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االحتاد والدير إلى نهائي »يد البحرين«

شركة إسرائيلية تتولى األمن في كأس أفريقيا 

الرياضي يواجه دهوك في »السلة اآلسيوية«

الذياب شارك بتكرمي السد

ستكون كرة اليد البحرينية على موعد مع 
بطل جديد ألول مرة هذا املوس���م ليكون رابع 
األندية البحرينية الت���ي تخطف البطولة منذ 
تأس���يس االحتاد عام 1974 والتي حققها خالل 
هذه السنوات النجمة حتت مسمى )القادسية – 

الوحدة – الهالل( واألهلي وباربار.
وشهدت مباراتي الدور قبل النهائي لتحديد 
بطل هذا املوسم خروج حامل اللقب والوصيف 
ألول مرة في تاريخ اللعبة فقد استطاع الدير أن 
يزيح األهلي حامل اللقب ويفوز عليه بنتيجة 
26- 27، ومتكن االحتاد من الفوز على النجمة 
23- 27 بعد أن انتهى الشوط األول بتعادلهما 

 .11-11
وبذلك سيتقابل الفريقان في املباراة النهائية 
لتحديد البطل وذلك يوم األربعاء املقبل وقد ضمن 

كالهما التأهل إلى البطولة اآلسيوية لألندية.
وضمن الدوري البحريني لكرة السلة، اشتد 
الصراع على التأهل للمربع الذهبي للعبة ولم 
تبق سوى مرحلة واحدة من الدورة السداسية 

والتي ستحدد من سيرافق املنامة واحملرق إلى 
املربع.

واستطاع األهلي الفوز على احلالة 89-76 
وتقدم للمركز الثالث برصيد 6 نقاط وقد تألق 
العبه األميركي ليموند واحرز 25 نقطة وميثيم 
جميل 20 وحس���ن شاكر 19.فيما سجل للحالة 

األميركي سمبسون 22 وأحمد مال اهلل 19.
وبات���ت مهمة احلالة في التأهل بالفوز على 
مدينة عيسى وتدخل فيها احلسابات وذلك بعد 
فوز املدينة على نويدرات 75- 96 ليرفع رصيده 

إلى 6 نقاط فيما رصيد احلالة 5 نقاط.
ومن جهة أخرى، وصل إلى البحرين املدرب 
األميركي إيرل رشاد الذي تعاقد معه احتاد كرة 
الس���لة لتدريب املنتخب األول واإلشراف على 
فرق املراحل السنية. وس���يتم خالل االسبوع 
املقبل تقدمي املدرب في املؤمتر الصحافي وتوقيع 
العقود رسميا معه، وحرص املدرب على حضور 

مباريات الدورة السداسية. 
المنامة ـ ناصر محمد  ٭

أعلنت شركة »ماجال« اإلسرائيلية احملدودة 
لألنظم���ة األمنية عبر موقعها الرس���مي أنها 
فازت بحق تقدمي خدمات األمن خالل نهائيات 
كأس األمم األفريقي���ة لكرة القدم 2012 بغينيا 
االستوائية والغابون. وستغطي شركة ماجال 
العديد من املواقع مبا في ذلك املطارات والستادات 
واملالعب التدريبية والفنادق عبر نظام أمني 

متكامل يعرف باس���م »فورتيس«، وهو نظام 
متت جتربته بالفعل ف���ي العديد من املالعب 
والقرى األوملبية. وبلغت تكلفة الصفقة 24.6 
مليون يورو )35.5 مليون دوالر( لتوفير وسائل 
األمن واحلماية للبطولة االفريقية التي تقام 
خ���الل الفترة من 21 يناير إلى 12 فبراير 2012 

مبشاركة 16 فريقا. 

أمت الرياضي بيروت الدور األول من بطولة 
األندية اآلس���يوية ال�22 في كرة السلة املقامة 
حاليا في العاصمة الفلبينية مانيال لغاية بعد 
غد األحد من دون خس���ارة بعدما حقق فوزه 
الرابع على التوالي على اجلالء السوري 86 – 73 
)األشواط 15 – 20، 39 – 36، 59 – 51، 86 – 73( 

وأكد صدارته للمجموعة الثانية. 
وجاء فوز الرياضي على وصيف غرب آسيا 
بالالعبن االحتياطين، فلم يشرك املدرب فؤاد أبو 
شقرا أيا من العبيه االجانب كما أراح الالعبن 
األساس���ين الذين خاض���وا املباريات الثالث 
األولى، وتألق أمير سعود وكان أفضل مسجل 
في املباراة ب� 28 نقطة، كما كان أفضل مسجل 
للفائز عمر الترك 18 نقطة منها 5 ثالثيات من 
س���ت محاوالت، والعب االرتكاز وليم فارس 
18 نقط���ة، وعلي فخرالدي���ن 9 نقاط، ومحمد 
ابرهي���م 7 نقاط. وللخاس���ر رامي مرجانة 16 

كّرم وزير الش���باب والرياضة في حكومة 
تصريف االعمال د.علي عبداهلل، نادي الس���د 
الحرازه املركز الثالث في بطولة العالم لالندية 
في كرة اليد »سوبر غلوب« التي استضافتها 
الدوحة مؤخرا، في حفل عشاء اقامه في فندق 
»لو رويال« ضبية.  وحضر نائب رئيس االحتاد 
الدولي لكرة اليد بدر الذياب ممثال عن رئيس 
املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد 
واملدير العام لوزارة الش���باب والرياضة زيد 
خيامي، ورئيس اللجن���ة االوملبية اللبنانية 

نقطة، واالميركي جمال ميلر 14 نقطة، وميشال 
معدنلي 10 نقاط. 

وانفرد مهرام االيراني باملركز الثاني للمجموعة 
الثانية بفوزه على الريان القطري الذي حجز 
املركز الثالث 81 – 64، وحسم سمارت جيالس 
الفلبيني صدارة املجموعة االولى لصاحله بفوزه 
على العلوم التطبيقية األردني بفارق نقطتن 

 .74 – 76
وفي املجموعة عينها فاز احتاد جدة السعودي 
على دبليو كاي ال املاليزي 98 – 76، ويقام اليوم 
اجلمعة الدور ربع النهائي، فيلتقي الرياضي 
بيروت مع دهوك العراقي الس���اعة 9 صباحا 
بتوقيت الكويت، ومهرام اإليراني مع احتاد جدة 
السعودي الساعة 11، وسمارت جيالس الفلبيني 
واجلالء السوري الساعة 1 ظهرا، والريان القطري 

مع العلوم التطبيقية األردني الساعة 3.
مانيال ـ ناجي شربل   ٭

انطوان ش���ارتييه وعدد م���ن اعضاء اللجنة 
التنفيذية، ورؤساء احتادات واندية. وحتدث 
رئيس نادي السد احملامي متيم سليمان ورئيس 
االحتاد اللبناني لكرة اليد عبداهلل عاش���ور، 
والوزير عبداهلل عن »االهمال الرسمي للرياضة، 
والضمور الشعبي لاللعاب الرياضية«، مشيدا 
برئيس نادي السد، قائال ان عدم اقرار االعتمادات 
اجلديدة لوزارة الشباب والرياضة، أبقى املوازنة 

السابقة على ما هي عليه.
بيروت ـ »األنباء«  ٭

)عدنان احلاج علي( شهادة تقدير لتميم سليمان يتسلمها من بدر الذياب  

متفرقات عربية
٭ بات املدرب األرجنتيني اليخاندرو سابيال 
قريبا من تدريب اجلزيرة بطل اإلمارات لكرة 
القدم في املوسم املقبل حسبما نقلت تقارير 
محلية عن الصحف األرجنتينية أمس، واستنادا 
الى صحيفت���ي »اولي���ه« و»دياريو هوي« 
األرجنتينيتن فإن مدة العقد ستكون ملوسم 

واحد وقيمتها تبلغ 2.5 مليون دوالر.
٭ أعفى االحتاد السعودي لكرة القدم أمني 

السر العام فيصل عبدالهادي من منصبه 
بسبب خطأ إداري يتعلق مبباراة األهلي 

والشباب ضمن مسابقة كأس األبطال »كأس 
خادم احلرمني الشريفني«، وفاز الشباب 

على األهلي 2-1 في الرياض األحد املاضي 
في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي والتي 

شارك فيها العب الشباب عبدالعزيز السعران 
املوقوف.

٭ أعل���ن نادي الوكرة القط���ري لكرة القدم 
تعاقده مع العراقين مهاجم الغرافة السابق 
وهداف الدوري هذا املوس���م يونس محمود 
ملدة عامن والعب اخلريطيات الس���ابق عالء 

عبد الزهرة ملدة عام واحد.
٭ أبرم احتاد كرة السلة األردني عقدا مع 

املدرب األميركي توماس بالدوين لتولي مهمة 
قيادة منتخب بالده خالل الفترة املقبلة التي 

تشهد سلسلة استحقاقات خارجية.
٭ حل���ق احتاد كلباء بالظف���رة الى الدرجة 
الثانية بعد خس���ارته امام مضيفه دبي 3-1 
في املرحلة الواحدة والعشرين قبل األخيرة 
م���ن الدوري اإلماراتي لك���رة القدم، وتوقف 
رصيد االحتاد عن���د 20 نقطة ليصبح ثاني 
الهابطن الى الدرجة الثانية، وبقي دبي تاسعا 

وله 26 نقطة.

أكد أن اختيار منظم املونديال مستقباًل سيكون عبر اجلمعية العمومية لـ »فيفا«

بالتر: ال أتوقع معارك جديدة وسنبدأ مرحلة الشفافية

 اكد رئي���س االحتاد الدولي 
لكرة القدم السويسري جوزيف 
بالتر في زيوريخ عقب انتخابه 
لوالية رابعة على التوالي انه ال 
يتوقع معارك جديدة وان »فيفا« 
سيبدأ مرحلة جديدة من الشفافية 
عقب فضائح الرشوة والتحقيقات 
الداخلية التي هزت البيت الكروي 

العاملي في اآلونة األخيرة. 
 وقال بالتر في مؤمتر صحافي 
»ال أتوقع معارك جديدة، سنبدأ 
مرحلة جديدة من الشفافية وفيفا 
س���يراقب اجلميع. سيكون كل 
شيء واضحا حتت شعار »عدم 
التسامح« مع املفسدين واملرتشن، 
لن يكون ذلك مقتصرا على جاري 
بل جميع أعضاء االحتاد الدولي 
وأنا بينهم. انه اكثر من إنذار انها 

بطاقة صفراء«.
 وأوض���ح بالتر ان القرارات 
التي اتخذتها اجلمعية العمومية 
تصب في خانة املرحلة اجلديدة 
ويتعل���ق األمر بتغيي���ر نظام 
االقتراع على الدول املستضيفة 
لكأس العالم في املستقبل بعد ان 
حصل اقتراح بالتر على أغلبية 
العمومية  أص���وات اجلمعي���ة 
)176 صوتا مقاب���ل اعتراض 4 

احتادات(.
 ويقضي النظام اجلديد بان 
تقرر اجلمعية العمومية مجتمعة 
)الدول املنتسبة إلى فيفا 208( 
التي تس���تضيف  الدولة  هوية 
كأس العالم وليس أعضاء اللجنة 
التنفيذية ال� 24 كما هو معمول 

به حاليا.
التعديالت أيضا   وش���ملت 
مشروعن جديدين ملكافحة الفساد 
وضمان ش���فافية أفضل: جلنة 
أخالق بسلطات معززة و»جلنة 
احللول« س���يتم حتديد معاملها 

في املستقبل.
 وقال بالت���ر: »من أين جاء 
كل ه���ذا االذى الى فيف���ا؟ انها 
ش���عبية مس���ابقتنا األم، كأس 
العالم، واختيارنا في الثاني من 
يناير املاض���ي )مونديالي 2018 
لروسيا و2022 لقطر(، الذي أدى 

جلميع االحت���ادات وليس لدي 
اي شعور سيئ ملن لم مينحني 

صوته«.

فوستر يهاجم االتحاد االسترالي

على صعيد اخر، أكد الالعب 
األسترالي الدولي السابق كريغ 
فوس���تر أن مس���اندة االحتاد 
األسترالي لكرة القدم للسويسري 
جوزيف بالت���ر »احملاصر« في 
ل� »فيفا«  الرئاسية  االنتخابات 

يعد وصمة عار للبالد.
وقال فوستر »أشعر باإلحباط 
ألن االحتاد االسترالي لكرة القدم 
أساس���ا من خالل هذه اخلطوة 
لم يجس���د قيمة ما، أعتقد أنهم 
في االحتاد االس���ترالي يعولون 
عل���ى إمكانية اس���تضافة كأس 
العالم 2022 ف���ي حال مت إجراء 
إعادة التصويت وهو االمر غير 

احملتمل«.
وأكد فوستر أن أستراليا كان 
ينبغي أن تأخ���ذ صف إجنلترا 
وتنض���م إلى 16 احت���ادا وطنيا 
امتنعوا عن التصويت خالل عملية 
االنتخابات التي جرت وشهدت فوز 

بالتر بفترة رئاسية رابعة.
رومينيغه يطالب بتغييرات 
في غضون ذلك، طالب الرئيس 
التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ 
األملان���ي كارل هاينز رومينيغه 
بإج���راء »تغييرات جذرية« في 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
وكرر نداءه بوج���ود دور أكبر 

لألندية.
وقال رئي���س رابطة األندية 
األوروبية رومينيغه »التطورات 
األخيرة أظهرت مجددا أن هناك 
حاجة إلى إجراء تغييرات جذرية 

في كامل هياكل فيفا«.
وأضاف رومينيغه »األندية 
األوروبية لن تواصل االستسالم 
لعدم مشاركتها في اتخاذ القرارات 
التي تتعلق باألندية، سنواصل 
عن كثب محاوالتنا لدفع تطوير 
فيف���ا في هذا املجال وس���نتخذ 
اإلجراءات املناسبة إذا لم يحدث 

ذلك«.

وأستطيع أن أعطي لكم شخصية 
بارزة هو وزير اخلارجية األميركي 
السابق هنري كيسنجر الذي أكد 
على الفور موافقته. أحد الذين 
سيشاركون أيضا، هو العب سابق 
انساني عظيم، يوهان كرويف، 
الذي سيكون شخصية مثالية في 
أي من اللجان، ونحن سنأخذه 

الى جلنة احللول«.
 واشار بالتر الى انه حتدث 
الى املؤسسات الراعية ألنشطة 
االحت���اد الدولي عق���ب فضائح 
الرشاوى، وقال »نعم، انهم يثقون 
بنا ولكنهم طالبونا بجلب قارب 
فيف���ا الى مياه أفضل. لكن احدا 

منهم لم يقل سننسحب«.
 واكد بالتر انه فوجئ بقرار 
االحتاد االجنليزي تغيير أجندة 
العمومي���ة واملطالبة  اجلمعية 
بتأجيل االنتخابات، مشيرا الى 
انه لن يتخذ موقفا شخصيا بحق 
االجنليز الذين كانوا ضده، وقال 
»لن أتخذ موقفا بحق االجنليز 
ولن يتم عزلهم، حصلت على 186 
صوتا وأن���ا فخور بذلك. الذين 
صوتوا ضدي هم ايضا اعضاء 
في االحت���اد الدولي وانا رئيس 

الى موج���ة اتهامات واقتراحات 
وانتقادات«.

 واض���اف »هل من العدل ان 
يأت���ي اختيار ال���دول املضيفة 
لكأس العالم من اللجنة التنفيذية 
)املكونة من 24 عضوا( لفيفا؟ 
أريد في املستقبل ان يتخذ قرار 
الدول املضيفة من قبل  اختيار 
اجلمعية العمومية )208 أعضاء( 
لفيفا، اللجنة التنفيذية ستصدر 
توصيات وتعد قائمة مختصرة 
واجلمعي���ة العمومية هي التي 

ستقرر البلد املضيف«.
 واكد بالتر انه لن يتخلى عن 
فكرة إنشاء مجلس احلكماء يضم 
عناصر من خارج عالم كرة القدم 
والتي حتدثا عنها خالل حملته 
االنتخابية، وقال »على اإلطالق لم 
أتخل عن املشروع، أردت احداث 
جلنة داخلية بإمكانها ضم خبراء 
من اخلارج او ليست لديهم عالقة 
بكرة القدم، لكن جلنة احلكماء 

التزال ضمن برنامجي«.
 وأضاف »لك���ن لندع جلنة 
احللول تعمل اآلن ونرى، بالنسبة 
للباقي، لدي اتصاالت في املجاالت 
السياسية واالجتماعية والفنية، 

)أ.ف.پ( رئيس »فيفا« جوزيف بالتر يتلقى التهنئة من ابنته كورين وحفيدته سيرينا بعد إعالن بقائه رئيسا لالحتاد الدولي  

)أ.ف.پ( جانب من عملية فرز األصوات بعد انتهاء اجلمعية العمومية ل� »فيفا«   

رومينيغه يطالب 
بتغييرات جذرية 

في »فيفا«

 فوستر: مساندة 
أستراليا لبالتر وصمة 

عار في تاريخ البالد

اليسار السويسري يطالب بفرض ضرائب على »فيفا«
 اعلنت حركة شباب احلزب اليسار االشتراكي 

السويسري عن تقدمي طلب احاطة الى كل 
من مجلس احلكم االحتادي والبرملان لشطب 

االمتياز املمنوح لالحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( بإعفائه من الضرائب.

 وقال بيان صادر عن احلزب انه قدم طلب 
االحاطة بتضامن مع منظمة »التضامن 

السويسري« غير احلكومية بعد ان تبني من 
الفضائح التي مت الكشف عنها اخيرا ان »فيفا« 
ال يجب ان تتمتع بالعفو من الضرائب كمنظمة 

خيرية للنفع عام.
 واستند البيان الى ميزانية »فيفا« السنوية 
املعلنة والتي جاء فيها ان االحتاد سدد في 

الفترة بني عامي 2007 و2010 نحو 3.5 ماليني 

دوالر رسوما ضرائبية للسلطات السويسرية 
بينما كان من املفترض ان تصل الضرائب 
املستحقة الى 214 مليونا وفق األرباح التي 

حققها االحتاد.
 وأضاف رئيس حركة شباب احلزب االشتراكي 

دافيد روت »لقد حتول »فيفا« الى صندوق 
مثقل باملليارات واستقطع كبار مدرائه العام 
املاضي أكثر من 50 مليون دوالر كمكافآت«.
 وقال البيان ان التداعيات األخيرة التي مت 

الكشف عنها والتصريحات املتعلقة بها توضح 
ان الرشوة تكاد تصبح امرا شائعا في »فيفا«.

 وتسعى احلملة الى جمع اكبر قدر من 
التوقيعات على طلب اإلحاطة حلشد زخم شعبي 

لها قبل تقدميها الى السلطات السويسرية.


