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الصني ستبدأ في فرض قيود كبيرة على حركة املرور وحفالت الشواء لتنقية الهواء قبل »االسياد«

العبو املنتخب األملاني الذين شاركوا في نهائي مونديال 1954

الهالل يغري املدرب اإليرلندي الشمالي مارتن أونيل بـ 7 ماليني دوالر لقيادة الفريق

تأجيل حكم بطالن انتخابات 
الزمالك لجلسة 22 نوفمبر

األهلي يواجه بتروجيت في الجولة التاسعة بالتيني: على الحكام
حماية أنفسهم بالقانون 

قسوة جوزيه تسبب التذمر
في اتحاد جدة

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
القاهرة  أرجأت محكم����ة 
لألمور املستعجلة في جلستها 
املنعقدة أمس نظر االستشكال 
القضائ����ي املقدم من رئيس 
نادي الزمالك السابق ممدوح 
عباس وال����ذي يطالب فيه 
بوقف تنفيذ احلكم الصادر 
مؤخرا ع����ن محكمة القضاء 
انتخابات  اإلداري ببط����ان 
مجلس ادارة النادي األخيرة 
والتي أس����فرت ع����ن فوزه 
برئاسة النادي، وذلك جللسة 
22 نوفمب����ر املقبل لإلعان 

بالدعوى.
وكان عب����اس ق����د أق����ام 
أم����ام محكمة  االستش����كال 
األمور املس����تعجلة بجانب 
الطعن على احلكم أمام دائرة 
الطع����ون باحملكمة  فحص 
اإلدارية العليا لوقف تنفيذ 
حكم القضاء اإلداري وإلغائه، 
مطالبا في االستشكال أيضا 
بوقف تنفي����ذ حكم القضاء 
اإلداري حل����ن صدور حكم 
نهائي م����ن احملكمة اإلدارية 

العليا.
 وص����در حك����م القضاء 
اإلداري في منتصف سبتمبر 
انتخابات  املاضي ببط����ان 
نادي الزمال����ك األخيرة في 
ضوء الدع����وى التي أقامها 
رئيس نادي الزمالك األسبق 
مرتضى منصور وآخرين من 
أعضاء النادي، إللغاء إعان 
نتيجة انتخابات النادي التي 
أجريت في ماي����و من العام 

املاض����ي، وطال����ب بإعادة 
إجرائها استنادا إلى ما اعتبره 
العملي����ة االنتخابية قد  أن 
شابتها العديد من املخالفات 
في جميع مراحلها بداية من 
قرار دعوة اجلمعية العمومية 
للن����ادي لانعق����اد في غير 
املواعيد املقررة قانونا، مرورا 
مبرحلتي التصويت والفرز 
وم����ا وقع بهما من مخالفات 
وإج����راءات غي����ر قانونية، 
وقال مرتضى »إنها وصلت 
إرادة  التزوي����ر في  إلى حد 

الناخبن«.
األهلي يواجه بتروجيت

من جهة اخ����رى، تختتم 
الي����وم منافس����ات اجلولة 
التاس����عة للدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم بإقامة ثاث 
مباريات مرتقبة، حيث يلتقي 
في السادسة مساء بتوقيت 
الكويت بتروجيت مع األهلي 
واالس����ماعيلي م����ع طائع 
اجلي����ش واملقاولون العرب 
مع اجلونة، في حن يلتقي 
الزمالك مع احتاد الشرطة في 

الثامنة والربع مساء.
وكانت اجلولة التاسعة قد 
انطلقت مساء اول من أمس 
بثاث مباريات، شهدت فوز 
مصر املقاصة على سموحة 
1-0 وتعادل انبي مع املصري 
0-0، فيما جنح وادي دجلة 
في خطف نقطة ثمينة جدا 
في الدقائق األخيرة بتعادله 

مع االنتاج احلربي 1-1.

أع����رب رئي����س االحت����اد 
األوروبي لكرة القدم الفرنسي 
ميشيل باتيني عن غضبه من 
األحداث املؤسفة التي شهدها 
ملعب سيلتك بارك خال القمة 
التي جمعت  االس����كوتلندية 
سيلتك وغاسكو رينجرز التي 
انتهت بفوز األخير 3-1، مشيرا 
إلى أن الطريقة التي تعاملت 
بها جماهير الفريقن مع حكم 
املباراة ويل كولوم كانت غير 

الئقة ومشينة.
وق����ال باتين����ي لصحيفة 
»تيلغراف« االجنليزية: »اإلعام 
دائما يتحامل على احلكم ألنه 
ش����خص واحد ويج����ب على 
اجلميع أن يحترم قرار احلكم 

حتى لو كان خطأ«. 
وأضاف: »لق����د طالبت في 
الس����نوات األخي����رة أن ندعم 

احل����كام ألن رج����ا واحدا ال 
يكفي أمام أكثر من 20 كاميرا 
تصور املب����اراة وتعيد الكرة 
من أكثر من زاوية.. باإلضافة 
اجلماهي����ر  عصبي����ة  إل����ى 
 واعتراضهم الدائم على احلكم«.

ومن جهة أخرى، أشاد باتيني 
بتجربة وضع اثنن مساعدين 
في دوري األبطال خلف املرمين 
قائا: »أصب����ح للحكم عيون 
كثيرة ف����ي امللعب اآلن وأرى 

أنها خطوة موفقة للغاية«.
وأض����اف: »احلك����م لديه 
القدرة على حماية نفسه بشكل 
أفضل وأتذكر عندما كنت العبا 
واعترض على احلكم كنت أنال 
البطاقة الصف����راء وان تكرر 
املوقف أجد نفسي خارج امللعب 
لذا أطالب احلكام باس����تخدام 

القانون حلمايتهم«.

كشفت مصادر داخل فريق االحتاد السعودي أن عددا من الاعبن 
أبدوا تذمرهم من طريقة البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق 
الكروي في التعامل وحدته في النقاش سواء في التدريبات أو في 
اللقاءات، األمر الذي جعل بعضهم ال يظهر مبستواه املعروف نظرا 
لعدم التعامل اجليد على الرغم من اقتناع اجلميع بإمكانيات جوزيه 

الفنية وخبرته الكبيرة في قيادة أي فريق يشرف عليه.
وذكرت صحيفة »االقتصادية« الس���عودية أن جوزيه قد منع 
أمس األول الاعبن واألجهزة الفنية من التحدث ملراس���لي القناة 
الرياضية الس���عودية الذين نقلوا تدريب���ات الفريق على الهواء 
مباشرة، األمر الذي وضع القناة السعودية في حرج شديد إضافة 

إلى خلو التدريب من اجلماهير بناء على رغبة إدارية سابقة.
في املقابل، تشير املصادر إلى أن هناك قرارا سريا مت من خاله 
االتفاق مع الاعبن على عدم عمل أي لقاءات صحافية أو التصريح 

ألي وسيلة إعامية إال بعد التنسيق مع إدارة الكرة في النادي.

قطر تسعى إلى تأكيد إنجازاتها في »آسياد غوانزو«

األهلي يحرز كأس السوبر البحريني للسلة
المنامة ـ ناصر محمد

حقق النادي األهلي بطولة كأس السوبر 
البحريني لكرة الس���لة للمرة الثانية على 
التوالي محتفظا بال���كأس بعد تغلبه على 
احمل���رق 66-65 بعد مباراة ش���هدت اثارة 

وحماس طيلة اشواطها األربعة.
وتألق الشاب ميثم جميل واستطاع قيادة 
فريقه للفوز  بإحرازه 16 نقطة، وكانت نتائج 
األشواط )14-21(، )16-9(، )17-19(، )21-23(، 
وادارها طاقم دولي بحريني مكون من فاضل 

غلوم وسعيد عمران وحسن احمد.
وقد توج الفريق البطل رئيس االحتاد عادل 
العسومي الذي كرم في بداية املباراة بتقدمي 
باقات الورود له من الفريقن وعدد من االندية 
مبناسبة فوزه باالنتخابات النيابية اجلديدة 
الربع سنوات قادمة وقد حرص احتاد السلة 
على اتاحة الفرصة للجماهير للدخول مجانا. 
هذا وقد انطلقت امس مباريات دوري زين 

لكرة السلة الذي يشارك فيه عشرة اندية.

المنامة في الصدارة

من جهة أخرى، احلق املنامة اول هزمية 
لفريق الرفاع في دوري الدرجة األولى لكرة 
القدم وذلك في أول مباراة للرفاع بعد خروجه 
اآلس���يوي من بطولة كأس االحتاد وجاءت 
اخلس���ارة لتلقي بظالها على الرفاع الذي 
اليزال يعاني احلس���رة بعد  خسارته امام 

القادس���ية الكويتي آس���يويا واعلن رئيس 
النادي الش���يخ عبداهلل بن خالد آل خليفة 
تقدمي استقالته التي كان من املقرر ان يقدمها 
بعد اخلروج اآلسيوي. ولم يعلن تفاصيل 
واسباب االستقالة التي تعتبر خسارة للدفاع 

والكرة البحرينية.
وكان املنامة في مفاجأة غير متوقعة قد 
ف���از على الرفاع 3-2 ف���ي مباراتهما ضمن 
اجلولة الثالثة للمسابقة برفع رصيده الى 
7 نقاط فيما رصيد الرفاع صفر من مباراة 

واحدة.
وفي أول مباراة تشهد تعادال سلبيا حافظ  
املالكية الصاعد لدوري  االضواء على سجله 
نظيفا دون خسارة بعد تعادله مع النجمة 
ليرفع املالكية رصيده الى 5 نقاط ورصيد 

النجمة نقطتن.

النبهان في اثنوكس اليوناني

وفي سياق مختلف، سجل الاعب البحريني 
للكرة الطائرة جاس���م النبهان اسمه كأول 
محترف بحريني يشارك في الدوري اليوناني 
للكرة الطائرة بعد اربع مواسم خارجية قضاها 
في دول اخلليج فقد تعاقد النبهان العب احملرق 
السابق مع فريق اثنوكس اليوناني للموسم 
احلالي وذلك ملدة موسم واحد. النبهان سبق 
له االحتراف في العربي الكويتي ثم الشباب 

ملوسمن والعن االماراتي ملوسم واحد.

غيريتس وصل
إلى المغرب

أعلن مص���در مقرب من 
البلجيك���ي ايريك غيريتس 
امل���درب اجلدي���د للمنتخب 
املغربي لكرة القدم ان األخير 
وصل الى الدار البيضاء وقدم 

أمس الى وسائل االعام.
وقال املصدر في تصريح 
الفرنسية  لوكالة الصحافة 
»غيريتس وص���ل االثنن، 
وس���يعقد مؤمترا صحافيا 
العان تسلم مهامه رسميا 
عل���ى رأس االدارة الفني���ة 

للمنتخب املغربي«.
ويأتي وصول غيريتس 
الى املغرب بعد انتهاء ارتباطه 
مع الهال السعودي مباشرة 
بعد خروج األخير من الدور 
نصف النهائي ملسابقة دوري 

أبطال آسيا.
املباراة األولى  وستكون 
لغيريتس مع اسود األطلس 
ودية امام ايرلندا الشمالية في 
17 نوفمبر املقبل في بلفاست، 
على ان تكون املباراة الرسمية 
األولى امام اجلزائر في مارس 
املقبل في اجلزائر العاصمة في 
اجلولة الثالثة من منافسات 

املجموعة الرابعة.

عرض خيالي يقرب أونيل من قيادة الهالل

الكبيرة وأبرزها ليڤربول ومان يونايتد، وهو 
ضمن قائمة األسماء احملتملة خلافة االيطالي 
فابيو كابيلو على رأس االدارة الفنية لتدريب 

املنتخب االجنليزي حن تنتهي مهمته.

الى السعودية سيكون مفاجأة النه كان من 
املرش���حن احملتملن لتدريب اي فريق في 

اجنلترا في حال شغور منصب ما.
وكثيرا ما كان اونيل مرشحا لتدريب الفرق 

يبدو املدرب االيرلندي الش���مالي مارتن 
اونيل في طريقه لتدريب الهال بطل السعودية 
لكرة القدم بع���رض خيالي يصل الى نحو 
سبعة ماين دوالر حسبما ذكرت صحيفة 

»دايلي ميرر« االجنليزية أمس.
وقالت الصحيفة وفقا الى مصادرها »يجري 
مارتن اونيل مفاوضات مع الهال السعودي 
حول عقد لعامن تصل قيمته الى  4.5 ماين 
جنيه استرليني )نحو 7 ماين دوالر( خالية 

من الضرائب«.
يبحث الهال عن مدرب خلافة البلجيكي 
اريك غيريتس الذي انتهى ارتباطه معه بعد 
خروجه من نصف نهائي دوري ابطال آسيا 
أمام ذوب آهان اإليراني االس���بوع املاضي، 
حيث انتقل غيرتيس لإلشراف على املنتخب 

املغربي.
وتابعت الصحيفة االجنليزية »ان ممثلي 
الهال اتصلوا باونيل وأجواؤهم تكشف عن 
ان العقد بن الطرف���ن وقع تقريبا على ان 

يكون االعان عنه وشيكا«.
ونقلت عن احد ممثلي النادي السعودي 
قوله »ميكن الوني���ل ان يجلب معه طاقمه 
التدريب���ي، ولكنها ليس���ت عطلة، فالنادي 
ملتزم بأن يكون األكبر في املنطقة«، وأحملت 
ال���ى ان اونيل »مهتم بهذا التحدي وصفقته 

املربحة«.
واعتبرت الصحيفة ان انتقال اونيل، الذي 
لم يسبق ان درب اي فريق خارج بريطانيا، 

»فيفا« وبالتر.. اتهامات فساد مكررة 
بعد ثمانية أعوام ونصف العام من النهاية العاصفة لعاقتهما، 
عادت طرق جوزيف باتر وابنه الشرعي ميشيل زين روفينن 
إل���ى االلتقاء، دون توقع، لتعود معه���ا ظاهرة »ديجا فو« في 

تكرار ملواقف عاشها األشخاص من قبل.
وأك���د االحتاد الدولي لكرة الق���دم )فيفا( أنه توجه »بطلب 
ف���وري« إلى صحيفة »صنداي تاميز«، ك���ي متده »بكل األدلة 
احملتمل���ة« لديها حول فضيحة الفس���اد التي تعصف بالهيئة 

املسؤولة عن ادارة شؤون كرة القدم العاملية.
وصرخ باتر في حماس ش���به ديني ف���ي نهاية اجتماع ال� 
»فيفا« حينه���ا »ضموا أيديكم، ضموه���ا«، وبجواره بدا زين 
روفينن مس���تكينا وهو مجبر على أن يرفع ذراعه ويشد على 

يد السويسري.
وقال باتر وهو في شدة االنزعاج بعد إعادة انتخابه »اآلن 
على اللجنة التنفيذية االهتمام بالس���يد منظف«، مساويا بن 
حليفه الس���ابق واملواد الكيماوية التي تس���تخدم في عملية 

غسيل املابس.

هدد مدرب شالكه االملاني فيليكس ماغاث مبعاقبة العبي فريقه 
الذين أمضوا س���هرة في علبة ليلية قبل يومن من مباراة الفريق 
مع »أف أس في فرانكفورت«)درجة ثانية( ضمن مس���ابقة كأس 

أملانيا لكرة القدم.
وقال ماغاث الغاضب من العبيه الذين يقدمون مستويات رديئة 
هذا املوسم ليحقق وصيف املوسم املاضي واحدة من اسوأ بداياته: 
»ال يأت���ن أحد ملقابلتي كي يقول لي ان���ه متعب. لن أقبل بذلك«، 
وأضاف الدولي الس���ابق: »انتظر من فريقي مباراة جيدة وتفوقا 
واضحا، واال س���تقع العقوبات«. وبحسب الصحف االملانية، عاد 
حارس الفريق الدولي مانويل نوير والهداف الهولندي كاس يان 
هونتيار الساعة الرابعة صباحا الى الفندق بعد متضية السهرة 
في علبة ليلية في فرانكفورت.وقبلها بساعات قليلة، كان شالكه 
انتزع التعادل مع اينتراخت فرانكفورت )صفر-صفر(في الدوري 

احمللي حيث يحتل املركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

ماغاث يهدد بمعاقبة
مرتادي المالهي الليلية

العبو »المانشافت« بطل مونديال 1954 تناولوا منشطات

ذلك، انقلبت كفة املباراة لصالح 
الاعبن األملان وجنح هذا الفريق 
الذي خ���رج العبوه من ويات 
احلرب في حتويل الهزمية إلى 
نصر اعتبره كثيرون األهم في 

تاريخ كرة القدم األملانية.

بع���د ذلك في أملانيا ب� »معجزة 
بيرن« نس���بة إلى مدينة بيرن 
التي استضافت  السويس���رية 

البطولة.
وكان���ت هنغاري���ا متقدمة 
بهدفن نظيفن على أملانيا. وبعد 

لهذه البطول���ة، قلب الاعبون 
القدير  األملان بقي���ادة مدربهم 
التوقعات  سيب هيربيرغر كل 
واس���تطاعوا تكبي���د املنتخب 
الهنغاري هزمية مازالت ماثلة في 
عقول املهتمن بكرة القدم وعرفت 

املراقبون  وفي حن توق���ع 
وماي���ن م���ن عش���اق لعبة 
اجلماهير أن تتوج هنغاريا بطلة 
لهذا املوندي���ال، خصوصا بعد 
اخلسارة التي مني بها املنتخب 
األملاني أمامه���ا في الدور األول 

كروية أعادت لألملان مجدهم في 
إصرار لم يسبق له مثيل، عرف 
فيما بعد مبعجزة بيرن في أجواء 
ماطرة وحتت ضغط نفسي شديد، 
خاض املنتخ���ب األملاني نهائي 

مونديال عام 1954.

الى  اشارت دراسة جامعية 
ان عددا كبيرا من العبي منتخب 
املانيا الفائز بكأس العالم لكرة 
القدم عام 1954 في سويس���را 
قد تناول حقن مادة »برفيتن« 
اثن���اء منافس���ات  املنش���طة 

البطولة.
املباراة  ف���ي  املانيا  وف���ازت 
النهائية عل���ى منتخب هنغاريا 
بقيادة فيرينك بوشكاش 2-3، 
وتشير الدراسة الى ان العبي املانيا 

تعاطوا حقن ڤيتامن سي.
وحسب الدراسة، فان الاعبن 
االملان تعاط���وا حقنا من مادة 
»ميتامڤيتامن« التي كانت تعطى 
جلنود اجليش االملاني في احلرب 
العاملية الثانية، وهي من املواد 

املنشطة.
تأت���ي ه���ذه املعلومات من 
دراسة بعنوان »املنشطات في 
املاني���ا« التي متوله���ا اللجنة 
االوملبية االملانية التي تركز على 
املنش���طات في مجال الرياضة 
في غرب املانيا. النتائج االولى 
لهذه الدراسة التي تنشر اعمالها 
النهائية في 2012 تظهر انه مت 
استخدام املنشطات في الرياضة 
على مس���توى عال ف���ي املانيا 

الغربية منذ عام 1949.
م���ن جانب آخ���ر، اصبحت 
عبارة »بعد املب���اراة ليس كما 
قبل املباراة«، هي األشهر والتي 
جاءت على لسان مدرب املنتخب 
األملاني سيب هيربيرغر الذي ثأر 
لكبرياء الكرة األملانية في تظاهرة 

بعد اربعة أعوام من تنظيم أفضل دورة 
العاب آسيوية في التاريخ حتى االن، يستعد 
رياضيو قطر للمشاركة في اسياد غوانزو 
حيث يحض���ر الصينيون مفاجآت قد تبهر 

العالم ايضا.
جنحت قطر في اسياد الدوحة 2006 في 
اخ���راج االلعاب بأفضل حلة، كما انها حلت 
في املركز احلادي عش���ر في الترتيب العام، 
وكانت في املرتبة االولى على صعيد الدول 
العربي���ة، اذ جمعت 32 ميدالية )9 ذهبيات 

و12 فضية و11 برونزية(.
واعلنت اللجنة االوملبية القطرية ان وفدا 
كبيرا سيمثل قطر في »اسياد غوانزو« من 12 
الى 27 نوفمبر قوامه 318 رياضيا ورياضية 

في 28 لعبة.
ويدل العدد الكبير من الرياضين القطرين 
في »اسياد الصن« على عزمهم تكرار االجناز 
الذي حققوه قبل اربع���ة اعوام، والطموح 
مشروع لكن التحديات صعبة كما يقول امن 
عام اللجنة االوملبية القطرية الشيخ سعود 

بن عبدالرحمن.

وقال الشيخ سعود في حديث الى وكالة 
الصحافة الفرنس���ية عما بقي للقطرين من 
»اس���ياد 2006«: »اوال االستفادة من اسياد 
الدوح���ة كانت كبي���رة، واالرث الذي جنته 
قطر بعد االس���ياد كبير جدا خصوصا من 
حيث املنشآت الرياضية التي استثمرتها قطر 
باقامة العدي���د من البطوالت الدولية، ثانيا 
من حيث الفائ���دة الرياضية واالجتماعية، 
فأصبحت قطر دائما تتطلع الى عمل افضل 
في االعداد للمشاركات اخلارجية، فضا عن 
ادخال املجتمع اكثر فيما يقام من نشاطات 

رياضية«.
وعن التوقعات بتكرار اجناز اسياد الدوحة 
اوضح الشيخ سعود »نحن وفي اي بطولة 
نشارك فيها نحاول ان نحقق الرقم الذي حتقق 
في الدورة التي س���بقتها«، مضيفا »نعرف 
ان هناك صعوبة، فالدورة تقام في الصن، 
وندرك ماذا حق���ق الرياضيون الصينيون 
ف���ي اوملبياد 2008 عل���ى ارضهم خصوصا 
انهم باتوا ينافس���ون في سباقات املسافات 

املتوسطة في العاب القوى«.

وتش���ارك 56 رياضية قطرية في اسياد 
2010، حيث اوضح الشيخ سعود »الرسالة 
ان نبن أنه بعد اسياد الدوحة اصبح النشاط 
الرياضي للمرأة مطروح���ا، كما ان حتقيق 
ميدالية )برونزية ف���ي الرماية( فيه اعطى 
دافعا كبيرا، فضا عن توافر املنشآت للسيدات 

االن التي تسهل مهمتهن«.

حظر حفالت الشواء في غوانزو

في غضون ذلك، أعلنت السلطات احمللية 
في 11 مدينة واقعة ف���ي جنوب الصن عن 
حظرها حلفات الشواء على جوانب الطرق 
ابتداء من االول من نوفمبر املقبل، كجزء من 
مس���اعيها لتنقية الهواء قبل دورة االلعاب 

اآلسيوية.
وذكرت وكالة االنب���اء احمللية ان حظر 
حفات الش���واء هو األح���دث ضمن تدابير 
بيئية عدة متخذة قبل االسياد، في محاولة 
من املنظمن لتجنب أي شكاوى حول تلوث 
الهواء خال الدورة التي سيشارك فيها نحو 

12 الف رياضي.


