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الفوز الثاني لزينيت وشتوتغارت
وسان جرمان وبورتو في »يوروبا ليغ«

»الجزيرة« تؤكد اتهامها لألردن بالتشويش على بث قنواتها الرياضية خالل المونديال
الخليفي: التحقيق أجراه خبراء دوليون وشركات مستقلة

افل����ت اتلتيكو مدريد حامل 
اللق����ب من هزمي����ة ثانية على 
التوالي وتعادل مع ضيفه باير 
ليڤركوزن االملاني 1 - 1، واكتفى 
يوڤنتوس االيطالي بتعادل ثان 
على التوالي مع مضيفه مانشستر 
سيتي االجنليزي 1 - 1 في اجلولة 
الثانية في دور املجموعات من 
مسابقة الدوري االوروبي لكرة 

القدم )يوروبا ليغ(.
ففي املجموعة االولى، هزم 
ليخ بوزن����ان الپولندي ضيفه 
النمس����اوي 2 - 0  سالزبورغ 
سجلهما مانويل اربوليدا )47( 
وسالفومير بيشكو )80( وتصدر 
املجموعة برصيد 4 نقاط بفارق 
امام مانشستر سيتي  االهداف 
الذي تعادل مع ضيفه يوڤنتوس 
بهدف آلدم جونسون )37( مقابل 
ه����دف لفينتش����نزو ياكوينتا 

.)10(
الثانية،  وف����ي املجموع����ة 
فاز روزنب����ورغ النروجي على 
ضيفه اريس سالونيك اليوناني 
بهدفني ملورتن مولدسكريد )37( 
والس����ويدي راديه بريكا )68( 
مقابل هدف لكارلوس رويز )43(، 
فيم����ا تعادل اتلتيكو مدريد مع 
باير ليڤركوزن بهدف للبرتغالي 
سيماو س����ابروزا )51 من ركلة 
جزاء( مقابل هدف للسويسري 

ايرين ديرديوك )39(.
باي����ر ليڤركوزن  ويتصدر 
برصيد 4 نق����اط بفارق نقطة 
امام كل من اريس س����الونيك 
ف����ي حني يحتل  وروزنبورغ، 
اتلتيكو املرك����ز الرابع برصيد 
نقطة واحد اذ س����بق ان خسر 
امام الفريق اليوناني 0 - 1 في 

اجلولة االولى.
وفي املجموعة الثالثة، تعادل 
الغانتواز البلجيكي مع ضيفه 
ليل الفرنسي بهدف لستيني دي 
سميت )6( مقابل هدف لبيار االن 
فرو )20(، فيما سحق سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي على ضيفه 
ليڤسكي صوفيا البلغاري 5 - 0 
سجلها فيليبي دانيال كاريكو 
)30( وماني����ش ريبيرو )43( 
وديوغو سولوماو )53( وهيلدر 
بوستيغا )61( وماتياس فرنانديز 

)79(، ويتصدر سبورتينغ الترتيب 
برصيد 6 نقاط مقابل 3 لليڤسكي 
ونقطة واحدة لكل من الغانتواز 

وليل.
وفي املجموعة الرابعة، فاز باوك 
اليوناني على ضيفه دينامو زغرب 
الكرواتي 1 - 0 سجله الكرواتي 
ڤالدميير ايڤيتش )56(، فيما تغلب 
ڤياري����ال االس����باني على ضيفه 
البلجيكي بهدفني  ب����روج  كلوب 
لاليطالي جوزيبي روس����ي )41( 
واالرجنتيني غونزالو )56( مقابل 
هدف للهولندي راين دونك )45(، 
وطرد العب كلوب بروج رونالد 

فارغاس )26(.
وفي املجموعة اخلامسة، اكتسح 
باتي بوريسوف البيالروسي ضيفه 
الكمار الهولن����دي بأربعة اهداف 
لفيتالي روديونوف )5( وارتيم 
كونتس����يفوف )48( الذي عوض 
ركلة اجل����زاء اهدرها في الدقيقة 
)18(، ورينان بريسان )77 من ركلة 
جزاء( وادغار اوليخنوفيتش )82( 
مقابل هدف لكولبني سيغثورسون 
)89(. واهدر ماوريسيو جوناثاس 
ركلة جزاء للخاس����ر )58(. وفي 
تيراسبول، فاز شيريف املولداڤي 
على ضيفه دينامو كييڤ االوكراني 
2 - 0 سجلهما الكسندر ايروخني 
)8( وفرانكا جيمي )37 من ركلة 

جزاء(.
وضمن املجموعة السادس����ة، 

حقق سسكا موسكو الروسي فوزا 
صريحا على ضيفه سبارتا براغ 
التش����يكي 3 - 0 سجلها العاجي 
سيدو دومبيا )72 و86( والتشيلي 
مارك غوزاليز )84 من ركلةجزاء(، 
بينما فاز باليرمو االيطالي بصعوبة 
على ضيفه لوزان السويسري بهدف 
وحيد س����جله جوليو مالياتشو 

.)79(

انتصارات مهمة

وحق����ق كل من زينيت س����ان 
بطرسبورغ الروسي وشتوتغارت 
االملان����ي وباريس س����ان جرمان 
البرتغالي  الفرنس����ي وبورت����و 
وبشيكتاش التركي فوزه الثاني في 
حني تعادل ليڤربول االجنليزي سلبا 
الهولندي،  مع مضيفه اوتريخت 
وسقط بوروسيا دورمتوند االملاني 
في عقر داره امام اشبيلية االسباني 
0 - 1. واكتف����ى ليڤربول بتعادل 

سلبي مع مضيفه اوتريخت.
وفي املجموعة الثانية عشرة، 
خس����ر رابي����د النمس����اوي امام 
ضيفه بش����يكتاش التركي بهدف 
لفيلي كاف����الك )51( مقابل هدفني 
للس����لوفيني فيليب هولوسكو 
)55( والبرازيلي بوبو )64(، فيما 
خسر سسكا صوفيا البلغاري امام 
ضيفه بورت����و البرتغالي 0 - 1 
سجله الكولومبي راداميل فالكاو 

غارسيا )16(.

األهلي يستعين بكل أسلحته لحسم موقعة الترجي من القاهرة

معروف لعمرو دياب: اعملوا حفلة للزمالك يصبح أغنىمن برشلونة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ناشد االعالمي محمود معروف املطرب 
املصري العاملي عمرو دياب املس���اهمة في 
حل ازم���ة نادي الزمالك املالي���ة باعتباره 
من اشهر املشجعني للنادي االبيض داخل 
الوسط الفني. وعبر مقاله االسبوعي بجريدة 
اجلمهورية والذي يوجه من خالله رسائل 
قصيرة »تلكس« الى الشخصيات الرياضية 
والفنية خاطب معروف املطرب الكبير قائال: 
باعتبارك زملكاويا شديدا.. ناديك في ازمة 
مالية طاحنة.. خذ الزملكاوية هاني شاكر، 
ومحمد منير وتامر حسني، وحكيم، وعامر 
منيب واعملوا حفلة واحدة يصبح النادي 

اغنى من برشلونة.
وفي سياق متصل انتقد الكاتب الصحافي 
تصريحات جالل ابراهيم رئيس النادي املعني 
حيث اشار: قلت ان مجلس ممدوح عباس 
دمر خزينة النادي.. واسألك هو ال مؤاخذة 
عضو املجلس احمد ج���الل ابراهيم يقرب 
لك؟ ووجه معروف حديثه الى العبي النادي 
االس���ماعيلي: »قلنا لكم 1000 مرة )االهلي 

مب���روك( واللي ييجي 
عليه مايكسبش.. وأهه 
من يوم ما فزمت عليه لم 

تكسبوا مباراة.
وكان االس���ماعيلي 
ق���د ف���از عل���ى األهلي 
أه���داف لهدفني  بأربعة 
في اجلولة األخيرة من 
دور املجموعات بدوري 
االبطال االفريقي قبل ان 
املقاولون  امام  يخس���ر 
ويتع���ادل م���ع مص���ر 
الدوري  للمقاصة ف���ي 

املمتاز.
الكات���ب بجري���دة اجلمهورية  واطلق 
لقبا جدي���دا عل���ى الن���ادي االهلي حيث 
لقبه ب���� »االمبراطورية« ردا على جماهير 
الترجي التونسي التي لقبته ب� »الدولة«، 
حيث قال للجماهير التونس���ية »شعاركم 
)الترجي يا دولة(.. وش���عارنا )األهلي يا 

امبراطورية(!

من جهة أخرى، عقد 
املدير الفني للفريق األول 
لألهلي حس���ام البدري 
اجتماعا مطوال مع العبيه 
قبل بداية تدريبه األخير 
أمس اس���تعدادا ملباراة 
الترجي التونس���ي غدا 
في دوري ابطال افريقيا 
التدريب تأكيد  وش���هد 
البدري على عدم حتمل 
اجلماهي���ر أي اخفاقات 
جديدة . كما طالب العبيه 
بضرورة حس���م بطاقة 
التأهل للمباراة النهائية 
للبطولة من مباراة القاهرة من خالل الفوز 
على  الترجي بفارق كبير من االهداف، يسهل 
للفريق  مهمته في لقاء العودة الذي سيقام 

بتونس بعد اسبوعني.
ومن ورائه  3  العبني هم محمد أبوتريكة 
ومحمد ناجي جدو وأحمد شكري واألخير 
يدور جدل حول وجوده أساسيا من عدمه 

في اللقاء على اعتبار أنه خارج حس���ابات 
اجلهاز الفني منذ فترة أو اللعب برأسي حربة 
ليس من بينهما جدو على أن يؤدي األخير 

دور صانع األلعاب مع أبوتريكة .
من جانب اخر يخوض حرس احلدود في 
التاسعة والربع مساء اليوم مباراة مجرد 
حتصيل حاص���ل امام فريق الصفاقس���ي 
التونسي على ملعبه بستاد الطيب املهيري 
في اجلولة اخلامسة في ذهاب دور الثمانية 
للمجموعة الثانية بكأس االحتاد االفريقي 
وذل���ك بعد ان جتمد رصي���د احلرس عند 
نقطتني فقط يحتل بهما املركز الرابع »االخير« 
باملجموعة.  وفي مس���ابقة الدوري احمللي 
تقام في السادسة والربع مساء اليوم ثالث 
مباريات مرتقبة في ختام األسبوع الثامن، 
إذ يستضيف مصر املقاصة الزمالك ويلتقي 
املصري مع بتروجيت وطالئع اجليش مع 

انبي..
في حني تأجلت مباراة االهلي مع حرس 
احلدود بسبب ارتباطات الفريقني مبنافساتهما 

ببطولتي دوري وكأس افريقيا.

أكدت قناة اجلزيرة الفضائية ان التشويش 
على بث قنواتها الرياضية ملباريات كأس العالم 
ف���ي كرة القدم في يونيو »ص���در من موقع في 
األردن«، مؤكدة انها ستطالب احلكومة األردنية 
ب� »تفسير رسمي لتلك الواقعة املوثقة باألدلة«، 

في اتهام نفاه االردن.
وأفادت القناة القطرية في بيان بأن »التشويش 
صدر م���ن موقع في األردن«، مش���يرة الى انها 
استندت في هذا االتهام الى »حتقيق أجرته فرق 

دولية مختصة«.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أول من 
كشف هذه املعلومة وقالت الصحيفة ان »مصدر 
التشويش على بث قنوات اجلزيرة الرياضية في 
كأس العالم مصدره األردن الذي يبدو انه نتج 
عن غضب األردنيني ع���ن عدم موافقة اجلزيرة 
الرياضية على بث مباري���ات املونديال ارضيا 

ليتاح لهم مشاهدة املباريات مجانا«.
وفي عمان، نفى مصدر حكومي أردني و»بشكل 
قاط���ع« لوكالة فرانس ب���رس »االدعاءات التي 
سربتها مصادر لم تكشف عن هويتها لصحيفة 
»الغارديان« البريطاني���ة«، ومفادها ان األردن 
كان وراء التش���ويش على بث قنوات اجلزيرة 

الرياضية خالل مباريات كأس العالم.
وأوضح املدير العام لقنوات اجلزيرة الرياضية 

ناصر اخلليفي ان التحقيق في 
مصدر التشويش أجراه »خبراء 

دوليون وشركات مستقلة«.
واس���تغرب اخلليف���ي في 
تصريحات للجزيرة ان يصدر 
التشويش »من الوطن العربي 

ومن األردن حتديدا«.
وأكد ان القناة »س���تالحق 
قضائيا املتس���ببني في عملية 
التش���ويش والتي حرمت 167 
مليون مشاهد من مشاهدة مباراة 

االفتتاح في كأس العالم«.
وأكدت قن���اة اجلزيرة على 
موقعها االلكتروني انها ستطالب 

احلكومة األردنية »بتفسير رسمي لتلك الواقعة 
املوثقة باألدلة«.

وكانت قنوات اجلزيرة الرياضية حصلت على 
احلقوق احلصرية لبث مباريات كأس العالم في 
دول الش���رق األوسط وشمال افريقيا، لكن بثها 
تعرض للتشويش في بعض املباريات خصوصا 
مباراة االفتتاح بني جنوب افريقيا واملكسيك في 
11 يونيو املاضي، ما أدى الى موجة غضب لدى 
محب���ي اللعبة في بعض ال���دول العربية الذين 
اعتبروا انهم دفعوا اش���تراكاتهم للمحطة وانه 

يتعني عليه���ا توفير التغطية 
املناسبة لهم.

وأصدرت اجلزيرة الرياضية 
بيانا بعد املب���اراة االفتتاحية 
حتدثت فيه عن قرصنة تعرضت 
لها قنواتها، وجاء فيه ان »عملية 
القرصنة جتلت بالتش���ويش 
على ت���رددات قنوات اجلزيرة 
الرياضية اخلاصة باملونديال 
القمري���ن  وإش���اراتها عل���ى 
االصطناعيني نايل سات وعرب 
املباراة  سات« طوال مجريات 

االفتتاحية.
واس���تن�دت الص�ح�ي�ف���ة 
البريطانية الى معلومات سرية حصلت عليها 
لم تكشف مصدرها مؤكدة ان »هناك وثائق تدل 
على ان مصدر التشويش كان من منطقة السلط 
األردنية قرب العاصمة عمان، وذلك اعتمادا على 
حتليالت فريق تقني يعتمد تكنولوجيا خاصة 

بتحديد األماكن اجلغرافية«.
وتابعت »من غير املرجح ان يكون التشويش 
قد حصل من دون معرفة الس���لطات األردنية«، 
مش���يرة الى ان التشويش الذي حصل »متطور 

جدا«.

ويتم التش���ويش عبر إرسال إشارات تعمل 
على تعطيل اإلشارة األصلية ملنع استقبالها على 
األرض من القمر الصناعي، وهو من األعمال غير 

القانونية مبوجب املعاهدات الدولية.
وأوضح املصدر األردني ل� »فرانس برس« ان 
»األردن قد حتدث مع مسؤولني في القناة حول 
شراء حقوق البث قبل حوالي 4 أشهر من انطالق 
املباريات، لكن القناة لم تبدأ املفاوضات الفعلية 

إال قبل أيام من انطالق املباريات«.
واضاف انه »قبل حوالي 4 أيام من بدء مباريات 
كأس العالم تقدمت اجلزيرة بعرض لبيع حقوق 
البث األرضي لألردن ل� 20 مباراة تختارها هي 
ومعظمها من الدور األول مقابل 8 ماليني دوالر 
والسماح ببثها على شاشات كانت ستوضع في 
مناط���ق نائية وفقيرة مقابل 50 ألف دوالر لكل 

شاشة عرض«.
وأك���د املصدر ان األردن رفض العرض »ألنه 
اعتبره متأخرا جدا وألن املباريات التي سمحت 
اجلزيرة ببثها وعدد هذه املباريات لم يكن مناسبا«. 
وأدخلت قناة اجلزيرة التي انطلقت في العام 1996 
تغييرات جذرية على املش���هد اإلعالمي العربي 
واش���تهرت مبواقفها املباشرة، إال انها تعرضت 
النتقادات كثيرة من جانب عدد كبير من األنظمة 

العربية.

ذهبية للمطيري في »رماية طهران«
فاز الرامي سعد املطيري بامليدالية الذهبية في مسابقة رماية الدبل 
تراب ببطولة اجلائزة الكبرى في العاصمة اإليرانية طهران كما متكن 
مشفي املطيري من حتقيق امليدالية البرونزية بعد تعادله في مجموع 
النقاط مع القطري حمد املري 200/188، وفي تصفيات كس����ر التعادل 
متكن القطري من احراز املركز الثان����ي وامليدالية الفضية، فيما حقق 
الفريق الكويتي املكون من فهيد الديحاني وحمد العفاس����ي ومش����في 
املطيري املركز االول بنتيجة 450/419 وجاء الفريق القطري في املركز 

الثاني والفريق االيراني باملركز الثالث.
 وفي مسابقات رماية التراب تفوقت شهد عبدالرحمن باحراز املركز 
االول وامليدالية الذهبية، فيما احرزت أمنة العبداهلل قطر املركز الثاني. 
وفاز صالح املطيري مبسابقة السكيت وامليدالية الذهبية. وفي رماية 
التراب احرز ناصر املقلد املركز الثاني وامليدالية الفضية وحقق شقيقه 
س����عود املقلد املركز الثالث. وفي مسابقات رماية البندقية 10م سيدات 

وفي التصفيات النهائية حصلت مرمي ارزوقي على املركز الثاني. 

 10 ميداليات للكويت في أولمبياد دمشق
أحرز منتخبنا الوطني املش���ارك في الدورة السابعة لالوملبياد 
اخلاص ملنطقة الش���رق األوسط وش���مال افريقيا املقامة حاليا في 
العاصمة الس���ورية دمشق 10 ميداليات متنوعة بني ذهبية وفضية 

وبرونزية.
وق���ال رئيس الوفد مه���دي العازمي في تصريح ل���� »كونا« ان 
منتخبنا أحرز 10 ميداليات منها ميداليتان فضيتان في منافس���ات 

التنس األرضي )فردي( وميدالية فضية )زوجي(.
وأضاف: كما حصل املنتخب على املركز الثاني في لعبة البولينغ 
وأحرز امليدالية الفضية وفي ألعاب القوى أحرز ميداليتني ذهبيتني 
وفي منافس���ات اجلري أحرز فضية وأخ���رى برونزية وفي الوثب 
الطويل أحرز ميداليتني فضيتني. وتابع: ان مجموع امليداليات التي 
أحرزها املنتخب منذ بدء منافس���ات البطولة حتى امس 48 ميدالية 
بني الذهب والفضة والبرونز. وأشاد العازمي بجهود الالعبني التي 
بذلوها خالل منافس���ات البطولة وحرصهم عل���ى إحراز املزيد من 
امليداليات خالل املنافسات املقبلة مضيفا »ان هذه النتائج املرضية 
لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة جلهد الالعبني واملدربني واإلداريني 
مجتمعني«. وقال العازمي ان هذا الفوز والنجاح الكبير الذي حققه 
منتخبنا نهديه لصاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
يرعى ذوي االحتياجات اخلاصة ويقدم لهم كل الدعم ولس���مو ولي 

العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي.
وكانت الدورة افتتحت برعاية وحضور عقيلة الرئيس السوري 
أسماء األسد ومبشاركة 22 دولة وتستمر حتى الثالث من اجلاري.

الترجي لتكريم أبوتريكة
قال رئيس نادي الترجي امس انه يعتزم تكرمي محمد أبوتريكة 
مهاجم األهلي خالل مباراة اياب ال���دور قبل النهائي بدوري أبطال 
أفريقيا التي س���تقام بني الفريقني في تونس في 16 اجلاري. ونقلت 
صحيفة الش���روق التونسية عن حمدي املدب رئيس الترجي قوله 
»سنكرم محمد أبوتريكة خالل مباراة االياب في تونس. سنقوم ايضا 

بتكرمي العبنا أسامة الدراجي اعترافا مبا قدمه للترجي«.
وأبدى املدرب اعجابه بأبوتريكة قائال »شخصيا أعترف بإعجابي 
الشديد بهذا الالعب النه قبل كل شيء مثال يحتذى في األخالق والنه 

العب مميز من الناحية الكروية«.

هارلي ديڤيدسون
أجمل في بيروت

فتاة لبنانية تركب على دراجة هارلي ديڤيدسون استعدادا لسباق بيروت 
للدراجات النارية هارلي ديڤيدسون الذي يستقطب افضل املشاركني والصانعني، 
حيث يشارك اكثر من 330 سائق لبناني في هذا احلدث السنوي        )ا.ف.پ(

)أ.پ( مدافع مانشستر سيتي كولو توريه يبعد الكرة من أمام ڤينتشنزو ياكوينتا 

شعار قناة »اجلزيرة« الرياضية

البحرين تستضيف أول بطولة نسائية لكرة القدم

صناعة المالبس الرياضية بأجور بخسة

4 آالف امرأة لممارسة البغاء في »الكومنولث«

تس���تضيف مملكة البحرين بطولة كأس 
الع���رب لكرة القدم للس���يدات )الطريق إلى 
أملانيا( والتي ستقام خالل الفترة من 18 إلى 
28 اجلاري ألول مرة. وتقام البطولة في إطار 
االتفاقية التي وقعتها املؤسسة العامة للشباب 
والرياضة مع السفارة األملانية في البحرين 
من أجل تعزيز العالقات بني ش���باب العالم 
العربي وأملانيا، واملس���اهمة في تطوير كرة 
القدم النسائية العربية، حيث سيحظى الفريق 
البطل بفرصة السفر إلى أملانيا إلقامة معسكر 

تدريبي مشترك مع منتخب أملانيا للسيدات 
ضمن رحلة إعداد األخير للمشاركة في بطولة 

كأس العالم للسيدات 2011.
وسيشارك في البطولة ثمانية منتخبات 
عربية تتنافس على مدى 10 أيام للظفر بلقب 
البطولة، وهي البحرين وقطر ومصر ولبنان 
واألردن وسورية وفلسطني والعراق، وسيقوم 
االحتاد الدولي لكرة القدم بترشيح ثالثة طواقم 
حتكيمية دولية إلدارة مباريات البطولة التي 

ستقام وفق تعليمات »فيفا«.

قال���ت جماع���ة لحق���وق 
اإلنس���ان ان وكاالت المرافقة 
تعاقدت مع آالف من النس���اء 
من شمال شرقي الهند للعمل 
في الدعارة خالل دورة أل�عاب 

دول الكومنولث.
المعروفة  الجماعة  وقالت 
باسم ش���بكة المنظمات غير 
الحكومي���ة إن ه���ذا قد يثير 
مخاوف من إرغام النساء على 

ممارسة الدعارة.
وأضاف���ت انه ت���م بالفعل 
التعاقد مع ما يقرب من 4 آالف 
امرأة من 7 واليات في شمال 
ش���رقي الهند مع وعود بدفع 

مكافآت مجزية.
وتنش���ر وكاالت خدم���ات 
المرافقة إعالنات في الصحف 
يش���تبه ف���ي انه���ا واجهات 

لممارسة البغاء.
وقال���ت حس���ينة خربية 
رئيسة شبكة المنظمات غير 
الحكومية، وهي من جماعات 
الدفاع عن حقوق اإلنسان، تقوم 
بإنقاذ النساء الالتي يتاجر بهن 
من الواليات الشمالية الشرقية، 
انها رصدت عن كثب توظيف 
النساء على نطاق واسع من 
تلك الواليات الستخدامهن خالل 

دورة ألعاب الكومنولث.
وأضافت: »اننا قلقون للغاية 
الفتيات ألنه تم  حول مصير 
العديد منهن لخدمات  تجنيد 
المرافق���ة، وقد ت���م اغراؤهن 
العمل في  بالم���ال وف���رص 

المستقبل«.

من جهته، ق���ال وزير من 
الحكومة ف���ي والية ميجااليا 
شمال ش���رقي الهند ان هناك 

ادراكا لطبيعة المشكلة.
وأضاف قائال: »ليس فقط من 
فتيات ميجااليا، بل من جميع 
أنحاء شمال شرقي الهند الالتي 
تم تجنيدهن بأع���داد هائلة، 
ونحن ليس لدين���ا تفاصيل 
ولكن لدينا أسباب للتخوف، 
لقد ناش���دنا الجميع ضرورة 

توخي الحذر«.
وأعرب مركز خط المساعدة، 
وهي منظمة غير حكومية مقرها 
نيودلهي، عن قلقه أيضا إزاء 
»تجني���د الفتيات على نطاق 
واس���ع« من والي���ات منطقة 
الهند لخدمات  شمال ش���رق 

المرافقة.
الرغم من انخفاض  وعلى 
ف���ان من  التذاكر،  مبيع���ات 
المت��وقع ان يت��دف��ق اآلالف 
الس���ياح عل�����ى دلهي  م��ن 
التي  خ���الل دورة األلع���اب 
س�ت��س�تغرق 12 يوما، ابتداء 

من يوم األحد.
وأشارت تحقيقات الشرطة 
في اآلونة األخيرة في بعض 
الواليات ال���ى ان اكثر من 15 
أل���ف فت���اة ق���د أصبحن في 
ع���داد المفقودين خالل العقد 

الماضي.
وتقول الشرطة انهن وقعن 
ضحية التلويح بمكافآت مالية 
كبيرة دون ان يتمكن أبدا من 

العودة الى ديارهن.

فيما يكسب النجوم ثرواتهم، 
المعدات  تس���تغل مصان���ع 
والتجهي���زات الرياضية ذات 
الموظفين  الشهيرة  الماركات 
وتشغل االطفال وتدفع أجورا 

بخسة.
الرياضي���ة  المالب���س  ان 
التي تحمل اس���ماء مشاهير 
الك���رة والنجوم، وتل��ك التي 
يرتديه���ا ه���ؤالء والتي تباع 
انما  المتح���دة  المملك���ة  في 
الذين  العاملين  تصنع بعرق 
يحصلون على اجور بخس���ة 
وي�كدحون لس���اعات طويلة 
في ظروف خط���رة من دون 
حقوق نقابية، وفقا للوث�ائق 
الم��نش���ورة من قبل شركات 

المالبس الرياضية.
فقبل يومين من بدء دورة 
الهند،  الكومن�ولث في  ألعاب 
أجرت صحيف���ة االندبندينت 
تحلي���ال ألماك����ن الع�مل في 
شركات نايك وبوما وأديداس، 
التي تعد صاح��بة اكبر العالمات 
التجارية في العالم، وكشفت 
ع���ن 281 مصن�عا ل���م ترتق 
ظروفها الى الحالة المطلوبة، 
وسجلت إخفاقات غير مرضية 

وتمر بحالة يرثى لها.
من االمور الشائعة في بعض 
المصان���ع، انخفاض االجور 
الطويلة،  العم���ل  وس���اعات 
واستخدام المساجين، وتهديد 
ومضايق���ة العمال والنس���اء 
اللواتي يجبرن على الخضوع 

الختبار الحمل.

ناصر اخلليفي

عمرو دياب


