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الفهد يرفض زيارة المسجد األقصى دون رفقة الوفد العربي

الى  الفلسطيني بحاجة  الشعب 
مساعدتكم واالس���رة الرياضية 
الفلسطينية بحاجة الى رعايتكم، 
ورس���الة الى االسرائليني تقول 
لهم ارفعوا ايديكم عن الرياضيني 
الفلسطينني، ورسالة الى الشعب 

الفلسطيني انه ليس وحده«.
وعم����ا اذا كان يتوقع جتاوبا 
من االس����رائليني، ق����ال الرجوب 
»االسرائيلي ملزم، اما ان يحترم 
القوانني الدولية او يستمر في تنكره 
لها والتزامه سيكون مع العالم في 

هذه احلال وليس معنا«.

خللق مجتم���ع صحي بعيد عن 
التوتر السياسي«.

من جهته، اوضح رئيس اللجنة 
االوملبية اللواء جبريل الرجوب ان 
الزيارة التي قام بها الوفد االوملبي 
الدولي تعتبر من اهم الزيارات في 

تاريخ الرياضة الفلسطينية.
وقال الرجوب في اتصال هاتفي 
الفرنس���ية  مع وكالة الصحافة 
»اعتقد انها الزيارة االهم في تاريخ 
الفلسطينية مبشاركة  الرياضة 

وفد رفيع املستوى«.
وتابع »انها رسالة للعالم بأن 

الدولية لبناء  واللجنة االوملبية 
املجمع االوملبي، وانها س���تكون 
ميزانية سنوية حيث تخصص 
كل سنة ملشروع معني بعد موافقة 

مشتركة من الطرفني«.
واش���ار الى ان الوفد الدولي 
»قابل اطفاال وشبابا فلسطينيني 
من 4 س���نوات واكثر، وقيادات 
فلس���طينية م���ن كل املناط���ق، 
وسينقل الى اجلانب االسرائيلي 
ان املش���اكل يجب ان حتل وان 
الرياضة ال عالقة لها بالسياسة 
ويجب التركيز عليها كوس���يلة 

أعل����ن مدير ع����ام املجلس 
االوملبي اآلسيوي حسني مسلم ان 
الوفد العربي الذي يزور االراضي 
الفلسطينة برفقة رئيس اللجنة 
الدولي����ة جاك روغ،  االوملبية 
حاول زيارة املس����جد االقصى، 
وقد سمح االسرائيليون لرئيس 
الوفد الش����يخ طالل الفهد فقط 
بالزيارة دون االعضاء اآلخرين، 
فما كان منه اال ان رفض، معتبرا 
انه اما ان يدخل الوفد كامال او 

ال تتم الزيارة.
وعن اله���دف من الزيارة الى 
االراضي الفلسطينية، كشف ان 
هدف الزيارة كان »حلل مشاكل 
الرياضيني الفلسطينيني وتنقالتهم 
الفلسطينية من  داخل االراضي 
غزة الى الضفة والعكس، واالفراج 
عن املس���اعدات الرياضية التي 
قدمتها املنظمات الدولية من اجهزة 
ومعدات للرياضيني الفلسطينيني، 
وبناء البنية التحتية الرياضية 

الفلسطينية«.
وتاب���ع »مت االتف���اق على ان 
تعقد في ل���وزان اجتماعات بني 
الطرفني مع الوف���د االوملبي من 
اللجنة األوملبية الدولية واملجلس 
االوملبي لوض���ع آلية حلل هذه 

املشكالت«.
وكشف مس���لم »عن ميزانية 
مش���تركة من املجلس االوملبي 

وكان املنتخ����ب االوملب����ي 
الفلسطيني لكرة القدم قد فاز 
على نظيره االردني 2 - 0 في 
املباراة الودية التي جرت على 
ملع����ب فيصل احلس����يني في 
الضف����ة الغربية امام حوالي 7 
آالف متفرج تقدمهم روغ ووفد 
اوملبي رفي����ع ورئيس الوزراء 
الفلسطيني سالم فياض وعدد 
من كبار الشخصيات السياسية 

الفلسطينية.
اداء املنتخبني متكافئا  وكان 
طيلة املب���اراة، وافتتح املنتخب 
الفلسطيني التسجيل في الدقيقة 
40 بواسطة اشرف نعمان، وعزز 
اياد غرقود تقدم اصحاب االرض 
به���دف ثان في الدقيقة 69. وفي 
نهاي���ة املباراة تس���لم املنتخب 

الفلسطيني كأس القدس.
ي���زور  ال���ذي  روغ  وكان 
الفلسطينية قد وضع  االراضي 
قبل املباراة هو ورئيس الوزراء 
الفلسطيني سالم فياض، حجر 
االساس لبناء مقر اللجنة االوملبية 
الفلسطينية مبحاذاة ملعب فيصل 

احلسيني.
 واعلن روغ انه سيبحث مع 
اللجن���ة االوملبية االس���رائيلية 
امكانية  ومسؤولني اسرائيليني 
ازال���ة العقب���ات املفروضة على 

الرياضة الفلسطينية.

المسلم أعلن عن اجتماعات لألولمبية الدولية واألولمبي اآلسيوي لحل مشاكل الرياضة الفلسطينية

)أ.ف.پ( الفلسطيني أحمد أشبيته يحاول تخطي احلارس األردني يوسف الرواسيد  

»يو اف ام« أول محطة سعودية 
رياضية تبث عبر اإلذاعة

التحقيق مع 4 أشخاص في ألمانيا
في فضيحة كبرى للتالعب بالمباريات

أوزيل: طموحي ال يتوقف
عند ريال مدريد

أطلقت إذاعة  »UFM« والتي س���تكون أول إذاعة رياضية 
في السعودية والتي س���تضم 150 إعالميا لتكون أول محطة 
سعودية تبث عبر اإلذاعة متخصصة في الرياضة.وأشار سامي 
بن سعد مدير أول إذاعة رياضية في السعودية إلى أن الكوادر 
اإلعالمية التي متلكها اإلذاعة كوادر مدربة مؤهلة مهنيا. وأضاف 
في تصريحات نقلتها صحيفة »عكاظ«: »نطلق أول بث إذاعي 
مباشر لإلذاعة األحد املاضي من مدينة جدة على موجات تردد 
97.00 في التناف���س مع أربع إذاعات أخرى، وحصلت يو أف 
أم على أول رخصة بث مباشر من بينها«. وأوضح أن اإلذاعة 
ستبث 36 برنامجا وس���تكون البرامج الرياضية بواقع %60 
وأخرى اجتماعية متفرقة بواقع 40%، أما األغاني فس���تتنوع 

بحسب طبيعة البرنامج ومتثل 10% من مجمل الطرح.

خضع 4 أشخاص، بينهم العب كرة قدم محترف سابق، للمحاكمة 
في أملانيا امس بش���أن فضيحة أوروبي���ة كبيرة للتالعب بنتائج 

املباريات والتي تشمل أكثر من 30 مباراة.
ووجهت إلى األربعة أشخاص تهمة االحتيال التجاري واملنظم 
في أكبر فضيحة مراهنات للتالعب بنتائج املباريات في أوروبا.

وينتظر أن متتد احملاكمة اجلارية في بوخوم لعدة أسابيع، كما 
يتابعها املسؤولون في االحتاد األملاني باهتمام شديد.

ويبدو أن األربع���ة، الذين يبلغ اثنان منه���م ال� 55 من العمر 
بينما س���ن اآلخري���ن، 35 و32 عاما، تورط���وا أيضا في التالعب 
بنتائج 32 مباراة في أملانيا وبلجيكا وسلوڤينيا واملجر وكرواتيا 

وسويسرا.
وتردد أن األرباح التي حتققت من املراهنات على هذه املباريات 

بلغت حوالي 1.6 مليون يورو )2.2 مليون دوالر(.
ويتضمن الرباعي املتهم العبا سابقا )32 عاما( سبق له اللعب 
لفريق شفاينفورت بدوري الدرجة الثانية في أملانيا موسم 2002 

.2001 �
وتردد أن من بني املباريات التي تدور احملاكمة بش���أنها، تبرز 
مباراتان في دوري الدرجة الثانية في أملانيا، بخالف مباريات في 

دوري الدرجة األولى بسلوڤينيا واملجر.
وس���بق احملاكمة 5 أيام من اإلجراءات، وينتظر أن تختتم يوم 

28 احلالي.
وفي يوليو املاضي، ذكر ممثلو االدعاء في بوخوم أن فضيحة 
التالعب بنتائج املباريات كانت أكبر مما كان متوقعا في البداية، 
وأنها قد تش���مل 270 مباراة مع االش���تباه في نحو 250 شخصا 

تورط فيها.
هذا ويسود اعتقاد بأن مكاتب املراهنات حققت مكاسب بلغت 
7.5 مالي���ني يورو، على األقل، من املراهن���ات على هذه املباريات 
املش���تبه فيها وأنها أنفقت نحو 1.5 مليون يورو لتوزيع الرشى 

على احلكام والالعبني وآخرين.

أكد األملاني مسعود أوزيل أن طموحه ال يتوقف عند اللعب 
في الريال فقط، وقال لصحيفة »بيلد« األملانية الشهيرة »اللعب 
ف���ي الريال هو مصدر فخر ألي العب، وكل ما أفكر فيه حاليا 
هو تس���جيل وصناعة األهداف ملساعدة الفريق على حتقيق 
البطوالت، لكنني أعتزم اللع���ب في تركيا بعد 6 او 7 أعوام، 
إنه حلم راودني منذ الصغر«. يذكر أن أوزيل سجل أول أهدافه 
مع الريال هذا املوسم أمام ديبورتيڤو، أوزيل صاحب األصول 

التركية يلعب حاليا في صفوف املنتخب األملاني.

السد اللبناني ومضر بنهائي »اليد« اآلسيوية

بيروت ـ ناجي شربل
اللبناني ومضر  السد  تأهل 
السعودي الى املباراة النهائية 
لبطولة االندية اآلسيوية ال� 13 
لكرة الي���د، إثر فوز االول على 
السد القطري 30 - 27، والثاني 
على ذوب آهن اإليراني 22 - 20 
في املباراتني اللتني أجريتا في 
قاعة حامت عاشور الرياضية على 

طريق املطار.
وتقام املباراة النهائية الساعة 
5:30 مس���اء اليوم، وتس���بقها 
الثالث  املركزين  مباراة حتديد 
والرابع بني السد القطري وذوب 

آهن الساعة ال� 3:30عصرا.
وثأر السد اللبناني خلسارته 
من الس���د القط���ري في نصف 
نهائي بطول���ة القارات لالندية 
وتغلب عليه 30 - 27 ، وشهدت 
املباراة تغيي���رات في صفوف 
وأداء الفريق اللبناني، إذ ظهر 
انس���جام واضح لدى الالعبني 
وخصوصا مع إشراك الصربي 
فالديكا ستويانوڤيتش للمرة 
االولى، حيث رفع من مستوى 
الفريق نظرا الى مستواه املميز 
كالعب »سوبر ليغ«، وتألق أيضا 
احلارس الروماني املجنس لبنانيا 

رولو ادريان دروتو إضافة الى 
اجلناحني أحمد ش���اهني وجاد 
بدرا مع األخوين محمد وماهر 
همدر وربيع مظلوم، وذو الفقار 
ضاهر كالعب دائ���رة وبويان 
بوتوليا كضارب والصربي دايان 
دوبردجييف وألكسندر باسادينا 
وخضر نحاس وحسن صقر في 
القطري  الفريق  اخللف. وتأثر 
بتس���رع العبي���ه ورعونتهم 
وتوتره���م وافتقادهم التركيز 
ف���ي هك���ذا مباريات  املطلوب 
إضافة الى الفش���ل في الناحية 

الدفاعية.

العبو السد اللبناني يحتفلون بالفوز

إنتر في صدارة تصنيف 
أندية العالم

األهلي بطل »اليد العربية«

حافظ نادي انتر ميالن اإليطالي 
عل���ى صدارته القائمة الش���هرية 
لترتيب األندية الصادرة من االحتاد 
الدولي للتاري���خ واإلحصاء، تاله 
نادي برشلونة االسباني، بينما حل 
باي���رن ميونيخ األملاني في املركز 
الثال���ث، وفيما يل���ي التصنيف: 
 1 � انت���ر مي���الن، 2 � برش���لونة، 
3 � بايرن ميونيخ، 4 � تشلس���ي، 
5 � اس���توديانتيس، 6 � ليڤربول، 
7 � ريال مدريد، 8 � اندرخلت، 9 � 

انترناسيونال، 10 � روما.

توج األهلي املصري بلقب بطولة 
االندية العربي����ة لكرة اليد بعد فوزه 
على الفحيحيل 31 - 21، قبل خوض 
مباراته األخيرة في البطولة اليوم أمام 
األفريقي التونسي التي تعتبر حتصيل 
حاصل، خاصة بعدما تعرض األخير 

للهزمية أمام الوحدة السعودي.
فوز األهلي عل����ى الفحيحيل رفع 
رصيده إلى 10 نقاط من 5 انتصارات 
متتالية، ويأتي بعده األوملبي السكندري 
ب� 7 نق����اط، يليه األفريق����ي 6 نقاط. 
البطول����ة مبباراتني فيلعب  وتختتم 
األهلي م����ع األفريق����ي، واألوملبي مع 

»الفراعنة« يبدأ تدريباته استعداداً للنيجر
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

كشف املدير اإلداري للمنتخب املصري لكرة 
القدم سمير عدلي عن وجود اتصاالت بينه وبني 
الس���فير املصري في النيجر ب���الل عبد الواحد، 
لتوفير الراحة واالمان وجميع الترتيبات اخلاصة 
ببعثة املنتخ���ب الذي يتواجد حاليا في النيجر، 
اس���تعدادا ملباراة 10 اجلاري في اجلولة الثانية 
من التصفيات املؤهلة لكأس امم افريقيا 2012 في 

غينيا االستوائية والغابون.
واكد عدلي ان أرضية ملعب التدريب غير جيدة، 
وطلب السفير املصري من مسؤولي احتاد الكرة 
بالنيجر جتهيز أرضية امللعب مبا يسمح لالعبي 
املنتخ���ب املصري ب���أداء تدريباتهم في املواعيد 
احملددة قبل املباراة املرتقبة. اما احلالة األمنية في 

النيجر فمطمئنة للغاية وتتسم بالهدوء.
ومن املقرر ان يقوم التلفزيون املصري بنقل 
املباراة مباش���رة في ال� 5:30 مساء األحد املقبل 

بتوقيت الكويت.
من جهة اخرى، يؤدى اليوم املنتخب املصري 
مرانه االول في نيامي في نفس موعد املباراة لتعود 
الالعبني على احلالة املناخية في هذا التوقيت. من 
جانبه، اكد املدرب العام ل� »الفراعنة« شوقي غريب 
أنه يث���ق بالعبي املنتخب وقدرتهم على حتقيق 
نتيجة إيجابيه أمام النيجر، وأنه متفائل بالعودة 
بنقاط املباراة الثالث، خاصة أن املنتخب املصري 
يحتاج للفوز، بعد نقطتني ثمينتني بتعادله أمام 
سيراليون في اجلولة االولى، مشيرا الى ان الالعب 

املصري دائما ما يظهر معدنه في وقت الشدة.

 الحرس يفاوض الحضري

 على صعيد آخر، أك���د املدير الفني لفريق 

حرس احلدود طارق العش���ري أن إدارة ناديه 
ستبدأ في التفاوض الرسمي مع نادي الزمالك 
للحصول على خدمات احلارس الدولي عصام 
احلضري لالنضمام للفريق في الفترة املقبلة 
سواء بش���راء نهائي أو باالعارة. وعن األنباء 
الت���ي أكدت وجود إمكانية لصفقة تبادلية مع 
الزمالك نفى العشري أن يكون لديه النية في 
التفريط في أي من أحمد عيد عبدامللك أو أحمد 
عبدالغني، مشددا على أن طلب ضم احلضري ال 
يدخل في إطار صفقات تبادلية وإمنا ضمه أو 
استعارته في صفقة منفصلة وفقا لسياسة نادي 
احلرس بعدم التفريط في أي من جنوم الفريق. 
واكد على أن انضمام احلضري يعد إضافة قوية 
للفريق خاصة في ظل معاناة احلرس من النقص 

العددي في مركز حراسة املرمى.

بوكير مديرًا فنيًا للجونة

من جهة ثانية، اقترب مجلس إدارة نادي اجلونة 
من التعاقد مع املدير الفني األملاني ثيوبوكير والذي 
سبق له تدريب اإلحتاد السكندري واإلسماعيلي، 
لتولى مهمة اإلش���راف الفني على الفريق خلفا 

للمدير الفني السابق اسماعيل يوسف.
من جانبه، اكد املشرف العام على الفريق أحمد 
الصحيفي أن بوكير سيكون هو املدير الفني القادم 
للجونة بنس���بة كبيرة بعد أن توصل الطرفان 
التفاق شبه نهائي لتولى األخير مسؤولية اإلدارة 
الفنية خلفا ليوس���ف الذي تقدم باستقالته من 
منصب���ه، مضيفا أن الن���ادي كان قد فاضل بني 
أكث���ر من مدير فني أجنبي خاصة من املدرس���ة 
األملانية، لكن باتت أس���هم بوكير هي األعلى في 

تولى تدريب الفريق.

الحرس يفاوض الحضري وبوكير يقترب من تدريب الجونة

صحيفة تونسية: جمهور الترجي أساء لبالدنا ويجب معاقبته

الشروق إن األهلي »سرق الفوز« 
بهدف غير شرعي، مدللة على ذلك 
بتحليل احلكم السوري السابق 
جمال الشريف الذي أكد على أن 
محم���د فضل، أحرز الهدف بيده 
خ���الل حتليله لقن���اة اجلزيرة 

الرياضية.

ضبط هؤالء املتجاوزين وتطبيق 
ما ينص عليه القانون والتشهير 
بهم حتى يعلم األشقاء املصريون 

حزم بلدنا«.
من جانب آخر، سخرت جريدة 
الشروق اجلزائرية من الفوز الذي 
حققه األهلي على الترجي.وقالت 

املباش���ر كيف أن متهورين من 
العنف  الترجي مارسوا  جمهور 
على بعض األع���وان املصريني، 
كما أظهرت الصور أحدهم يلبس 
علم تونس ويلقي بكرسي كان قد 
اقتلعه، إن هذه السلوكيات الشاذة 
تسيء لسمعة تونس واملطلوب 

نش���رته الصحيفة في تقريرها 
اخلاص باملباراة وهو: »إيقاف عدد 
من أنصار الترجي، وهؤالء أساءوا 
لتونس«، مؤكدة أن ما حدث سلوك 
شاذ وطالبت بضبط املتسببني في 
ذلك ومعاقبتهم قانونيا، وقالت 
الصحيفة في تقريرها »أظهر النقل 

مازالت أحداث مباراة األهلي 
التونسي في  املصري والترجي 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيا تفرض نفسها بقوة على 
الصحافة التونسية والتي كانت 
قد قادت حملة للتنديد مبا أقدمت 
عليه اجلماهير التونسية خالل 
هذه املب���اراة. من جانبها، أكدت 
صحيفة »الصباح« التونس���ية 
من خالل مراس���لها الذي تواجد 
ف���ي القاه���رة أن األج���واء قبل 
املباراة كانت جيدة للغاية وقد 
لعب األم���ن املصري دورا كبيرا 
في تأمني األج���واء لهذه املباراة 
من أجل ضم���ان راحة الترجي 

وجماهيره.
وقال���ت الصحيف���ة ان القلة 
اخلارجة عن النص كادت تتسبب 
في كارثة ل���وال الوقفة احلازمة 
لرجال الشرطة املصرية السيما 
بعد املباراة حيث جنحت في فرض 
سياج حديدي على الالعبني بعد 
املب���اراة، وقال���ت الصحيفة ان 
الهدف الثاني الذي أحدثه أحمد 
فتحي العب النادي األهلي هو ما 
أشعل األزمة، السيما أن اجلماهير 
التونسية تخوفت على فريقها 
وهو ما جعلها تشعل الشماريخ 
ثم بعد ذلك اجتهت إلى املدرجات. 
من جانبه���ا، قالت الصحيفة ان 
إدارة الترجي التونسي ستتوجه 
بشكوى لالحتاد االفريقي لكرة 
القدم بسبب استخدام جماهير 
األهلي ألقالم الليزر في املباراة.

واعترفت الصحف التونسية 
بأعمال العنف التي قام بها جمهور 
الترجي، ونددت صحيفة الصباح 
بعنف جماهير الترجي في املباراة 
وهو ما وضح من العنوان الذي 

هدف فتحي أشعل النار في المدرجات.. و»الشروق« الجزائرية تتهم األهلي بسرقة الفوز

أحداث شغب جمهور الترجي ما زالت تتفاعل

على حساب املنتخب اإليراني 
بف��وزه عليه 2-1 ف��ي املباراة 
النهائية، محققا اجنازا جديدا 
للكرة الكويتية بعد غياب عن 

األلقاب دام 12 سنة.
وم��ن ثم توج��ه الفهد إلى 
مدينة غزة الفلسطينية مرافقا 
رئيس اللجنة االوملبية الدولية 
ج��اك روغ بناء عل��ى دعوة 
رس��مية حلضور حفل وضع 
حجر األس��اس ملق��ر اللجنة 

األوملبية الفلسطينية.

يعود الى البالد في الرابعة 
عصر اليوم رئيس احتاد كرة 
القدم الشيخ طالل الفهد قادما 

من العاصمة األردنية عمان.
وكان الفهد قد غادر البالد 
اث��ر انتهاء بطول��ة »خليجي 
7« للناش��ئني والت��ي نظمتها 
الكويت في الفترة من 21 الى 
متوجها  املاضي،  30 سبتمبر 
املنتخب  لدع��م  إل��ى عم��ان 
الوطن��ي الرديف ف��ي بطولة 
غرب آس��يا الت��ي حقق لقبها 

الفهد يعود اليوم من عّمان

الشيخ طالل الفهد


