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تزاحم املشجعني على السياج تسبب في إصابة 250 شخصا رجال الشرطة األردنية يقومون بإخراج اجلماهير من املدرجاتنقل احد املصابني فاقدا للوعي )أ.ف.پ(

الشيخ سلمان احلمود يتسلم درعا من محافظ البصرة

جوزيف بالتر في حديث مع الزميل ناصر محمد على هامش املؤمتر الصحافي

الرئيس اليمني: قادرون
على استضافة بطوالت دولية

3.8 ماليين دوالر لحامل فضية 
اآلسياد ومنتخب الناشئين

قدمها الرئيس اإلماراتي إلى العبيه

مازيمبي إلى نصف نهائي
5 مباريات لسورية قبل كأس آسيامونديال األندية

شدد الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح على أهمية تطوير الرياضة 
في اليمن مبختلف أنواعها وتخصصاتها وتش����جيع الش����باب على 
االنخراط فيها ومبا يكفل لهم البناء الرياضي السليم خاصة بعد أن 
توافرت لهم بنية حتتية ومنش����آت رياضية متطورة في العديد من 
مناط����ق البالد. وأوضح صالح لوكالة األنباء اليمنية أن عدن بعد أن 
احتضنت بنجاح متميز أنشطة بطولة »خليجي 20«، ستحتضن خالل 
الفت����رة القليلة القادمة العديد من املنافس����ات والبطوالت الرياضية 
اإلقليمي����ة والدولية، موضحا ان لعبة كرة القدم في اليمن لها تاريخ 
عري����ق ميتد ألكثر من 105 أعوام. عل����ى صعيد آخر، حكمت احملكمة 
اجلزائية املختصة في قضايا امن الدولة في عدن امس باإلعدام على 
املتهم الرئيس����ي في تفجير نادي الوحدة في املدينة في 11 أكتوبر ما 
أسفر عن 3 قتلى. وحكمت احملكمة على فارس عبداهلل صالح باإلعدام 
وعلى شقيقه رائد بالسجن 5 سنوات فيما متت تبرئة 3 متهمني آخرين، 

وعقب تالوة احلكم قال فارس عبداهلل »هذا ظلم بحقي«.

قدم رئيس دولة االمارات العربية املتحدة الش���يخ خليفة بن 
زايد آل نهيان مبلغ 10 مالي���ني درهم )2.7 مليون دوالر( لالعبي 
واداريي املنتخب االوملبي لكرة القدم تقديرا الجنازه بحصوله على 
امليدالية الفضية في دورة االلعاب اآلسيوية التي اختتمت مؤخرا 

في مدينة غوانغجو الصينية.
كما قدم الرئيس االماراتي مبلغ 4 ماليني درهم )1.1 مليون دوالر( 
ملنتخب الناشئني الفائز بلقب بطولة كأس اخلليج في فئته والتي 

اقيمت في الكويت.
وكان املنتخب االوملبي حقق اجنازا هو االول له في تاريخ االلعاب 
اجلماعية في االمارات عندما اهدى بالده امليدالية الفضية في مسابقة 

كرة القدم بخسارته امام اليابان 0-1 في املباراة النهائية.

تأهل مازميبي الكونغولي الدميوقراطي بطل افريقيا الى نصف 
نهائي بطولة العالم لالندية في كرة القدم للمرة االولى في تاريخه 
بفوزه على باتش���وكا املكسيكي بطل الكونكاكاف 1-0 على ملعب 

نادي اجلزيرة في ابوظبي.
وسجل مبينزا بيدي هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 21.

ويلتقي مازميبي في نصف النهائي مع انترناسيونال البرازيلي 
بعد غد الثالثاء.

اكد رئيس االحتاد الس����وري لكرة القدم فاروق سرية ان منتخب 
بالده س����يخوض 5 مباريات دولية ودية قبل املشاركة في كأس آسيا 
2011 في الدوحة من 7 الى 29 يناير. وس����يلعب منتخب سورية الذي 
يقوده املدرب الصربي راتومير دويكوفيتش مباراتني مع نظيره العراقي 
في مدينة الس����ليمانية العراقية وفي دمشق في 18 و22 ديسمبر على 
التوالي. ويتوجه املنتخب السوري بعد ذلك الى االمارات في معسكر 
تدريبي نهائي يلعب خالله 3 مباريات مع الهند وكوريا اجلنوبية في 

26 و30 احلالي، واخيرا مع نظيره االماراتي في 2 املقبل.

اإلعدام لمتهم بتفجير نادي الوحدة

األهلي يواصل صيامه عن االنتصارات
بعد تعادله مع االتحاد السكندري

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
واصل األهلي حام���ل اللقب نتائجه 
املخيبة وتع���ادل مع مضيف���ه االحتاد 
الس���كندري 2-2 في مباراة مؤجلة من 
املرحلة اخلامس���ة في الدوري املصري 

لكرة القدم.
س���جل لألهلي محمد أبو تريكة )8( 
ومحمد ناجي جدو )30(، ولالحتاد هاني 
العجيزي )13( والكاميروني اين ايديت 
اوتوبونغ )22(، فصار رصيد األول 20 
نقطة وبقي خامسا مع مباراتني مؤجلتني 
م���ع غرميه الزمالك املتصدر )27 نقطة( 
وحرس احلدود، ورصيد الثاني 10 نقاط 
فتخلى عن املركز األخير وصعد مرتبتني 

إلى الرابع عشر.
وهي املرة اخلامسة على التوالي التي 
يفشل فيها األهلي في حتقيق الفوز بعد 
هزمية أم���ام االس���ماعيلي و4 تعادالت 
مع اجلونة وسموحة واملصري وأخيرا 

االحتاد.
من جهة أخرى، استعاد املهاجم العاجي 
التهديف بثالثة أهداف  أبوكونيه ذاكرة 
)هاتريك( ليقود الزمالك إلى فوز كاسح 
على ضيفه بني عبيد 6-0 في دور ال� 32 

من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.
وفجر بترول أسيوط مفاجأة من العيار 

الثقيل وتأهل إلى دور الستة عشر للبطولة 
بتغلبه على ضيفه املصري البورسعيدي 

بهدف نظيف في مباراة أخرى.

المصري واألهلي يتنافسان
على المدرب رينارد 

ومن ناحية اخرى، دخل نادي املصري 
البورس���عيدي في مفاوضات جادة مع 
املدرب الفرنس���ي رينارد لتولي منصب 

املدير الفني للفريق.
واعل���ن رئيس ن���ادي املصري كامل 
أبوعلي أن مجلس االدارة وضع في دائرة 
اهتماماته انتقاء مدير فني جديد يكون 
قادرا على قيادة الفريق واستعادة ذاكرة 

االنتصارات له.
وكان الفرنسي رينارد تولى من قبل 
التصفيات  الزامبي في  املنتخب  تدريب 
األفريقي���ة املؤهلة ل���كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا وكذلك كأس أمم أفريقيا 

2010 بأنغوال.
ويذكر أن مسؤولي األهلي املصري كانوا 
قد دخلوا في مفاوضات مع املدرب الفرنسي 
لتولي تدريب الفريق خلفا حلسام البدري 

الذي استقال من املنصب.
وفي شأن مختلف، تقدم نادي املريخ 
السوداني لكرة القدم بعرض جديد لضم 

احلارس املص���ري عصام احلضري من 
الزمال���ك املصري في فت���رة االنتقاالت 
املقبلة في يناير، مقابل انتقال حارس���ه 
إلى  الفلسطيني رمزي صالح باإلضافة 

دفع 500 ألف دوالر.
وجاء الع���رض اجلديد الذي تقدم به 
املريخ الس���وداني بعدما طلب مسؤولو 
الزمالك مليوني دوالر لالس���تغناء عن 

خدمات احلضري.

مصر وقطر وديًا

الى ذلك، يصل املنتخب املصري لكرة 
القدم إلى الدوحة غدا ملالقاة نظيره القطري 
يوم اخلميس القادم ف���ي مباراة دولية 

ودية.
وتأتي املباراة ضمن استعداد املنتخب 
القطري لبطولة كأس األمم اآلسيوية لكرة 
القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية 
الدوحة خالل الفترة من السابع وحتى 

29 يناير القادم.
املب���اراة ضمن اس���تعدادات  وتأتي 
املنتخب املصري حامل اللقب ملش���واره 
بالتصفيات املؤهلة لكأس االمم االفريقية 
2012، ويلتقي فريق الفراعنة في مباراته 
املقبلة مع جنوب أفريقيا في 25 مارس 

املقبل.

احتجاج إسرائيلي 
على انضمام 

فلسطين إلى االتحاد 
الدولي للسنوكر

يواج��ه موض��وع انضمام 
فلسطني عبر سورية الى االحتاد 
الدول��ي للبليارود والس��نوكر 
اشكالية كبيرة بسبب احتجاج 
اسرائيل. وقال مصدر رياضي 
ل� »كونا« في دمشق ان االحتاد 
الدولي للعبة يحاول التوصل الى 
مخرج لهذه االشكالية. واضاف 
املصدر انه يتوقع اال يتم البت 
انتساب فلسطني  في موضوع 
على هامش بطولة العالم للسنوكر 
املقامة حاليا في دمش��ق، حيث 
يحتاج ه��ذا االمر ال��ى نقاش 
مطول خالل اجتماعات كثيرة. 
وكش��ف عن ان رئيس االحتاد 
الدول��ي مت��ارس عليه ضغوط 
كبيرة لرفض انتساب فلسطني، 
الفتا الى ان املوقف االسرائيلي 
يحظى بدعم االغلبية في االحتاد. 
وقال انه في حال متت املوافقة 
على انتساب فلسطني فان هذا 
االمر س��يضع اس��رائيل امام 
االم��ر الواق��ع ومن ث��م عليها 
اتخاذ ق��رار البقاء في عضوية 
االحتاد او االنسحاب. واوضح 
ان ال��دول العربية االعضاء في 
االحتاد تسعى الى تثبيت انتساب 
للرياضة  فلس��طني دعما منها 
الفلسطينية وضمان مشاركتها 

في البطوالت الدولية.

محافظ البصرة يزور مجمع ميادين الرماية

قام محافظ البصرة د.شلتاغ املياح بزيارة ملجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي للرماية وكان 
في استقباله رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي 
ونائب رئيس االحتاد الدولي للرماية الشيخ سلمان 
احلمود وأمني عام االحتادي���ن الكويتي والعربي 

للرماية عبيد العصيمي.
واطلع املياح على ميادين الرماية حيث قام بجولة 
تفقدية اشتملت على ميادين الرصاص بداية مبيدان 
10 متر وميدان 25 متر وميدان النهائيات وميدان 50 
متر كما قام بجولة في ميادين اخلرطوش وميدان 
السبورتنغ وميدان القوس والسهم االوملبي واطلع 

على منشآت ومرافق املجمع.
 وقد أبدى املياح إعجابه الشديد مبا شاهده من 

منشات ومرافق في املجمع والتطور الكبير لرياضة 
الرماية الكويتية مثنيا على هذه املنشآت التي تنم 

عن مدى الرعاية التي توليها الكويت للرماية.
 واثنى املياح على دعم الشيخ سلمان احلمود 
لتطوير الرماية، كما بارك االجنازات التي حققتها 
الرماية الكويتية والتي كان آخرها حصول املنتخب 
الكويتي على 6 ميداليات منها 3 ذهبيات و3 فضيات 
في الدورة اآلسيوية ال� 16 التي اقيمت في غوانزو.  
وأش���اد محافظ البصرة بالعالقات األخوية التي 
جتمع بني الكويت ومحافظة البصرة، وأبدى رغبته 
الشديدة بإقامة معس���كر تدريبي لرماة محافظة 
البصرة على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 

األوملبي للرماية.

2022، حيث ان املباريات تس���تغرق حوالي 
شهر، وهي مدة كافية.

واضاف ان االحتراف سيأخذ طريقه رسميا 
لكل الدول ونحن نعلم انه يحتاج الى العبني 

وبنية حتتية واهمها املالعب ومن ثم املال.
وحول اخطاء احلكام وما حدث في مونديال 
جنوب افريقيا 2010، اكد انهم بشر ومعرضون 

للخطأ.
هذا وسيحضر بالتر حفل افتتاح كأس االمم 
اآلسيوية في قطر واجتماع اجلمعية العامة 

العادية التي ستعقد على ضوء البطولة.

تستفيد من هذا املشروع، واعرب عن سعادته 
مبشاهدة فريق اآلنسات بهذا املستوى وتطرق 
لس���وء احلظ الذي الزم البحرين مرتني في 
ع���دم التأهل لنهائي���ات كأس العالم بعد ان 
كانت قاب قوسني او ادنى من ذلك، معربا عن 
س���عادته بقرار اللجنة التنفيذية باحتضان 
قطر لنهائيات كأس العالم 2022 وروس���يا 

عام 2018.
وحول سؤال بشأن زيادة عدد الدول في 
املونديال ألكثر من 32 دولة، اوضح بالتر ان 
العدد جي���د والقرار متخذ حتى كأس العالم 

المنامة ـ ناصر محمد
افتتح رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( جوزيف بالتر مش���روع »الهدف 3« 
لالحتاد البحريني لكرة القدم امس بحضور 
االمني العام للمجلس االعلى للشباب والرياضة 
رئيس احتاد الكرة الشيخ سلمان بن ابراهيم 
آل خليف���ة ومجلس ادارة االحت���اد والوفد 
املرافق لرئيس الفيفا، وافتتح بالتر املشروع 
املتضمن ملعبني بالعشب الصناعي ووضع 
حجر االساس للمشروع، ويتكون من مبنى 
خدماتي واداري متخصص ومتنوع ومزود 

بأحدث التقنيات.
وحول مشكلة الكويت في اللعب حتت مظلة 
العلم االوملبي في الدورات والبطوالت، قال: هذا 
تسأل عنه اللجنة االوملبية الدولية، اما نحن 
فإننا نعتبرها مشاركة رسمية ويعزف السالم 
ويرفع العلم الكويتي، معربا عن سعادته بفوز 

الكويت بكأس اخلليج وبطولة غرب آسيا.
واشار الى انه سيزور الكويت االسبوع 

املقبل.
وعقد بالتر مؤمترا صحافيا بعد حضوره 
ملباراة لآلنس���ات على احد امللعبني، وحضر 
املؤمتر مستش���ار ملك البحرين للش���باب 
والرياضة صالح عيس���ى بن هندي، حيث 
اوضح الش���يخ سلمان بن ابراهيم انه يعتز 
بحضور بالتر للبحرين وافتتاح مش���روع 
»الهدف 3« وبصدق بالتر خالل فترة رئاسته 

للفيفا.
من جانبه، رد بالتر على اس���ئلة رجال 
الصحافة واالعالم، حيث اكد انه سعيد بأن 
البحرين حولت املشروع الى واقع كأول دولة 

بالتر: مشاركة الكويت تحت العلم األولمبي رسمية
خالل افتتاحه مشروع »الهدف« في البحرين

إصابة 250 مشجعاً في مباراة القمة األردنية.. والحكومة تفتح تحقيقاً في األحداث

أعلنت احلكومة األردنية أمس ان حتقيقا 
شامال بدأ ملعرفة اسباب احلوادث التي تلت 
مباراة بني الوحدات والفيصلي مساء اجلمعة 

في عمان واسفرت عن جرح 250 شخصا.
وقال نائب رئيس الوزراء االردني امين 
الرس���مي باسم احلكومة  الناطق  الصفدي 
االردني���ة ان »احلكوم���ة س���تتابع نتائج 

التحقيق«.
واضاف الصفدي في تصريحات نقلتها 
وكالة االنباء االردنية الرسمية، ان احلكومة 
االردنية »ستتخذ جميع االجراءات القانونية 
الالزمة بحق كل من يثبت انه جتاوز القانون 

وتسبب في هذه االحداث املؤسفة«.
وكانت اعمال شغب اندلعت بعد املباراة 
التي فاز فيها الوحدات متصدر الدوري االردني، 

على الفيصلي )1-0( في ستاد امللك عبداهلل 
الثاني في عم���ان بحضور اكثر من 20 الف 

شخص.
وحسب رجال األمن، قام انصار للفيصلي 
بعد خروج الفريق اخلاس���ر من امللعب اوال 
حسب القواعد، بالقاء حجارة من خارج امللعب 
مما ادى الى تدافع جمهور الوحدات ليحاول 

اخلروج من امللعب.
وقد ادى التدافع الى انهيار السياج احلديدي 
الفاصل بني املدرجات وامللعب، مما تسبب في 
اصابة اكثر من 250 متفرجا بجروح متفاوتة 
اخلطورة، بينهم عش���رون من رجال األمن، 

حسب املديرية العامة لقوات الشرطة.
اال ان الصفدي قال ان »املعلومات الواردة 
من قوات الشرطة« تشير الى ان »اعدادا من 

مش���جعي الوحدات بقوا في امللعب وتزامن 
ذلك مع الق���اء زجاجات فارغة من اجلمهور 
ال���ذي كان يتواجد في املدرجات العليا على 
مواطنني خارج امللعب ما دفع رجال الشرطة 

للتدخل«.
واشار الى ان »ذلك ادى الى تدافع تسبب 
بانهيار سياج فاصل ما بني املدرجات وامللعب 

ما اوقع عددا من االصابات«.
وقال الصفدي ان »150 ش���خصا راجعوا 
املستشفيات ادخل منهم 11 لتلقي العالج«، 
مش���يرا الى ان بني املصابني »25 ش���خصا 
من قوات الش���رطة واالمن الع���ام والدفاع 

املدني«.
وتابع ان »عددا من الس���يارات من بينها 
ثالث لدوريات النجدة ومحطة امنية وثماني 

سيارات دفاع مدني وعدد من السيارات اخلاصة 
تضررت خالل هذه االحداث املؤسفة«.

واعلن رئيس نادي الوحدات طارق خوري 
تعليق مشاركة ناديه ببطولة الدوري حتى 
اشعار آخر، وذلك غداة اتهامه قوات الشرطة 
القنابل  مبهاجمة مدرج الوح���دات واطالق 

املسيلة للدموع لتفريق احلشود.
واكد لوكالة الصحافة الفرنسية ان ادارة 
ناديه ترفض الرواية الرس���مية التي حتمل 
جمهور الفيصلي مسؤولية قذف احلجارة من 

خارج امللعب باجتاه مدرجات الوحدات.
وقال ان »اجلهاز الطبي للنادي الفيصلي 
كان من بني اجلهات التي ساهمت في اسعاف 
جماهير الوحدات، وهذه لفتة تعبر عن عمق 
العالقات بني النادي���ني. واوضح خوري ان 

»ادارة نادي الوحدات ستعقد مؤمترا صحافيا 
تعرض خالله مشاهد مت تصويرها اثناء عملية 
التداف���ع واالحداث التي ج���رت بعد املباراة 

مباشرة«.
 من جهته، انتقد رئيس االحتاد االردني 
لكرة القدم االمير علي بن احلسني »املشاهد 

احملزنة« التي اعقبت هذه املباراة.
وبعد ان اكد ان »هذه االحداث املؤس���فة 
ال تعبر عن اخالق االردني���ني«، قال االمير 
علي ان »ما حدث كان مجرد حدث مؤس���ف 
وطارئ وليس معتادا في مالعب كرة القدم 
االردنية«. واكد ضرورة »حتديد املسؤولني 
عنها ومعاقبتهم لضم���ان عدم تكرارها في 
املالع���ب االردنية«. ويش���كل العبو ناديي 
الوحدات والفيصلي العمود الفقري للمنتخب 

الوطني االردني.
 وم���ع ان الناديني يضم���ان العديد من 
الالعبني االردنيني من اصول فلس���طينية، 
ينظر املجتمع االردن���ي الى الفيصلي على 
انه ناد ميثل االردنيني والوحدات كناد ميثل 

االردنيني من اصول فلسطينية.
من جهته، اكد امني السر العام في احتاد 
كرة القدم االردني خليل السالم ان »االحتاد 
يواصل مساعيه مع كل اجلهات ذات الصلة 
واالختصاص ملتابعة القضية واتخاذ ما يلزم 

من اجراءات لتطويق االزمة«.
ويأتي ذل���ك بينما يبدأ املنتخب االردني 
اليوم املرحلة النهائية من استعداداته لبطولة 
كأس آسيا 2011 التي ستنظم في الدوحة من 

السابع الى 29 يناير.

الوحدات يعلن انسحابه من بطولة الدوري حتى إشعار آخر


