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بن شيخة يقدم استقالته بعد الهزمية الثقيلة

املغرب يكتسح اجلزائر في تصفيات كأس أفريقيا

أنس جابر تفوز بلقب الشابات في »روالن غاروس«

األوملبي املصري يحقق نصف املهمة في السودان
تناقلت وسائل إعالم جزائرية 
وتونسية ومصرية في اليومني 
الى  املاضي����ني تقارير تش����ير 
مفاوضات بني األهلي والترجي 
التونس����ي م����ع ن����ادي بجاية 
الفريق  اجلزائري بشأن هداف 
وال����دوري اجلزائ����ري املهاجم 

الكاميروني ياني����ك نيانغ )21 
عاما(.

وفي اتصال ملوق����ع األهلي 
بوكيل أعمال الالعب خالد بوقره، 
قال انه لم يقم أي مسؤول أهالوي 
باالتصال أو استطالع األمر منه 
أو من الالعب أو االتصال ببجاية 

مطلقا، مشيرا إلى أن إقحام األهلي 
في خبر مفاوض����ات مع بجايه 
بشأن نيانغ خبر غير صحيح.

من جانب آخر، ابدى اجلهاز 
الفني للمنتخب املصري األوملبي 
رضاه عن التع����ادل 0 - 0 مع 
السودان في ذهاب املرحلة الثانية 

من التصفيات املؤهلة إلى اوملبياد 
لندن 2012.

وق����ال فك����ري صالح مدرب 
حراس املرمى »بالنظر للظروف 
احمليطة باملباراة، نشعر بالرضا 
جتاه النتيجة، فالطقس صعب 
للغاية في السودان بالنظر إلى 

احلر والرطوبة، وامللعب جنيل 
صناعي من الدرجة الثالثة ولذلك 
التعادل يعد نتيجة جيدة، لكن 
الفري����ق كذلك لم يلت����زم بكل 
تعليمات اجله����از الفني ما أثر 

سلبا على األداء«.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

اكتسح املنتخب املغربي ضيفه 
اجلزائري وتصدر املجموعة الرابعة 
بالفوز عليه 4 - 0 اول من امس 
في اجلولة الرابعة من التصفيات 
املؤهلة الى كأس امم افريقيا 2012 
في الغابون وغينيا االستوائية. 
وس���جل مهدي بن عطية )26( 
ومروان الشماخ )38( ويوسف 
حاجي )61( واس���امة السعيدي 

)69( اهداف املباراة.
وثأر املغرب من جاره اجلزائري 

أحرزت التونسية انس جابر 
املصنفة تاسعة لقب فئة الشابات 
ف���ي بطول���ة »روالن غاروس« 
الفرنس���ية، ثان���ي البط���والت 
الكبرى للتنس، بفوزها  األربع 
على البورتوريكية مونيكا بويغ 
اخلامسة 7-6 )10-8( و6-1 في 

املباراة النهائية أمس.
وعوضت جاب���ر )16 عاما( 
خس���ارتها الع���ام املاضي امام 
األوكرانية ايلينا سڤيتولينا 6-2 
و5-7. وباتت جابر املولودة في 
28 أغس���طس 1994، اول العبة 
عربية تت���وج بأحد األلقاب في 

الغراند سالم.
يذك���ر ان جابر توجت بلقب 
بطلة افريقيا لفئة حتت 15 عاما 
في العام���ني األخيرين، كما انها 
أحرزت لقبني في دورات التحدي 

اجلزائ���ر العاصم���ة في اجلولة 
االولى من منافس���ات املجموعة 

الرابعة للتصفيات القارية.
وكانت مهمة بن ش���يخة )47 
عاما( قي���ادة املنتخب بالده الى 
نهائي���ات كأس امم افريقيا 2012 
في الغابون وغينيا االستوائية، 
علما انه كان يشرف على تدريب 
املنتخب الرديف املكون من العبي 
الدوري احمللي قبل تسلم املنتخب 

االول.

الصفراء. ونقلت ش���بكة »سي.
سي.تي.ڤي« املباراة مباشرة الى 
عشرات املاليني من املشاهدين في 
مختلف البالد، وقد اعترف %44 
من اكثر من 100 الف مشارك في 
اس���تطالع اجراه موقع »سينا« 
انهم بكوا بعد تتويج مواطنتهم 
باللقب الكبير الذي منح وبحسب 
املوقع »الفخر للصني وآسيا«. ولم 
ينحصر فرح الصينيني في اللذين 
يتابعون كرة املضرب بل في الذين 
ال يعرفون حتى قوانني اللعبة، 
وقد جتلى ه���ذا االمر في احدى 
احلانات الت���ي عرضت املباراة 
وعلى لسان احد املشاهدين لي 
غاو الذي قال »انا س���عيد جدا. 
انا صيني وه���ي صينية. انا ال 
افهم فعال هذه اللعبة لكني سعيد 

جدا«.

وذكر بيان االحتاد اجلزائري ان 
بن شيخة كان أخبر العبي املنتخب 
باستقالته بعد املباراة التي اقيمت 
في مراكش. وكان بن شيخة تسلم 
منصبه في سبتمبر املاضي خلفا 
لرابح سعدان الذي قاد املنتخب الى 
نهائيات مونديال جنوب افريقيا 
2010 حيث خرج من الدور االول 
قبل ان يستقيل من منصبه في 
الرابع من سبتمبر املاضي غداة 
التعادل ام���ام تنزانيا 1 - 1 في 

االربع الكبرى في التنس بعد ان 
تغلبت على االيطالية فرانشيسكا 
سكيافوني حاملة اللقب 6 - 4 
و7 - 6 )7 - 0( في نهائي بطولة 
روالن غاروس الفرنسية. »نا لي 
تدخل التاريخ«، هذا ما عنونته 
صحيفة »شاينا دايلي«، مضيفة 
»من املتوقع ان يقدم انتصارها 
دافعا كبيرا لرياضة تشهد اصال 
صعودا س���ريعا ف���ي الصني«. 
والتزال لعبة التنس في الصني 
اال ان  من رياضات امليسورين، 
انتصار ل���ي في روالن غاروس 
سيعطي هذه اللعبة دافعا كبيرا 
بني مختلف فئات املجتمع الصيني 
الذي ش���عر بفخر كبير نتيجة 
هذا االجن���از ال���ذي وضع بلد 
امللي���ار و339 مليون و725 الف 
نسمة تقريبا على خارطة الكرة 

الذي كان فاز عليه ذهابا في 27 
مارس املاضي بركلة جزاء نفذها 
حسن يبدا، وبذلك يتصدر املغرب 
املجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 
ثالث نقاط عن كل من جمهورية 
الوس���طى وتنزاني���ا  افريقي���ا 

واجلزائر.
القاسية، تقدم  الهزمية  واثر 
مدرب املنتخ���ب اجلزائري عبد 
احلق بن ش���يخة باستقالته من 

منصبه.

التي ينظمها االحتاد الدولي للعبة 
عام 2010 ف���ي انطاليا التركية 
وال���دار البيضاء املغربية، علما 
بأنها خسرت نهائي دورة املنستير 

التونسية عام 2009.
وأعربت جابر عن سعادتها 
بالتتويج باللقب الذي »كان ثمرة 
جهود سنوات كثيرة«، مضيفة 
ان »املباراة كانت صعبة والشد 
العصبي كان كبيرا«. وفي فئة 
الشباب، كان اللقب من نصيب 
األميرك���ي بي���ورن فراتاجنلو 
بتغلبه على النمساوي دومينيك 
ثييم املصنف رابع عش���ر 6-3 
و6-3 و8-6.  على صعيد اخر 
تصدرت نا لي الصحف الصادرة 
في بالدها بعد ان اصبحت اول 
صيني���ة واول العبة آس���يوية 
البطوالت  تتوج بلقب اح���دى 

)أ.ف.پ( مدافع املغرب بدر القدوري يبعد الكرة خلف مهاجم اجلزائر رفيق جبور  

التونسية انس جابر حاملة درع »روالن غاروس« للشابات  )أ.ف.پ(

انتظر 13 سنة وغلب مهرام في النهائي 

الرياضي بيروت »معرس« السلة اآلسيوية

سيدات إيران يخسرن
من األردن بسبب احلجاب

انتظ���ر الرياضي بيروت 13 س���نة ليظفر 
بكأس بطولة األندية اآلس���يوية لكرة السلة، 
بعد مشاركة أولى فيها عام 1998 انتهت باملركز 
الثالث وقد أحرز النادي األصفر الكأس الوحيدة 
التي افتقدتها خزانته الزاخرة بالكؤوس واأللقاب 
احمللية واإلقليمية، وفاز في نهائي النس���خة 
ال� 22 على مهرام اإليراني حامل اللقب بفارق 
تسع نقاط 91 – 82 ، األشواط )17 � 14، 38 � 39، 
57 � 58، 91 � 82( في قاعة »مانيال س���بورتس 

سنتر«.
وحسم الرياضي اللعبة في الشوط الرابع 
بفضل أداء جماعي عال من العبي الفريق الذين 
ابتعدوا على األلعاب الفردية، وتركوا الكرة تدور 
وفق هجمات منس���قة، وكان جنم املباراة من 
دون منازع فادي اخلطيب املعار من الشانڤيل، 
اذ س���جل 41 نقطة ليحتفل بكأسه الرابعة في 
املس���ابقة بعد ثالث مع احلكم���ة بيروت في 
أعوام 1999 و2000 و2004، وأضاف االميركي 
لورن وودز 21 نقطة الى 16 متابعة، واملصري 

العربية.نت: رفضت العبات املنتخب اإليراني 
االلتزام بتعليمات االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
بارتداء غطاء مخصص للرأس بدال من احلجاب، 
وذلك خالل مشاركتهن في منافسات الدور الثاني 
من التصفيات اآلسيوية لدورة األلعاب األوملبية 
2012 في لندن، مما أدى العتبار املنتخب األردني 
فائزا عل���ى نظيره اإليران���ي بنتيجة 3 - 0 في 
املباراة املقرر إقامتها اجلمعة املاضية على ستاد 
عمان الدولي باألردن. وأرس���ل االحتاد اإليراني 
لكرة القدم احتجاجا إلى »فيفا« ضد قرار األخير 
بإلغاء املباراة. وذكرت وس���ائل اإلعالم اإليرانية 
أم���س أن االحتاد اإليراني أع���رب عن احتجاجه 
الرسمي على قرار فيفا الذي اتخذ بسبب ارتداء 
الالعبات للحجاب والزي اإلس���المي. وجاء قرار 
حكمة املباراة، تطبيقا لتعليمات »فيفا« بضرورة 
تنفيذ املادة الرابعة من قانونه، والتي تنص على 
أنه »ال يجوز أن تك���ون ملالبس الالعبني خلفية 
سياس���ية أو دينية أو خاصية معينة«. ويسمح 
االحتاد الدولي لالعبات بارتداء البنطال الطويل 
بدال من »الش���ورت القصير« املتعارف عليه في 
مباريات الرجال. وسبق لفيفا أن توصل إلى حل 

إسماعيل احمد 18 نقطة الى 15 متابعة، وجان 
عبدالنور 14 نقطة. فيما س���جل ملهرام صمد 
نيكخا بهرامي 28 نقطة، واألميركي كريستوفر 

وليامس 21 نقطة.
واحتفل مناصرو النادي الرياضي في مانيال 
وكانوا كثر قدموا من بيروت قبل ساعات من 
املباراة النهائية. وقال رئيس النادي م.هشام 
اجلارودي ل� »األنباء«: »اهم ما حتقق تكريسنا 
االرادة احلديد، وفوزنا بالكأس التي طاردناها 
منذ عق���د ونيف، واحلمدهلل ل���م ندعها تنال 
منا«، وتلقى اجلارودي سيال من االتصاالت من 
بيروت ومن الرياض أولها من رئيس حكومة 
تصريف األعمال سعد احلريري مهنئا النادي 
بلقبه الغالي، وقال املدير الفني فؤاد ابو شقرا: 
»اخيرا وضعت كأس النوادي اآلس���يوية في 
سجلي مدربا«، وبدأت التحضيرات الستقبال 
كبير لبعثة النادي في قاعة الش���رف مبطار 

رفيق احلريري الدولي في بيروت.
مانيال ـ ناجي شربل  ٭

لهذه القضية مع االحت���اد اإليراني للعبة خالل 
مباريات دورة األلعاب األوملبية للش���باب التي 
أقيمت في سنغافورة الصيف املاضي، حيث قرر 
االحتاد الدولي، بعد منعه الالعبات من املنافسة، 
أن ترتدين غطاء للرأس والشعر ال يغطي األذنني 
والرقبة، عوضا عن احلجاب، وهو ما لقي ترحيبا 
من احتاد الكرة االيراني آنذاك. وتستضيف العاصمة 
األردنية عمان مباريات الدور الثاني من التصفيات 
اآلسيوية ملنافسات كرة القدم النسائية في دورة 
األلعاب األوملبية 2012 خالل الفترة من 3 إلى 12 
اجلاري، وذلك مبشاركة منتخبات األردن وإيران 
وڤيتنام وتايلند وأوزبكستان. ويتأهل صاحب 
املركز األول بالتصفيات إلى الدور الثالث، ملرافقة 
املنتخبات اخلمسة احلاصلة على التصنيف األعلى 
في تصفيات أوملبياد بكني 2008 وهي اليابان والصني 
وكوريا الش���مالية وكوريا اجلنوبية وأستراليا. 
وتلعب املنتخبات الستة في الدور النهائي الذي 
يقام في الفترة من 1 الى 11 س���بتمبر املقبل على 
نظام الدوري املجزأ م���ن مرحلة واحدة، بحيث 
يتأهل صاحبا املركزين األول والثاني إلى مسابقة 

كرة القدم لدورة األلعاب األوملبية 2012.

فرحة العبي الرياضي بلقب االندية اآلسيوية

العبة إيرانية تبكي بعد حرمان فريقها من خوض املباراة أمام األردن

فيفا بعدما عصفت به في االشهر 
االخير فضائح الرشوة والفساد. 
الذي لعب  واضاف كيسينجر 
دورا مهما في حصول بالده على 
ش����رف تنظيم مونديال 1994، 
في تصريح لراديو شبكة »بي.

بي.سي« البريطانية »نعم، لقد 
دعاني لكنه لم يحدد ما يريده 
واكتفى بالقول انه يريد انشاء 
مجموعة مكونة من رجال حكماء 
للعمل على املسائل التي حصلت 
مؤخرا«. وواصل »انا مش����جع 
متحمس لكرة القدم وكنت كذلك 
طيلة حياتي. اشاهد املباريات 
بقدر االمكان. اذا كان باستطاعتي 
مساعدة هذه الرياضة فسأشارك 
اع����رف هوية  ان  لكن يج����ب 
املش����اركني اآلخري����ن وما هي 
الشروط املستند عليها قبل ان 

التزم«.

بالتر يطلب مساعدة كيسينجر 
ملكافحة الفساد في »فيفا«

كش����ف وزي����ر اخلارجية 
االميركي����ة االس����بق هن����ري 
كيس����ينجر ان رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم السويسري 
جوزف بالتر طلب منه املساعدة 
على »تنظيف« السلطة الكروية 
العليا من الفساد، مشيرا الى انه 
يحتاج الى املزيد من التفاصيل 

قبل االستجابة لهذا الطلب.
واش�����ار كيسينج�����ر 
)88 عاما( الذي شغل منصب 
وزي����ر اخلارجي����ة االميركية 
من 1973 ال����ى 1977 في عهدي 
الرئيسني اجلمهوريني ريتشارد 
نيكس����ون وجيرالد فورد بعد 
ان كان ايضا مستشارا لشؤون 
االمن القومي للرئيس نيكسون 
من 1969 ال����ى 1973، ان بالتر 
طلب منه ان ينضم الى مجموعة 
هنري كيسينجرجديدة تبحث في سبل اصالح 


