة في املركز احلادي 

عشر.

العمومية  انتخبت اجلمعية 
الحتاد غرب اس���يا لكرة السلة 
امس االول في العاصمة االيرانية 
طهران هيئة ادارية جديدة لالحتاد 
بحضور ست دول وغياب سورية 

نظرا حلل احتادها.
وبعد املصادقة على خطة عمل 
االحتاد املقترحة لألعوام االربعة 
املقبلة، عقدت جلسة استثنائية 
خصصت النتخاب هيئة ادارية 
جديدة لالحتاد مؤلفة من سبعة 
أعضاء وواليتها أربعة أعوام، ففاز 
ستة أعضاء ممثلني لدول املنطقة 

احلاضرة بالتزكية.
كما أعيد انتخ���اب اللبناني 
هاكوب خاجيري���ان أمينا عاما 
لالحتاد بع���د غيابه ملدة عامني 
عن املنص���ب ملصلحة مواطنه 
جان تابت، في ظل انش���غاالته 
الكثيرة كأمني عام مس���اعد في 

االحتاد اآلسيوي لكرة السلة.

تشكيل لجنة بحرينية لدراسة »اإلخفاق المونديالي«

أوكالند يزيح األهلي ويبلغ ربع نهائي 
بطولة العالم لألندية

المنامة ـ ناصر محمد
أعلن رئيس اللجنة االوملبية البحرينية الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة عن تشكيل جلنة لبحث 
ودراسة اسباب اخفاق املنتخب البحريني لكرة 
الق���دم في التأهل الى نهائي���ات كأس العالم في 
جنوب افريقيا 2010 والتي ضمت عددا من الكفاءات 
االدارية الرياضية املعروفة برئاسة الشيخ خالد 
بن خليفة وعضوية علي العصفور، د.عبدالرحمن 
س���يار، عبداحلميد مراد، جعفر القصاب، خليل 

شويعر والزميل االعالمي توفيق صاحلي مقررا 
للجنة، وقد نقل رئيس اللجنة االوملبية لرئيس 
واعضاء اللجنة خالل اس���تقباله لهم توجيهات 
ملك البحري���ن الرياضي االول واكد على اهمية 
تشكيل اللجنة واملسؤولية التي نقع على عاتقها 
للبحث في اس���باب االخفاق ودراس���ته لرفعها 
في تقرير نهائي الى ولي العهد رئيس املجلس 
االعلى للشباب والرياضة، وذلك لوضع احللول 

املناسبة لها.

ازاج اوكالند سيتي النيوزيلندي بطل اوقيانيا 
االهلي االماراتي املضيف بفوزه عليه 2-0 على ستاد 
محمد بن زايد امام اكثر من 14 الف متفرج في أبوظبي 
ضمن الدور االول من بطولة العالم لالندية بنسختها 
السادسة التي تستضيفها العاصمة االماراتية حتى 

التاسع عشر من الشهر اجلاري.
وسجل ادم ديكنسون )45( وتشاد كومبيس )67( 
الهدفني. وسيلعب اوكالند سيتي في ربع النهائي مع 

اتالنتي املكسيكي بطل كونكاكاف.
والفوز هو االول الوكالند في مشاركته الثانية 
بعد االولى عام 2006 والتي خسر فيها مباراتيه امام 
االهلي املصري 0-2، وتشونبوك الكوري اجلنوبي 
0-3. اما االهلي فكان يشارك في البطولة للمرة االولى 
وقد خاض املباراة في غياب بعض االساسيني امثال 
هدافه فيصل خليل املصاب بكسر في قدمه، الظهير 
االيسر الدولي السابق عادل عبدالعزيز واسماعيل 
احلمادي افضل العب اماراتي في املوس����م املاضي 
. وكانت املباراة ب����ني االهلي واوكالند مواجهة بني 
اس����لوبني مختلفني، اذ اعتمد الفريق االماراتي على 
التمريرات القصيرة والبينية، في حني ركز الفريق 
االوقياني على الكرات العالية مس����تغال طول قامة 

العبيه وبنيتهم اجلسدية القوية. وجاء ايقاع املباراة 
بطيئا من قبل الفريقني في الش����وط االول وانحسر 
اللعب في وسط امللعب فترات طويلة من دون خطورة 

حقيقية على املرميني.
وفي الدقيقة االخيرة من الشوط جنح الضيوف 
في التقدم عندما رفع جايسون هاين كرة عرضية من 
اجلهة اليمنى تابعها ادم ديكسنون في سقف الشبكة 
من مسافة قريبة. والهدف هو االول الوكالند في هذه 
البطولة في مشاركتني له. وكاد االهلي يدرك التعادل 
مباشرة عندما وصلت الكرة الى باري داخل املنطقة 
فاس����تدار على نفسه واطلق كرة زاحفة تصدى لها 
احلارس النيوزيلندي فتهيأت امام س����الم خميس 

واملرمى مشرع امامه لكنه اطاحها فوق العارضة.
واجرى مدرب االهلي تبديال في مطلع الش����وط 
االثاني باشراك محمد راشد بدال علي حسني لتنشيط 
اجلبهة الهجومية. وكاد راشد يدرك التعادل عندما 
اندفع نحو ك����رة بينية داخل املنطقة لكن احلارس 

النيوزيلندي كان االسرع اللتقاطها. 
وجنح اوكالند سيتي في اضافة الهدف الثاني اثر 
كرة يسارية رائعة اطلقها تشاد كومبيس من 30 مترا 

عانقت شباك احلارس يوسف عبداهلل )67(.

مهاجم الزمالك احمد حسام »ميدو« تفنن في اضاعة الفرص أمام األهلي

الصراع يتجدد اليوم في كالسيكو الكرة السعودية بني الهالل واالحتاد

العب األهلي خالد محمد ينزلق لقطع الكرة من مهاجم أوكالند أدم ديكنسون       )ا.ف.پ(

تعادل األهلي والزمالك يحفظ ماء وجه القطبين

البدري غير راض عن األداء.. وحسن سعيد بعودة الثقة

له هذا املوسم، فيما جنح حسام 
حسن في اقتناص أول نقطة له مع 
الزمالك. هذا ورفع األهلي رصيده 
إلى 28 نقطة ف����ي صدارة جدول 
املس����ابقة، بفارق أربع نقاط أمام 
طالئع اجليش صاحب املركز الثاني، 
كما رفع الزمال����ك رصيده إلى 12 
نقطة، لكنه يظل في املركز الثالث 

عشر بجدول املسابقة.

للزمالك، ولكن في الشوط الثاني 
سيطرنا بشكل تام، باستثناء فرصة 

مليدو«.
وأض����اف »األهلي دائما يلعب 
للفوز ألننا ننافس على لقب الدوري 
وهذا كان هدفنا أمام الزمالك، ولكننا 
في املجم����ل راضون عن النتيجة 

وعن اداء الالعبني«.
ولم يسجل االهلي في أول مباراة 

التعادل السلبي، مشيرا في الوقت 
ذاته لعودة الثنائي الهجومي عماد 
متعب وفرانس����يس دو في لقاء 

االسماعيلي القادم.
وق����ال ميه����وب ف����ي املؤمتر 
اللق����اء الذي جاء  الصحافي بعد 
سلبيا في كل شيء »البداية كانت 
حذرة م����ن الفريقني، وأتيحت لنا 
بعض الفرص ونفس األمر بالنسبة 

وعن األداء أكد حس����ام ان املباراة 
الالعبني كانوا  كانت مغلقة، وان 
ميلكون إنهاءها مبكرا إذا ما سجلوا 
الفرص التي أتيحت لهم طوال اللقاء 
وان كان����ت مؤكدة بعكس األهلي 
الذي لم تكن له فرص بحجم فرص 

الزمالك على حسب وصفه.
وبدوره، أكد املدرب العام لألهلي 
عالء ميهوب انه راض على نتيجة 

بحسن االنتش����ار والتمركز وهي 
األمور الغائبة منذ فترة.

وفي سؤال عن أهم ما في املباراة 
قال حسن »أهم ما في املباراة الروح 
اجليدة التي سادت املباراة سواء بني 
الالعبني أو اجلماهير، وأستطيع ان 
أقول ان قصر الوقت منذ تسلمي 
قيادة الزمالك نتج عنه رضا بني 
اجلميع باملقارنة بالفترة املاضية«. 

م����ن جهته، أكد املدي����ر الفني 
للزمالك حسام حسن انه في ظل 
الظروف القاسية التي يعاني منها 
الزمالك خالل الس����نوات اخلمس 
املاضية والتي تسببت في انعدام 
الثقة بني الالعب����ني، وأمام فريق 
بحجم األهل����ي ينافس على لقب 
البطولة، فإنه سعيد بعودة الثقة 
لالعبني بجان����ب إنعاش ذاكرتهم 

إنه حرص على  البدري  وقال 
الزيادة العددية لالعبيه في وسط 
امللعب مع ضغط من على أطراف 
امللعب عن طريق أحمد ش����كري 

وأحمد فتحي.
وأضاف مدرب األهلي أن فريقه 
استفاد من عودة املهاجم أحمد بالل 
الذي سيكون له فرصة في املشاركة 

ودور أكبر في الفترة املقبلة.

مؤتمر للتهدئة بين األهلي واإلسماعيلي 

قرعة سهلة للفرق المصرية في أفريقيا

يعقد رئيس���ا مجلس���ي ادارة االهلي 
 واالس���ماعيلي حس���ن حم���دي ونصر

 ابو احلس���ن مؤمترا صحافيا مش���تركا 
في مقر االول في اجلزيرة قبل القمة بني 
الفريقني بعد غد ف���ي البطولة احمللية. 
ويحض���ر املؤمتر الذي يه���دف الى رأب 
الصدع ب���ني الناديني الذي زاد على حده 
في الفترة االخيرة، محافظا القاهرة عبد 
العظيم وزير واالسماعيلية عبد اجلليل 

الفخراني.
ويحاول االهلي استغالل الدعوة التي 
طرحها عالء مبارك جنل الرئيس املصري 
حسني مبارك الى استثمار احلالة الوطنية 

والتشجيع املثالي البعيد عن التعصب الذي 
ساد الشارع املصري قبل وبعد مباراتي 

مصر واجلزائر.
وكانت حالة م����ن االحتقان الرياضي 
س����يطرت على الناديني منذ سنوات عدة 
بحجة استقطاب االهلي لالعبي االسماعيلي 
وتفريغ النادي عن طريق االغراءات املالية 
من جنومه وابرزهم محمد بركات واحمد 
الفضي����ل ومحمد  فتحي وش����ريف عبد 
عبداهلل وعماد النحاس واحمد حسن وسيد 
معوض بعد ايجاد فريق ثالث يشكل »نقطة 
عبور« الى االهلي االمر الذي جعل جمهور 
االسماعيلي يصاب باالحتقان والغضب.

اوقعت قرعة دوري ابطال افريقيا لعام 
2010 االسماعيلي في مواجهة سوفاباكا 
الكين���ي في دور ال���� 64 للبطولة، فيما 
س���ينتظر ممثل مصر الثان���ي النادي 
األهل���ي في دور ال� 32 الفائز من جانرز 
بطل زميبابوي ومافونزو بطل زجنبار. 
وفي حال اجتياز »الدراويش« هذا الدور 
سيقابلون في دور ال� 32 مع املتأهل من 
مواجهتي تامبونيز بطل جزر رينيون 

واجيسايا بطل مدغشقر.
أما األهلي، ف���كان ضمن الفرق التي 
جنبتها القرعة خوض دور ال� 64 مع كل 

من مازميبي بطل الكونغو الدميوقراطية 
والفائز بلقب أخر نسخة للبطولة، والهالل 
السوداني واسيك ميموزا بطل كوت ديفوار 
وهارتالند بطل نيجيريا وديناموز بطل 

زميبابوي.
وفي كأس االحتاد االفريقي، أوقعت 
القرع���ة بتروجيت ف���ي مواجهة فريق 
ميمبيني بطل زجنبار ف���ي دور ال� 64 
للبطولة، فيما سينتظر حرس احلدود 
ممثل مصر االخر في دور ال� 32 املتأهل من 
مواجهتي ليوباردز بطل كينيا والدراغون 

بطل غينيا االستوائية.


