
Saturday 6 December 2008, Issue No. 2283هاتف:17596999، فاكس:www.alwasatnews.com 17592091العدد 2283  السبت 6 ديسمبر  2008 الموافق   8  ذو الحجة  1429 هـ

قمبر: التطوير 
يحتاج إلى 

البنية التحتية 
السليمة 

والمالعب 

ص 11 ص  5
إثارة في 
»نو كامب« 
برشلونة 

يستضيف 
عقدته فالنسيا

ما الذي يجري في معسكر
منتخبنا الوطني للطائرة بفرنسا

§ الوسط - هادي الموسوي

حاليًا  المقام  معسكره  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  يواصل   [
 )ART( بطولة  وه��ي  المقبلة  لالستحقاقات  اس��ت��ع��دادًا  فرنسا  ف��ي 
الخليج  وبطولة  الجاري  الشهر  خالل  ستقام  التي  العربية  للمنتخبات 
في  عمان  في  ستقام  التي   )19( لخليجي  المصاحبة  األلعاب  ضمن 

الشهر المقبل.
االخبار  فإن  تقريبًا  أسبوع  قبل  المملكة  مغادرته  رغم  وعلى  الوفد 
استفاد  وهل  الفريق  لعبها  تجريبية  مباراة  كم  ندري  وال  عنه  منقطعة 
المعسكر؟  ذلك  في  الالعبين  حال  هو  وما  ال؟  ام  اليومية  تدريباته  من 
كلها أسئلة مشروعة تحتاج إلى أجوبة لمن يريد متابعة المنتخب بطل 

الخليج سابقًا ويسعى إلى المحافظة على لقبه.
ن��ح��ن ف��ي »ال��وس��ط ال��ري��اض��ي« ح��اول��ن��ا ك��ث��ي��رًا م��ن م��ص��ادرن��ا أن 
على  والوقوف  الصحيفة  في  ننشرها  لكي  المعلومات  على  نحصل 
خالل  ومن  والخليجية،  العربية  للبطولتين  الفريق  استعدادات  آخر 
الحسبان  في  تكن  لم  مفاجأة  إلى  توصلنا  المعلومات  هذه  عن  البحث 

إذ  هناك  الوفد  اعضاء  لكل  الكبير  االستياء  الى  نظرا  البال  على  هي  وال 
وتفيد  للمنتخب،  الفني  الجهاز  فيهم  بما  واضح  والتذمر  سيئ  الوضع 
والجهاز  الالعبين  ان  الرياضي«  »الوسط  عليها  حصل  التي  االخبار 
الفني يطالبون بالعودة إلى البحرين بداًل من البقاء هناك ولكيال تزداد 

النفسية سوءا.
كما ان السكن رديء وغير مالئم وبعيد عن األمور الصحية ويعود 
فيه  إذ  الثانية  العالمية  الحرب  أيام  الفرنسي  الجيش  سكن  إلى  تاريخه 

دورات مياه خالية من المياه في معظم أوقات اليوم.
اما غرف النوم فحدث وال حرج، فاألسرة فيها متكدسة على بعضها 
بعضا بمعنى آخر تكون على هيئة طوابق )كل سريرين من اثنين أعلى 
أو  نومهم  في  ال  مرتاحين  غير  الالعبين  فإن  لذلك  ونتيجة  وأسفل(. 
فندق  في  وكأنهم  السليم  بالشكل  المجهزة  غير  الغرف  في  بقائهم 
غير  فهو  والطعام  األكل  اما  الفقيرة.  اإلفريقية  الدول  إلحدى  قديم 
اللقب  تحقيق  او  الخليج  على  بطاًل  ليكون  نفسه  يعد  لفريق  صالح 
التي  للمباريات  والعودة  تقدير.  اقل  على  عليه  المنافسة  او  العربي 
الالعبين،  وال  الفني  الجهاز  طموحات  تلبي  ال  فإنها  الفريق  خاضها 

المنتخب  ذهاب  قبل  وفد  ارسال  االتحاد  على  ينبغي  كان  إذ 
المحظور. في  نقع  ال  حتى  األمور  هذه  كل  من  للتأكد 

الوفد  ط��ع��ام  أن  اي��ض��ا  ت��ؤك��د  ه��ن��اك  م��ن  ال��ق��ادم��ة  االخ��ب��ار 
إلى  الالعبين  معظم  عّرض  ما  و»اللوبة«!؟...  التونة  عن  عبارة 
فقد  المباريات  اما  جدا«.  »تعبانة  والنفسية  الصحي  التدهور 
األداء  وهبط  منها  يستفد  ول��م  ضعيفة  ف��رق  م��ع  الفريق  لعب 
راف��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ح��وادث  ه��ذه  إزاء  كبير  بشكل  للفريق  ال��ف��ن��ي 

. يق لفر ا
اتحاد  في  المسئولين  على  نتمنى  الرياضي«  »الوسط  في  إننا 

علي  ال��ش��ي��خ  ال��ط��ائ��رة  ات��ح��اد  رئ��ي��س  وخ��ص��وص��ًا  ال��ط��ائ��رة 
انقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  سريعًا  التدخل  خليفة  آل  محمد  بن 
هذا  من  يستفيد  لن  هو  إذ  البحرين  إلى  الوفد  وإع��ادة  هناك 
يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  تلك  وفق  )السيئ(  المعسكر 
في  الرئيس  شخص  ف��ي  تامة  ثقة  على  اننا  ه��ن��اك.  الفريق 
وتدهور  انهيار  قبل  الحقيقة  إلى  للوصول  سريعًا  التحرك 

والخليجية. العربية  البطولتين  قبل  نهائيا  ؟الفريق 
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بمناسبة العيد الوطني
 مهرجان منوع باتحاد التنس

االتـــــحـــــاد  يــــنــــظــــم   [
مهرجان  للتنس  البحريني 
العيد الوطني وعيد جلوس 
بن  حمد  الملك  البالد  عاهل 
يوم  وذلك  خليفة  آل  عيسى 
ديسمبر/  مــن   15 االثنين 
على  الجاري  األول  كانون 
البحرين  بجامعة  مالعبه 
بمشاركة  عيسى  بمدينة 
البحريني  المنتخب  العبي 

للتنس والعبي األندية.
ــان  ــرج ــه ــم ــن ال ــم ــض ــت وي

الناشئين  لالعبين  وفعاليات  الترفيهية  الــفــقــرات  مــن  عــددا 
التنس  اتحاد  وحرص  التنس،  مسابقات  من  وعــددا  والشباب 
على أن تكون المسابقات ممتعة وحماسية لالعبين المشاركين، 

كما تم رصد جوائز مغرية للفائزين بهذه المسابقات.
من  العــبــون  البحرينيين  الالعبين  جانب  ــى  إل يــشــارك  كما 
وجهت  دعــوة  على  بناء  السعودية  العربية  بالمملكة  أرامكو 
التنس  العبي  من  الكثير  تمتلك  أرامــكــو  أن  وخصوصًا  إليهم، 
البحريني  التنس  اتــحــاد  ويسعى  والمتميزين،  الموهوبين 
مباراة  إلقــامــة  للتنس  السعودي  المنتخب  العبي  جلب  ــى  ال
والسعودي  البحريني  الشقيقين  المنتخبين  بين  استعراضية 
الوطني  العيد  مهرجان  على  ــارة  واإلث المتعة  من  نوع  إلضافة 

باتحاد التنس البحريني.
ويأتي تنظيم هذه المهرجان بدعم ورعاية المؤسسة العامة 

للشباب والرياضة.

»البحرين للجولف« 
ينظم »شيفرون البحرين« 

اليوم  تقام  بالحنينية  للجولف  البحرين  ن��ادي  مالعب  على   [
في  يشارك  إذ  البحرين،  شيفرون  لشركة  السنوية  البطولة  السبت 

هذه البطولة 54 العبا يتنافسون فيها على كأس البطولة.
وبهذه المناسبة يتقدم نائب رئيس نادي البحرين للجولف ذياب 
ممثلة  البحرين  شيفرون  لشركة  والتقدير  الشكر  بخالص  النعيمي 
مثل  إقامة  على  شفيع  مجيد  البحرين  شيفرون  شركة  عام  مدير  في 
وتسهم  مستوياتهم  رفع  على  الالعبين  تحفز  والتي  البطوالت  هذه 
به  تقوم  الذي  المتميز  بالدور  أشاد  أنه  كما  بينهم،  فيما  التنافس  في 
شركة شيفرون البحرين تجاه الرياضة والرياضيين لنشر مفهوم 
من  تعتبر  إذ  العمرية،  الفئات  جميع  على  مجتمعنا  في  الجولف  لعبة 

أقدم البطوالت المحلية التي دأب النادي على تنظيمها.

»المدرسين« يفوز 
بدوري الصاالت بـ»ثانوية حمد«

بمدرسة  الرياضية  التربية  قسم  مــدرســي  فريق  تمكن   [
القدم  لكرة  المدرسة  مدير  بكأس  الفوز  من  الثانوية  حمد  مدينة 
داخل الصاالت والتي أقيمت يوم الخميس الماضي في الفسحة 
بعد مباراة دراماتيكية حافلة باإلثارة مع فريق 5 علم2 إذ افتتح 
أن  إال   2 علم   5 لصف  عبدالرضا  محمد  الطالب  المباراة  أهــداف 
أثار  جميل  بهدف  للمباراة  المدرسين  فريق  أعاد  النشيط  محمد 
مرة،  من  أكثر   2 علم   5 صف  العبي  احتجاجات  لتتكرر  المباراة 
علي  الطالب  لطرد  الناصر  احمد  المباراة  حكم  اضطر  الذي  األمر 
المباراة  ــادت  ع وحين  دقــائــق،   5 لمدة  المباراة  لتوقف  هيات 
المدرسين  لفريق  منسقة  هجمة  من  الهدي  رضا  تمكن  للدوران 
بثالث  الــمــبــاراة  نهاية  قبل  لفريقه  الــفــوز  ــدف  ه اقتناص  مــن 

دقائق.
المدرسين  فريق  رحمة  على  محمد  المدرسة  مدير  ــوج  وت
المركز  على   2 علم   5 فريق  وحصل  المباراة  نهاية  بعد  باللقب 
التربية  قسم  به  يقوم  الذي  الكبير  بالنشاط  أشاد  والذي  الثاني 
متمنيا  الطالب  فــراغ  ــات  أوق واستغالل  بالمدرسة  الرياضية 
استمرارية األنشطة الرياضية المختلفة خالل الفصل الدراسي 

المقبل.

الليلة إجراء قرعة »زين البحرين« 
المفتوحة لناشئين التنس

البحرين  بنادي  السبت  اليوم  مساء  من   )8.30( في  تجرى   [
المفتوحة  السادسة  البحرين  زي��ن  بطولة  مباريات  قرعة  للتنس 
إلى    13 من  الفترة  خالل  النادي  ينظمها  والتي  التنس  في  للناشئين 
28 ديسمبر/ كانون األول 2008  ضمن احتفاالت مملكة البحرين 
وقال  المفدى،  البالد  عاهل  جلوس  وعيد  المجيد  الوطني  بالعيد 
الجداول  إع��داد  لجنة  إن  كمال  خالد  للبطولة  المنظمة  اللجنة  رئيس 
الفترة  انتهاء  بإعالن  اليوم  مساء  من   )8.00( الساعة  في  ستقوم 
الالعبين  وتوزيع  تحديد  يتم  وبعدها  الالعبين  لتسجيل  المحددة 
في  حققها  التي  والنتائج  الع��ب  ك��ل  تصنيف  بحسب  المصنفين 
تجرى  ذلك  وبعد  األخرى،  البطوالت  وباقي  الماضي  العام  بطولة 
الجداول،  على  الالعبين  باقي  توزيع  نتائجها  ضوء  في  يتم  قرعة 
المسابقات  جداول  إعداد  في  مهماتها  الجداول  إعداد  لجنة  تبدأ  ثم 
  ،  8 س��ن  ال��ف��ردي  مسابقات  وه��ي  البطولة  تضمها  التي  الثمانية 
سنة   18  ،  16  ،  14  ،  12 وس��ن  وبنات  أوالد  مشترك  سنوات   10
 18  ،  14 س��ن  اآلن��س��ات  ف��ردي  مسابقتي  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ل���أوالد 
البطوالت  كل  كعادة  تحظى  البطولة  أن  اللجنة  رئيس  وأضاف  سنة، 
فيها  ويشارك  الناشئين  من  كبيرة  بمشاركة  النادي  ينظمها  التي 
المقيمة  الجاليات  وأبناء  البحرين  مملكة  أبناء  من  التنس  ناشئي  كل 

بالمملكة.
ي��وم  ص��ب��اح  إع��الن��ه��ا  سيتم  ال��م��ب��اري��ات  ج����داول  أن  وأوض����ح   
الخميس المقبل وبعد عطلة عيد األضحى المبارك مباشرة، وتنطلق 
نهاية  في  األول  كانون  ديسمبر/   13 السبت  يوم  عصر  المباريات 
المناسبة  بهذه  للتنس  البحرين  نادي  ينظمه  الذي  الكبير  المهرجان 

ويشارك فيه أكثر من 70 ناشئا وناشئة مع أولياء أمورهم.

 أحمد بن محمد 

الفريق الفائز بدوري الصاالت

§ الوسط - محمد عباس

وذلك  )السبت(؛  اليوم  مساء  وطارئا  عاجال  اجتماعا  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  يعقد   [
لمناقشة تصريحات مدرب النويدرات أحمد سلمان بحق االتحاد وأعضائه والتي تجاوز فيها كل 
حضور  عن  الالعبين  بعض  تغيب  مناقشة  جانب  إلى  االتحاد،  أعضاء  أحد  أوضح  كما  الحدود، 

تدريبات المنتخب الوطني األول بعدما تم اختيارهم إلى القائمة.
يتعلق  فيما  صبره  نفد  قد  العسومي  عادل  النائب  االتحاد  رئيس  أن  الرياضي«  »الوسط  وعلم 
بتغيب بعض الالعبين، وأنه لن يتهاون في عملية تمثيل الوطن في المحافل الخارجية، ما يعني 
أعذار  دون  من  التدريبات  عن  المتغيبين  بحق  ورادعة  قوية  قرارات  اتخاذ  على  مقبل  االتحاد  أن 

مقبولة.
أو  بالمنتخب  المتعلقة  المهمة  القضايا  من  عددا  االتحاد  يحسم  أن  أجل  من  االجتماع  ويأتي 
من  جدا  مستاءة  االتحاد  أجواء  ان  تبين  إذ  النويدرات،  وبنادي  سلمان  أحمد  بالمدرب  المتعلقة 

تصريحات المدرب سلمان.
لمدة  سلمان  المدرب  إيقاف  عقوبة  على  ــادق  ص قد  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  أن  يذكر 
فضل  المدرب  أن  إال  التنشيطية،  البطولة  في  اإليقاف  ينفذ  أن  المفترض  من  وكــان  مباريات،   4

االستقالة وهاجم االتحاد بقوة على خلفية هذه القرارات.

لمناقشة تصريحات سلمان ومعاقبة الالعبين المتخلفين

بعد نفاد صبره... اتحاد السلة يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم

من االجتماع األول التحاد السلة

§ الشاخورة - مركز الشاخورة

شباب  ومركز  فخرو  يوسف  بن  علي  المرحوم  بطولة  بختام  الخميس  األول  أمس  مساء  احتفل   [
الشاخورة  شباب  مركز  رئيس  القى  الحفل  بداية  وفي  الشطرنج  للعبة  عشرة  الحادية  الشاخورة 
علي محسن سبت كلمة رحب من خاللها بالحضور، وقال: »بأالمس القريب احتفلنا وإياكم بافتتاح 
بطولة المرحوم علي بن يوسف فخرو ومركز شباب الشاخورة الحادية عشرة للشطرنج وها نحن 
البطولة  هذه  وحاضن  راع  عن  تحدثنا  بأالمس  العشرة،  أبطالها  وتتويج  وتكريم  بخاتمها  نحتفل 
المواعظ  من  الكثير  منه  تعلمنا  فقد  البحرين،  وشعب  لوطنه  وحبة  وتواضعه  أخالقه  نبل  وعن 
والحكم والدروس أثناء اللقاءات التي جمعتني به شخصيًا فهو شخصية فذة لها بصماتها الواضحة 
على تاريخ اقتصاد البحرين وعلى المستوى االجتماعي والثقافي والرياضي، وتعتبر هذه البطولة 

متنفسا حقيقيا لعشاق الشطرنج في البحرين ونحن كمسئولين سنواصل دعمنا إلقامتها«.
وبارك سبت لالعب المتميز )علي السليطي( شرف تسجيل اسمه بطاًل لهذه البطولة.

رئيس  سبت  علي  قبل  من  ومعنويًا  ماديًا  للمركز  والمساندين  الداعمين  تكريم  تم  الحفل  نهاية  في 
ممدوح  جواهري،  علي  احمد  حسن،  علي  محمد  العصفور،  عبدالحسين  الشيخ  محمد  وهم:  المركز 

قاروني، جابر القطان، جواد محسن سبت، الفنان راشد العريفي.
وجاء توزيع جوائز البطولة على النح اآلتي: 120 دينارا وكأس البطولة إلى صاحب المركز األول 
المركز  وكأس  دينارا  و70  عياد،  جليل  ماهر  إلى  الثاني  المركز  وكأس  دينار  و100  السليطي،  علي 

الثالث إلى احمد عبداللطيف.

ختام »المرحوم علي بن يوسف فخرو« و»الشاخورة« للشطرنج

تكريم الفائزين في بطولة يوسف فخرو والشاخورة للشطرنج

§ دبي- أحمد عنان

] سقط سائق فريق »GFH iSport« البحريني 
األول  الــســبــاق  ــي  ف ــادث  ــح ل ضحية  ــردان  ــف ال حمد 
 »GP2 الـ« بطولة  لمنافسات  الثانية  الجولة  من 
»دبي  حلبة  على  فعالياتها  تقام  والتي  اآلسيوية 
كانون  يناير/   6 حتى   4 من  الفترة  في  اوتودروم« 

الجاري. الثاني 
بعد  حمد  يشتهيه  ال  بما  السباق  سيناريو  وجاء 
فيها  تخطى  مجنونة،  بانطالقة  منافسيه  فاجأ  أن 
بسيارة  يطيح  أن  قبل  ـــدة  واح دفــعــة  ــارات  ــي س  6
الثانية  اللفة  في  وثالثة  ــى  األول اللفة  في  ــرى  أخ
 10 بــذلــك  متخطيًا  الــتــاســع  الــمــركــز  ــى  إل ليتقدم 

. ت ا ر سيا
فريق«فيسكيال  سائق  به  تسبب  ــادث  ح ــدد  وب
الثالثة،  اللفة  في  زوبير  اندريس  سبورت«  موتور 
السائقين  ضمن  السباق  إنهاء  في  حمد  طموحات 
الكبير  التأقلم  بعد  وخصوصًا  ــل،  األوائ العشرة 
خالل   ،»GP2 الـ« سباقات  فئة  في  عليه  بدا  الذي 
الجاري. العام  بطولة  من  الثانية  الجولة  تجارب 

ينقض  أن  أتوقع  »لم  الحادث:  بعد  زوبير  وقال 
أنا  الحقيقة  في   )..( السرعة  بهذه  علّي  الــفــردان 
وهذه  الحادث  عن  له  اعتذاري  أقدم  لكنني  أره  لم 

السيارات«. رياضة 
عشر  التاسع  المركز  من  أنطلق  الفردان  وكــان 
الــتــجــارب  خــالل   1:42.367 زمــن  تحقيقه  بــعــد 
األول  ــز  ــرك ــم ال ــب  ــاح ص ــن  ع ــداً  ــي ــع وب الــتــأهــيــلــيــة، 
في  جيدا  مستوى  قدم  أن  بعد  فقط  ثانية   1.276 بـ
الوصول  من  قريبًا  وكان  الحصة  من  األول  النصف 

األولى. العشرة  المراكز  أحد  إلى 
السباق  في  نتيجته  لتعويض  الفردان  ويسعى 
والذي  الثاني  السباق  في  فرصته  خالل  من  األول، 

ظهراً. عشر  الثانية  الساعة  في  اليوم  يقام 
ضمن  الثانية  تجربته  يخوض  الفردان  أن  يذكر 
في  مشواره  بدأ  أن  بعد   ،»GP2 الـ« سباقات  فئة 
الصينية. شنغهاي  حلبة  على  األولى  للمرة  الفئة 

فريق  ــق  ــائ س ــل  ــت اح الــمــقــدمــة  مــســتــوى  ــى  ــل وع
المركز  كوبياتشي  كــامــوي  الياباني  ـــاس«  »دام
متقدمًا  ــة  ــاع س  1:00:26.349 زمـــن  ــي  ف األول 
ــي دايــفــيــد  ــال ــط ـــو« اإلي ـــغ ــق »دران ــري ــق ف ــائ عــلــى س
ــز الــثــالــث  ــرك ــم ــل ال ــت ــن اح ــي فــيــلــيــســيــتــشــي، فــي ح
رولــدان  االسباني  جي.بي«  »بيكيه  فريق  سائق 

. يغيز ر د و ر
ــًا  ــدان ــي ـــــــودروم« م ــــي أوت ــون حــلــبــة »دب ــك ــت وس
الثاني  الــســبــاق  تــتــويــج  منصة  عــلــى  للمنافسة 
 »GP2 الـ« سباقات  سلسلة  من  الثانية  للجولة 
بالد  من  العام  هذا  انطلقت  والتي  اليوم،  اآلسيوية 

وتوجت  شانغهاي،  وتحديداً  العظيم«  »السور 
األول  لسباقها  بطاًل  رودريغيز  رولــدان  االسباني 
فيه  احتل  وقــت  فــي  جــي.بــي«،  »بيكيه  فريق  مــن 
فوز  الثاني  السباق  وعرف   .15 الـ  المركز  الفردان 
)دورانغو(  فريق  من  فالسيتشي  دايفيد  اإليطالي 
اآلســيــوي- الفريق  لسائق  الثاني  المركز  تــاركــًا 

بامبر.  إيرل  مهارة«  ميريتوس  »كيو.آي  العربي 
كوباياشي  الياباني  البطولة  ترتيب  ويتصدر 
ــز  ــي ــغ رودري االســبــانــي  ــــام  أم نــقــطــة   22 ــد  ــي ــرص ب
فالسيتشي  عــلــى  مــتــقــدمــًا  نــقــطــة(،   19 ( بــرصــيــد 
بطولة  ــا  أم نقطة(.   15 ( الثالث  المركز  صاحب 
 26 ( بــرصــيــد  دامــــاس  ــق  ــري ف فــيــتــصــدرهــا  ــرق  ــف ال
بـ  ــي«  ــي.ب ج »بيكيه  فــريــق  يــأتــي  وثــانــيــًا  نقطة( 
 15 ( برصيد  دورانغو  فريق  وثالثًا  نقطة(،   19 (

. ) نقطة

عشاق السيارات 

يتهافتون على توقيع حمد
اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان السباق الكبير 
لسباقات  الثانية  الجولة  هامش  على  يقام  ــذي  وال
 »GFH iSport« اآلسيوية، سائق فريق »GP2»الـ
التذكارات  توقيع  لفعالية  الفردان  حمد  البحريني 
جانب  إلــى  للجماهير  المحببة  الشخصيات  كأحد 
كاموي   1 للفورموال  التويوتا  فريق  تجارب  سائق 
رولدان  الرينو  بفريق  التجارب  وسائق  كوبياتشي 

سبورت«  موتور  »فيسكيال  فريق  وسائق  رودريغيز، 
للـ«GP2« السائق النمسوي الذي يشارك باسم دولة 
سنوات   3 قضى  ــذي  وال المتحدة  العربية  ــارات  اإلم

متتالية في الفئة نفسها أندريس زوبير.
الترفيهية  الفعاليات  ضمن  التوقيع  حصة  وتقام 
المقام  رايسينغ(  الكبير)غراند  السباق  لمهرجان 
والذي  اإلماراتية  ــودروم«  اوت »دبي  حلبة  في  حاليًا 
الكثير  مع  العائلة،  أفراد  لجميع  ممتعة  أجواء  يوفر 
من الفعاليات الترفيهية المساندة على غرار مسيرات 
والـــدراجـــات  ــارات  ــي ــس ال ــة  ــدي أن لمختلف  متنوعة 
النارية، باإلضافة إلى فترات استعراضية ومعرض 
لعشاق  ذهــبــيــة  ــة  ــرص ف ــر  ــوف ي الـــذي  كـــار«  ــر  ــوب »س
وأقوى  أفخم  على  التعرف  في  الرياضية  السيارات 
السيارات عن كثب. والسحب على سيارة في كل يوم 
من  الكثير  إلى  باإلضافة  الكبير،  السباق  يومي  من 

الفعاليات الترفيهية.
الفعالية  في  قويًا  حضوراً  الفردان  حمد  وسجل 
إلى  لــلــوصــول  ــرب  ــع ال السائقين  ـــرب  أق بــاعــتــبــاره 
وخصوصًا   ،»1 »الفورموال  األولــى  الفئة  منافسات 
أن  منذ  الرياضة  في  التسلسلي  الطريق  انتهج  أنه 
وهي  الكارتينج  سباقات  منافسات  في  سائقًا  كان 

بوابة الدخول لرياضة السيارات.
العرب  أدخل  الذي  السائق  الفردان  حمد  ويعتبر 
من  اآلسيوية   »GP2»الـ سباقات  سلسلة  تــاريــخ 
مع  البطولة  ــذه  ه فــي  مشاركته  مــع  أبوابها  ــع  أوس
فريق »GFH iSport« بدعم كبير من بيت التمويل 

الخليجي، وطيران الخليج.

أحمد الفردان: 
الدقيقة في الـ»GP2« تساوي الكثير

حمد  البحريني  السائق  ووالــد  أعمال  مدير  قــال 
الفردان، أحمد الفردان، إن بطولة الـ«GP2« اآلسيوية 
كخبرات  اكتسابه  يمكن  مما  الكثير  طياتها  في  تحمل 

عالية في سباقات السيارات أحادية المقعد.
وابنه  يمضيه  الــذي  الــوقــت  أن  ــردان  ــف ال وأعتبر 
من  الكثير  لديهم  يــعــزز   ،»GP2»الـ ســبــاقــات  ــي  ف
رياضة  مع  االحترافي  التعاطي  في  الراقية  المفاهيم 
باالقتراب  الحقيقي  اإلحساس  ويعطيهم  السيارات، 

من الفئة األولى »الفورموال 1«.
وكيفية  السباقات  مع  الفريق  تعامل  أن  وأضاف 
الــعــام  والتنظيم  الــصــيــانــة،  حــظــائــر  ـــل  داخ الــعــمــل 
كما  تمامًا  الفئة،  رقي  على  مؤشرات  تعطيك  للحدث 
وبقية   »GP2»الـ بين  كبير  والــفــارق   ،1 الفورموال 
الــفــئــات الــتــي خــاضــهــا حــمــد ســابــقــًا كــالــفــورمــوال 3 
من  سبقها  ومــا  والنمسوية  واأللمانية  البريطانية 

سلسلة سباقات.
األول  والـــداعـــم  الملهم  الـــفـــردان  ــد  ــم أح ويعتبر 
كان  أن  منذ  مشواره  الزم  أن  بعد  حمد  ابنه  لمسيرة 
سائقًا في بطولة الكارتينج التي لمع من خاللها نجم 
إلى  خاللها  من  وانطلق  الشاب،  البحريني  السائق 

حلمه بالوصول إلى الفورموال1 كأول سائق عربي.

جماهير بحرينية 
تساند الفردان في مسيرته

توافد عدد الجماهير البحرينية، في مقدمتها مدير 
ــذوادي،  ال عبدالعزيز  للسيارات  البحريني  االتحاد 
البطل  مسيرة  لمتابعة  ــودروم«  أوت »دبي  حلبة  إلى 
)غراند  الكبير  السباق  يومي  ــالل  خ ــردان  ــف ال حمد 

رايسينغ( لفئة الـ«GP2« اآلسيوية.
في  الوجود  على  البحرينية  الجماهير  وحرصت 
لتشجيع  الجغرافية،  المسافة  قرب  واستغالل  دبي 
وتحفيز ابن جلدتهم في مهمته العالمية بعد أن بات 
على مقربة من تحقيق حلمه بدخول منافسات الفئة 

األولى »الفورموال 1«.
اقامتها  والمقرر  المقبلة  الجولة  تشهد  أن  ويتوقع 
المقبل،  يناير   24-22 الفترة  ــالل  خ البحرين  فــي 
حضوراً جماهيريًا كبيراً لتشجيع الفردان في مهمته 

الجديدة بالتسابق على أرضه وبين جماهيره.
ويسعى الفردان الكتساب الخبرة وتعزيز قدراته 
في فئة الـ«GP2« خالل هذا الموسم، تمهيداً للدخول 
الترتيب  وسلم  السباقات  على  المنافسة  مرحلة  في 

في الموسم المقبل من البطولة.

بعد أن تخطى 10 سيارات في 3 لفات فقط

»زوبير« يغتال أروع سباقات الفردان

الجماهير البحرينية في حلبة »دبي أوتودروم«



Saturday 6 December 2008, Issue No. 2283العدد 2283  السبت 6 ديسمبر  2008 الموافق   8  ذو الحجة  1429 هـ

spo r t@a lwasa t news . c om

تنظيم  عن  فيها  تحدث  عدة  جوانب  الحديث  وشمل 
والتي  الشاطئية  القدم  لكرة  ــى  األول المحلية  البطولة 
أنشئ  والــذي  اللعبة  لهذه  الجديد  الملعب  على  ستقام 
وفريقه  النادي  أوضاع  إلى  باإلضافة  المالكية،  بمنطقة 
الكروي األول بنادي المالكية واستطالعه لعدد من األمور 

الجارية على الساحة الكروية المحلية. 
] محمد عاشور، أهاًل وسهاًل بك في موقع »الوسط اون 
المالكية  نادي  تنظيم  عن  البداية  في  نتحدث  أن  وبودنا  الين« 

في هذه البطولة الكروية األولى لكرة القدم الشاطئية؟ 
ــوم،  ــي ال ـــط«  ـــوس »ال ــي  ف أكـــون  ـــأن  ب ــرف  ــش أت أواًل،   -
والمستمعات  المستمعين  والسيدات  بالسادة  أصبح 
المواضيع  لكل  كاملة  فكرة  أعطي  أن  في  أوفق  أن  وأتمنى 

المطروحة. 
] ماذا عن تنظيم البطولة التي تبناها النادي؟ 

ولشعب  للمستمعين  أبــــارك  أتــكــلــم  أن  قــبــل  أواًل   -
األضحى  بعيد  السياسية  القيادة  رأسها  وعلى  البحرين 
العيد  وكــذلــك  ـــام،  أي ــدة  ع بعد  يصادفنا  الــذي  الــمــبــارك 
التي  المنشآت  هذه  الوطنية  لألندية  أبــارك  الوطني... 
تنشئ في البحرين، وأتمنى المزيد من التطور. بالنسبة 
في  أنشئ  الــذي  الملعب  ــإن  ف الشاطئية  البطولة  ــى  ال
العامة  المؤسسة  رئيس  من  فكرته  أتت  المالكية  ساحل 
أن  على  بناًء  محمد  بن  فواز  الشيخ  والرياضة  للشباب 
في  ــرة  ك والعــبــي  )كــبــحــارة(  ساحلية  منطقة  المالكية 
الوقت نفسه، وفي مثل هذه المنطقة البد من إقامة ملعب 
الترحيب  من  الكثير  القــت  الفكرة  هــذه  طبعًا  شاطئي. 
المؤسسة  اهلل  شاء  وإن  القرية،  أهالي  قبل  من  واالرتياح 

غرار  على  بطولة  تنظيم  النادي  إعطاء  بصدد  اآلن 
بالحصول  تشرفنا  الــتــي  ـــى  األول البطولة 

على بطولتها. 
البطولة  ه��ذه  في  المشاركة  عملية   [

هل هي مخصصة لألندية المحلية؟ 
عامة  نجعلها  أن  نحاول  نحن   -
لألندية،  السابقة  البطولة  غرار  على 
األنــديــة  ــاوب  ــج ت على  يعتمد  ـــذا  وه
ــاوب  ــج ت ــى  ــل ع حــصــلــنــا  إذا  ــا،  ــن ــع م

على  سنقيمها  فإننا  األندية  من  كبير 
الــنــادي  فــي  نحن  البحرين.  مستوى 

األكــبــر  ــادة  ــف ــت االس تــكــون  أن  عــلــى  نــركــز 
ــاون  ــع ــت ال مـــن  ــوع  ــن ك ــة  ــي ــرب ــغ ال للمنطقة 

والمشاركة فيما بيننا. 
] هل هناك موعد محدد لهذه البطولة، إذ إن هذه البطوالت 

تناسب فترة الصيف في الغالب من حيث الجو؟ 
أفكار  لتكوين  عمل  فريق  وأعددنا  مطروحة  الفكرة   -
األمور  وكل  والحكام  المشاركة  والفرق  البطولة  وموعد 
عن  ينتج  ما  ضوء  وفي  إعدادها  بصدد  نحن  التنظيمية 

هذه االجتماعات سنقرر التوقيت والفرق المشاركة. 
] بالنسبة إلى الملعب، هل أنشئ حديثًا؟ 

خالل  من  أنشئ  الملعب  هــذا  إن  سابقًا،  ذكــرت  كما   -

زيارة الشيخ فواز إلى القرية، انبثقت الفكرة خالل ذهابه 
حلت  أن  بعد  وخصوصا  الساحلة  إلى  القرية  شباب  مع 
القرية  على  الملك  بذلك  وتكرم  العازل«،  »الجدار  مشكلة 
بإعطائها أرضًا كبيرة وانفتح الساحل بعد أن كان مغلقًا 
والشيخ  متسعًا،  أصبح  وبالتالي  الكبيرة  المزارع  على 
هذا  بإنشاء  الفكرة  أتت  الكبير  الساحل  شاهد  لما  فــواز 

الملعب. 

الملعب الجديد وانتخابات اتحاد الكرة
هذه  تنظيم  في   - محمد   - التوفيق  لكم  نتمنى  طبعًا   [
اللعبة  هذه  قاعدة  نشر  في  ستساهم  بالتأكيد  التي  البطولة، 
الى  بالنسبة  األخ��ي��رة  السنوات  ف��ي  حديثة  تكون  ق��د  التي 
بنادي  اإلداري���ة  للشئون  رئيسًا  بصفتك  البحرين.  مملكة 
المالكية، بودنا أن نتعرف على األمور الخاصة بهذا النادي، 
ملعبًا  أو  جديدة  منشأة  استالم  بصدد  النادي  أن  عرفنا  اآلن 

جديدًا، إلى أين وصلت هذه األمور حتى اآلن؟ 
على  ملعبها  حصل  التي  ــة  ــدي األن ضمن  مــن  نحن   -
من  الكثير  لــنــا  ــل  ح الملعب  ـــذا  وه الــصــنــاعــي  النجيل 
كمشكلة  السابق  في  منها  نعاني  كنا  التي  المشكالت 
أفضل  مــن  ــان  ك ملعبنا  أن  ــم  رغ على  وغــيــرهــا،  ــار  ــط األم
سقوط  عند  فحتى  رملية،  كانت  التي  القديمة  المالعب 
المطر ال تتأثر أرضية الملعب، بعد إنشاء الشارع بجنب 
فصرنا  الملعب  ــن  ع مرتفعًا  ــارع  ــش ال أصــبــح  الملعب 
حّل  الملعب  هذا  واآلن  والطين،  األمطار  من  الكثير  نعاني 

لنا الكثير من المشكالت. 
ألن  األخـــرى،  الــمــراحــل  تتم  أن  نتمنى  اهلل  نــشــاء  إن 

المؤسسة،  وعـــدت  حسبما  الملعب 
مكرمة  هو  الملعب  هــذا  طبعًا 

)نــادي  نحن  كنا  ملكية، 
ــاد  ــح ــة( وات ــي ــك ــال ــم ال

)شهركان(  الريف 
ـــر  ــــــان أم ــــــرزك وك
ـــك  ـــل ـــم ـــــة ال ـــــالل ج
ــة  ــالث ـــاء ث ـــش ـــإن ب

ـــي هــــذه الــقــرى،  ف
اتحاد  ملعب  أنشئ 

ــل  ــك ـــى ش ـــل الـــــريـــــف ع
نادي  ملعب  وأنشئ  استاد 

فقط.  ملعب  شكل  على  المالكية 
المنشأة  تطوير  في  دورنــا  ننتظر  اآلن  نحن 

الخدمية  والمرافق  اإلداريـــة  والمباني  المدرجات  مثل 
األخرى. 

] ننتقل إلى محاور أخرى من حديثنا، المحور الثاني في 
في  الرياضي  والشارع  شهدنا  األسبوع  هذا  معاك...  لقائنا 
البحرين انتخابات مجلس اإلدارة الجديد لالتحاد البحريني 
لكرة القدم للدورة االنتخابية المقبلة 2008 - 2012، وهذه 
االنتخابات مثلما تابع الجميع أسفرت عن فوز الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة برئاسة االتحاد بالتزكية للدورة الثالثة 

المجلس  من  الثمانية  المترشحين  فوز  وكذلك  التوالي،  على 
اإلضافة  طبعًا  ك��ان  فيما  األص���وات  من  ع��دد  بأكبر  السابق 
الجديدة هو دخول مرشح نادي البحرين عبدالعزيز اليحيى 
ضمن هذه الدورة الجديدة. - محمد- كيف رؤيتك للمرحلة 

الكرة،  التحاد  الجديد  المجلس  مع  المقبلة 
تتطلعون  كيف   - كأندية   - وأنتم 

إلى المرحلة المقبلة؟ 
لرئيس  أواًل  أبارك   -

ــخ  ــي ــش ـــــاد ال ـــــح االت
ـــــــان بــــن  ـــــــم ـــــــل س
ثقة  على  إبراهيم 
وفي  فيه  ــة  ــدي األن
ـــــــوان الــذيــن  اإلخ

ــــــازوا هـــم وجـــوه  ف
ثقة  ولـــــوال  مـــعـــروفـــة 

ــــــة )الـــجـــمـــعـــيـــة  ــــــدي األن
ــد أنــهــم  ــق ــت ـــال أع ــة( ف ــي ــوم ــم ــع ال

ــــدد مــن  ــــع ـــــذا ال ـــى ه ـــل ســيــحــصــلــون ع
الفترة  ألن  التوفيق  لهم  ونتمنى  لهم  نبارك  األصـــوات، 
المنطقة،  في  الحاصل  التطور  لمواكبة  تحتاج  المقبلة 
اإلمــارات،  تبعتها  المحترفين  دوري  بدأت  قطر  باألمس 
المحترفين  دوري  دوريهم،  تعديل  بصدد  اآلن  السعودية 
االحتراف  الى  بالنسبة  أعتقد  كما  جديدا  نظاما  سيصدر 
عليه  يجب  االتحاد  يواجهه  تحدٍّ  وهــذا  السعودية،  في 
هذا  واكــب  وإن  الواجهة،  في  ألنه  التطور  هذا  يواكب  أن 
أواًل  فالبد  الثقة،  من  بمزيد  سيحظى  أنه  فأعتقد  التطور 

مشاركة  على  يركز  واالحتراف،  االستثمار  على  يركز  أن 
األندية من خالل اللجان، اآلن عرفنا بعض األندية دخلت 
أن  االتحاد  على  مرشحيها،  طريق  عن  اإلدارة  مجلس  في 
بتفعيل  حظيرته  إلى  يجلبها  بأن  األندية  باقي  في  يفكر 

مشاركتها من خالل اللجان. 

فريق كرة القدم 
والدوري

معك  ن��ن��ت��ق��ل   [
إل����ى م���ح���ور آخ���ر، 
ال�����دوري ال��ك��روي 
وقطع  اختتم  اآلن 

تقريبًا  م��ش��واره  من 
انتهت  ال�����دوري،  رب���ع 

ال��دم��ج  دوري  م��ن  ال��رح��ل��ة 
وال��ت��ص��ن��ي��ف ل���ه���ذا ال��م��وس��م.. 

ال��ف��وز  ب��ع��د  ي��أت��ي  حديثنا  وب��ال��م��ن��اس��ب��ة، 
البسيتين  فريق  حساب  على  فريقكم  حققه  ال��ذي  المفاجئ 
المالكية،  فريق  عن  نتحدث  أواًل  واحد.  هدف  مقابل  بهدفين 

حتى اآلن بعد سبع مباريات من مشواره في الدوري. 
ـــادي  ـــن ال ابـــــن  يــــقــــوده  ــة  ــي ــك ــال ــم ال ـــق  ـــري ف طـــبـــعـــًا   -
المجال  في  معروف  رجل  والسيدعيسى  السيدعيسى، 
تخوف  أي  لدينا  يكن  لم  إدارة  كمجلس  ونحن  التدريبي، 
نتمنى  فيه  التجديد  بصدد  نحن  والفريق  الفريق،  على 
بحسب  ألن  العطاء  ويستمر  التجديد،  ــذا  ه يستمر  أن 

المعطيات التي تحصل اآلن في دوري الدمج فإن الفريق 
يحاول التماشي مع هذه المعطيات، ألن الدوري يتطلب 
الخبرة  قليلو  شباب  ولدينا  قوية  مباريات  فهناك  هكذا، 
يحتاجون إلى مزيد من الخبرة وبالتالي هذه الهيبة من 

الفرق الكبيرة ستزول مع المباريات المقبلة. 
مدربكم  على  معتمدون  أنتم  اآلن  حتى   [
فقط،  نقاط   7 اآلن  حتى  ورصيدكم  الوطني 
طموحكم  هو  وما  فريقكم  تقّيمون  كيف 

في الدوري في الفترة المقبلة؟ 
تكوين  هو  األول  الطموح  طبعًا   -
إذا  مــا  ــاف  ــخ ن ال  الــمــســتــقــبــل،  ــق  ــري ف
الثاني  الطموح  نــنــزل،  أو  سنصعد 
بأن  نــاد  ألي  ــروع  ــش م طــمــوح  طبعًا 
الدرجة  فرق  المقدمة،  الفرق  في  يبقى 
وعملية  ــا،  ــن ــوح ــم ط هـــو  ـــذا  ه ـــــى،  األول

تطوير الفريق تخدم طلب البقاء. 
نـــادي  ــس  ــي ــرئ ل األول  ــب  ــائ ــن ال ــا،  ــوم ــم ع  
كل  ــور،  ــاش ع محمد  اإلداريــــة  للشئون  المالكية 
في  تحديدا  القدم  كرة  وفريق  المالكية  لنادي  التوفيق 
دور  تفعيل  في  خططكم  وتنفيذ  الموسم  هذا  في  ناديكم 
النادي في المجال الرياضي في مملكة البحرين. سعدنا 
بوجودكم معنا هنا في موقع »الوسط اون الين« وتكون 
ضيفًا في حلقتنا لهذا األسبوع، وأيضًا نسعد بتجدد هذا 
برنامج  عبر  ــن«  الي اون  »الوسط  موقع  زوار  مع  اللقاء 
أخ  وشكراً  جمعة،  يوم  كل  يأتيكم  الذي  المالعب  صوت 

محمد. 

في »صوت المالعب« عبر »الوسط اون الين«

عاشور: بطولة وملعب جديد للكرة الشاطئية... وفريقنا يطمح للبقاء في األضواء
§    الوسط - عبدالرسول حسين

لبطولة  ناديه  تنظيم  عن  عاشور  محمد  اإلداري��ة  للشئون  المالكية  نادي  رئيس  نائب  كشف   [
»صوت  لبرنامج  حديثه  خالل  عاشور  وقال  المقبلة.  الفترة  خالل  الشاطئية  القدم  لكرة  محلية 
البطولة  هذه  تنظيم  فكرة  »إن  الين«،  اون  »الوسط  موقع  عبر  )الجمعة(  أمس  بث  الذي  المالعب« 
جاءت من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة ويتبناها نادي المالكية الذي باشر استعداداته 

لتنظيم هذه البطولة«.

ملعب المالكية الشاطئي المقرر أن يستضيف البطولة الشاطئية    )تصوير: جعفر حسن(

على 
االتحاد أن 

يواكب التطور 
اآلسيوي ألنه في 

الواجهة 

الملعب 
الجديد حل 

الكثير من المشكالت 
التي كنا نعاني 

منها

ملعب 
ساحل المالكية 
فكرة من رئيس 

المؤسسة 
العامة

طموحنا 
األول تكوين فريق 

المستقبل، والثاني 
البقاء مع فرق 

المقدمة
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النجمة بالغ في إهدار الفرص فحرم نفسه الفوز في ختام األسبوع )7(

في لقاء بال إثارة… »فتى البديع« أنقذ الحالة من الخسارة
§ عراد - هادي الموسوي

] خطف ثعلب الحالة نقطة ثمينة من فم الرهيب في 
الدوسري  راشد  أحرزه  الذي  التعادل  بهدف   43 الدقيقة 
في مرمى النجمة بعد كان النجمة هو المتقدم من الدقيقة 
20 للشوط األول بالهدف الذي أحرزه علي سعيد، وبذلك 
 7( إلى  رصيده  الحالة  رفع  إذ  النقاط،  الفريقان  تقاسم 

نقاط( والنجمة إلى )14 نقطة(.
ـــال مــجــريــات  ــًا خ ــط ــوس ــت ــان عـــرضـــًا م ــق ــري ــف ـــدم ال ق
معظم  في  فنيًا  األفضل  هو  النجمة  فيه  كــان  الشوطين 
ثمنها  فدفع  المؤكدة  الفرص  من  الكثير  وأضاع  الفترات 

بخروجه متعاداًل.

الشوط األول
الــكــرات  فيه  تكن  ــم  ل إذ  متوسطًا  األول  ــوط  ــش ال جــاء 
األول  النجمة  هــدف  ســوى  الكثيرة  الخطرة  الهجومية 
طال  له  لعبها  عرضية  كرة  اثر  سعيد  علي  أحــرزه  الذي 
يسار  على  الــمــرمــى  ــي  ف ولعبها  ـــه  رأس على  المشعان 

حارس الحالة عند الدقيقة 10، وغير هذا الهدف لم نر من 
محاوالت  سوى  المرمى  أمام  فعلية  خطورة  أية  الفريقين 
تصطدم  ما  دائمًا  ولكنها  الاعبين  من  فردية  ومــبــادرات 
طال  لطلعات  وكانت  الــدفــاع.  عند  الاعبين  من  برتل 
ولكن  المحاوالت،  بعض  اليسرى  الجهة  في  المشعان 
أمام  الكرات  ضبط  في  التركيز  في  جيدة  تقديراته  تكن  لم 

المرمى كما ضبطها عند الدقيقة 10.
في  ــت  ــاف ال ــن  ــك ول  2/4/4 بــطــريــقــة  الــنــجــمــة  لــعــب 
إلى  الهجوم  إلى  المشعان  بطال  زج  انه  لديه  التشكيلة 
جانب راشد جمال مع انه عرف عنه انه مدافع في الظهير 
والطلعات  البصمات  بعض  له  كانت  ذلك  ومع  االيسر، 
الجانبية ولكنها كانت تحتاج إلى انضباط وتركيز. لعب 
حسين عبدالكريم ومحمد سند كالعادة في االرتكاز وعلى 
محمد  اليسرى  الجهة  وفــي  سعيد  علي  األيمن  الجانب 
حربان وفي الهجوم لعب راشد جمال مع المشعان. وكان 
واضحًا عندما يلعب النجمة على الطرفين تظهر خطورته 
وان كانت لم تصل إلى الفاعلية أمام المرمى، اال أنها كانت 
موجودة لسلبية الظهيرين في الحالة، وهذا ما شاهدناه 

عبر الهدف النجماوي الوحيد في الشوط األول.
لعب  إذ  أيضًا،   2/4/4 بطريقة  لعب  فقد  الحالة  اما 
الجهة  وفي  االرتكاز  في  الشروقي  جانب  إلى  خليفة  علي 
وأبوالجي  زويد  يوسف  لعب  فيما  إبراهيم  احمد  اليسرى 

في الهجوم.
منظمًا  يــكــن  ــم  ل إذ  ــط  ــوس ال ــي  ف كــثــيــراً  الــحــالــة  عــانــى 
فغابت  مقطوعة  كراته  معظم  فكانت  معًا  مترابطًا  وال 
السعدون  فيصل  كــرة  باستثناء  الفريق  عن  الخطورة 
إلى  آدم  أبوبكر  أبعدها  المرمى  ــام  أم القوية  العرضية 

ركنية في الوقت بدل الضائع.
تكون  أن  دون  من  العرضي  بالتمرير  الفريق  اكتفى 
كــراتــه  ــارت  ــص ف الــفــاعــلــة  الهجومية  الــمــبــادرات  ــه  ــدي ل
هجوم  من  ضغط  حصل  لو  الذي  النجمة  لدفاع  مكشوفة 
األلعاب  صانع  لغياب  كذلك  يكن  لم  ولكن  الرتبك  الحالة 
يلعب  صار  وبالتالي  الحالة،  هجوم  من  القريب  الماهر 
لم  التي  األمامية  والمحاوالت  المجدية  غير  بالفرديات 
الجهة  في  السعدون  من  خصوصًا  مساندة  على  تحصل 

اليمنى.

الشوط الثاني
المتوسط  األداء  في  نفسه  األسلوب  الفريقان  واصل 
اللعب  طريقة  في  جذري  تغيير  هناك  يكون  أن  دون  من 
الـ90  خال  مدرب  كل  أجراها  التي  التبديات  مع  حتى 

دقيقة من عمر هذا الشوط.
واضــحــة  أفضلية  ــوط  ــش ال ــرات  ــت ف معظم  ــدت  ــه وش
الــحــال  ــي  ف تــنــظــيــمــًا  ــر  ــث األك ــه  ــرات ك ـــال  خ ــن  م للنجمة 
من  بإمكانه  كــان  فرصتين  بإضاعة  وبكر  الهجومية، 
في  أحرزه  الذي  الوحيد  لهدفه  آخر  هدف  إضافة  واحدة 

الشوط األول.
الحالة  وســط  حــال  ســوء  من  كثيراً  النجمة  استفاد 
قبضته  يحكم  أن  فاستطاع  والمتباعد  المتجانس  غير 
فيها  كان  التي  األولى  دقيقة  العشرين  خال  وخصوصًا 
بشكل  تحسن  وان  فاعل،  غير  الميدان  وسط  في  الحالة 
التحسن  هذا  ان  اال  األخيرة،  دقيقة  الـــ25  خال  ملحوظ 
لم يكن مؤثراً في الحال الهجومية حتى مع دخول دعيج 
محاوالته  وكانت   20 الدقيقة  في  جبر  وعيسى  ناصر 

فردية وغير فاعلة كما كان في الشوط األول.
ومفتوحًا؛  مكشوفًا  كان  الحالة  لدى  الخلفي  الخط 
فنيا  األمور  ترك  الذي  وسطه  ارتكاز  فاعلية  عدم  بسبب 
هذه  من  النجمة  هجوم  يستفد  ولم  النجمة  أفضلية  إلى 

لصالحه. الوضعية 
يدرك  أن  الحالة  استطاعة  ــر  األم في  الغريب  ولكن 
ولعبها  الدوسري  راشد  بها  توغل  ذكية  كرة  من  التعادل 
لتدخل  النجمة  لحارس  البعيدة  الــزاويــة  في  جانبيه 

.43 المرمى في الدقيقة 
محمد  البديل  النجمة  العب  أضــاع   45 الدقيقة  وفي 
عبدالعزيز اثر كرة عرضية أمام المرمى وهو غير مراقب 
ولكنها  فوقه  لعبها  مــرمــاه  مــن  الــحــارس  ــروج  خ اثــنــاء 
فرصة  مهدراً  جداً  بقليل  األيسر  القائم  بجانب  خرجت 

الثمينة. الفوز 
ــذي  ال عــبــداألمــيــر  عبدالشهيد  الحكم  ــاراة  ــب ــم ال أدار 
واقتدار،  كفاءة  بكل  األمان  بر  وأوصلها  إدارتها  في  نجح 
والحكم  ــر  ــوزي ال يــوســف  ــي  ــدول ال المهمة  فــي  ــده  ــان وس

رابعًا. حكمًا  السماهيجي  علي  والحكم  سبت  إبراهيم 

فرحة العبي الحالة بتحقيق هدف التعادل       )تصوير: عيسى ابراهيم(من لقاء الحاله والنجمة

سترة والمنامة في انطالق األسبوع الثامن للشباب

»األهالوية« يستضيفون التضامن... والحالة والنجمة وجهًا لوجه
§ الوسط - محمد طوق

مساء  من   5.20 الساعة  عند  تنطلق   [
دوري  من  الثامن  األسبوع  منافسات  اليوم 
الشباب لكرة القدم الذي سيشهد مباريات 
قوية من كا المجموعتين األولى والثانية، 
النسور  شباب  األولى  المجموعة  ويتصدر 
نقطة(   16( برصيد  األهلي  فريق  الصفراء 
فريق  الثانية  المجموعة  يتصدر  بينما 

نقطة(.  15( برصيد  المحرق 
يستضيف  ــى  األول المجموعة  وضمن 
صاحب  ــي  ــل األه فــريــق  الترتيب  متصدر 
على  ــن  ــام ــض ــت ال ــق  ــري ف ــع  ــاب ــس ال ــز  ــرك ــم ال
ـــي الـــخـــارجـــيـــة، ويــســعــى  ـــل مـــاعـــب األه
بوابة  عبر  تــصــدره  لمواصلة  ــة  ــاوي األه
ــوز  ــف ال يــحــقــق  أن  ــل  ــأم ي الــــذي  ــن  ــام ــض ــت ال
الصدارة  لركب  مطاردته  ومواصلة  اليوم 
األهلي  بينما  نقاط(،   7( التضامن  ويمتلك 
علي  ــــادق  ص ــر  ــي ــب ــخ ال ـــه  ـــدرب م وبـــقـــيـــادة 
الثاث  النقاط  على  وعينه  المباراة  يدخل 
خسر  أنه  وخصوصًا  الصدارة  لمواصلة 
ويمتلك  النجمة،  أمــام  ــرة  ــي األخ مــبــاراتــه 

نقطة(.  16( األهلي 
فريقا  مباراة  الحد  ملعب  ويستضيف 
نقاط(   6( الحد  ويمتلك  ــاق،  ــف واالت الحد 

نقاط(.  8( االتفاق  يمتلك  بينما 
موقعة  ــف  ــري ال ــاد  ــح ات ملعب  ويــشــهــد 
ــة،  ــال ــح ــا الــنــجــمــة وال ــق ــري ــن ف ــي ـــــارة ب االث
ــه  ــوت ــح ــى لــمــواصــلــة ص ــع ــس ــة ي ــم ــج ــن ال
فريق  تعثر  متمنيًا  اليوم  الفوز  وتحقيق 
حال  فــي  ــدارة  ــص ال يشاركه  حتى  األهــلــي 
 13( النجمة  ويمتلك  الحالة،  على  فــوزه 
 12( الحالة  فريق  يمتلك  بينما  نقطة(، 
ــوز الــيــوم  ــف ـــر ال ــو اآلخ نــقــطــة( ويــســعــى ه

الصدارة. فرق  من  وتقربه 
فريق  على  ضيفًا  البحرين  فريق  ويحل 
فوز  أي  يحقق  لم  البحرين  فريق  البديع، 
ويسعى  البحرين،  انطاقة  منذ  اآلن  حتى 
البديع،  ــة  ــواب ب عبر  انطاقته  تــكــون  أن 
فقط،  واحدة  نقطة  البحرين  فريق  ويمتلك 
نقاط(   9( يمتلك  وهو  البديع  يدخل  بينما 
ــوم حــتــى يــتــقــدم إلــى  ــي ــوز ال ــف ويــســعــى ال

الصدارة. فرق  منطقة 
 13( االتحاد  يلعب  المباريات  آخر  وفي 
على  نقاط(   7( عيسى  مدينة  مع  نقطة(، 

االتحاد. ملعب 

الثانية المجموعة 
ـــة الــتــي  ـــي ـــان ـــث وفـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة ال
 15 ( برصيد  الــمــحــرق  فــريــق  يتصدرها 
أمام  مباراته  قالي  فريق  يلعب  نقطة( 
ولــم  ــي،  ــال ق ملعب  عــلــى  الــشــبــاب  فــريــق 
حتى  يــذكــر  فــوز  أي  قــالــي  فــريــق  يحقق 
من  ــيء  ش أي  رصــيــده  فــي  يمتلك  وال  اآلن 
اليوم،  األول  فوزه  تحقيق  ويأمل  النقاط، 
النقاط  على  وعينه  الشباب  يدخل  بينما 
ــق الــمــحــرق  ــري ــاث ومــتــمــنــيــًا تــعــثــر ف ــث ال

ويمتلك  الثانية،  المجموعة  يتصدر  حتى 
عن  نقطتين  وبفارق  نقطة(   13 ( الشباب 

المحرق. فريق  المتصدر 
المحرق  فريق  المتصدر  ويستضيف 
الشرقي،  الرفاع  فريق  بعراد  ملعبه  على 
بينما  ــة(،  ــط ــق ن  15 ( ــرق  ــح ــم ال ويــمــتــلــك 
ويأمل  نقاط(،   10 ( الشرقي  الرفاع  يمتلك 
والتحليق  ــوم  ــي ال ــوز  ــف ال الــمــحــرق  فــريــق 
الرفاع  يسعى  بينما  الصدارة،  في  وحيداً 
عليه  الفوز  عبر  المتصدر  إليقاف  الشرقي 

اليوم.

ــب  ــي ــرت ــت ـــــل ال ـــــرق ذي ــــاراة ف ــــب ـــــي م وف
فريقي  مباراة  المنامة  ملعب  يستضيف 
لها  يتوقع  موقعة  فــي  وســتــرة  المنامة 
لــتــقــارب  ــراً  ــظ ن ــرة  ــي ــث وم ــة  ــوي ق ــون  ــك ت أن 
فريق  ويمتلك  بينهما،  والنقاط  المستوى 
فريق  يمتلك  بينما  ــاط(،  ــق ن  7 ( المنامة 

نقاط(.  6 ( سترة 
البسيتين  يلعب  المباريات  آخر  وفي 

نقاط(.  4 ( المالكية  مع  نقطة(   11 (
ــة  ــان ـــي خ وســيــكــون فـــريـــق الـــرفـــاع ف

الجولة. هذه  في  الراحة 

من منافسات دوري الشباب

الشباب ينفرد بصدارة األولى في دوري األشبال

النجمة يغرد وحيدًا في صدارة الثانية
§ الوسط - المحرر الرياضي

صدارته  مواصلة  ف��ي  المالكية  فريق  فشل   [
بعد  الشباب  فريق  م��ع  مشاركة  األول���ى  للمجوعة 
على  الشباب  وف��وز  الشرقي  ال��رف��اع  مع  تعادل  أن 
ق��ال��ي ض��م��ن م��ن��اف��س��ات األس���ب���وع ال��ع��اش��ر من 
عزز  الثانية  المجموعة  وضمن  األش��ب��ال،  دوري 
على  فاز  أن  بعد  للمجموعة  صدارته  النجمة  فريق 
فريق  ش���ارك  الثالثة  المجموعة  وف��ي  التضامن، 
البسيتين  فاز  أن  بعد  األهلي  مع  الصدارة  البسيتين 

على المنامة.
فريق  فشل  األول���ى  المجموعة  منافسات  ف��ي 
فريق  منعه  أن  بعد  الصدارة  مواصلة  في  المالكية 
الرفاع الشرقي من ذلك وأجبره على التعادل بهدف 
بينما  نقطة(   17( إلى  رصيده  المالكية  ورفع  لمثله، 
نقطة(،   14( إل���ى  رص��ي��ده  ال��ش��رق��ي  ال��رف��اع  رف���ع 
وسجل هدف المالكية العبه حسن علي، بينما سجل 

هدف الرفاع الشرقي أحمد حسين من ركلة جزاء.
وع����وض ف��ري��ق س��ت��رة خ��س��ارت��ه ال��ث��ق��ي��ل��ة في 
الجولة  هذه  في  الفوز  في  ونجح  الماضي  األسبوع 
وبهذا  مقابل،  دون  م��ن  بهدف  االت��ف��اق  فريق  على 
 8( إل��ى  رصيدهم  سترة  فريق  أش��ب��ال  رف��ع  ال��ف��وز 
على  حصوله  على  االتفاق  فريق  فشل  بينما  نقاط(، 
أي  يمتلك  ال  أن��ه  وخصوصًا  تقدير  أق��ل  على  نقطة 
الوحيد  المباراة  ه��دف  وسجل  رص��ي��ده،  في  نقطة 

الاعب الستراوي محمد عبدالجليل.
وفي آخر المباريات انفرد فريق الشباب بصدارة 
على  مريحًا  ف���وزًا  حقق  أن  بعد  األول���ى  المجموعة 
ليرفع  ه��دف  مقابل  أه���داف  ب��أرب��ع��ة  ق��ال��ي  ف��ري��ق 
على  قالي  فريق  ويبقى  نقطة(،   19( إلى  رصيده 

رصيده السابق )11 نقطة(.

النجمة يعزز صدارته للثانية
النجمة  ف��ري��ق  ع���زز  ال��ث��ان��ي��ة  ال��م��ج��م��وع��ة  وف���ي 
على  معنويًا  فوزًا  حقق  أن  بعد  للمجموعة  صدارته 

ليحلق  هدف  مقابل  أه��داف  بثاثة  التضامن  فريق 
ويبقى  نقطة(،   19( برصيد  ال��ص��دارة  في  وح��ي��داً 

فريق التضامن على رصيده السابق )11 نقطة(.
ماحقته  بمواصلة  المحرق  ف��ري��ق  يفلح  ول��م 
لركب الصدارة بعد أن خرج من مباراته أمام البديع 
المحرق  ورف��ع  لمثله،  بهدف  اإليجابي  بالتعادل 
رصيده  قالي  رفع  بينما  نقطة(،   14( إلى  رصيده 
حسين  العبه  المحرق  هدف  وسجل  نقاط(،   4( إلى 

الما، بينما سجل هدف البديع عيسى عبداهلل.
وف��ي آخ��ر ال��م��ب��اري��ات ف��از ف��ري��ق االت��ح��اد على 
إلى  رصيده  االتحاد  ورفع  يتيم،  بهدف  الحد  فريق 
وسجل  النقاط،  من  خاليًا  الحد  بقى  بينما  نقاط(،   7(

هدف المباراة الوحيد العب االتحاد محمد حسن.

البسيتين يعادل األهلي بالنقاط
وضمن منافسات المجموعة الثالثة نجح أشبال 
المجموعة  متصدر  معادلة  ف��ي  البسيتين  فريق 
على  البسيتين  ف��از  عندما  بالنقاط  األه��ل��ي  ف��ري��ق 
البسيتين  ل��ي��رف��ع  ه���دف  م��ق��اب��ل  بهدفين  ال��م��ن��ام��ة 
المجموعة  وي��ت��ص��در  ن��ق��ط��ة(   19( إل���ى  رص��ي��ده 
نفسه،  بالرصيد  األهلي  نسور  أشبال  مع  مشاركة 
)نقطة  ال��س��اب��ق��ة  ن��ق��اط��ه  ع��ل��ى  ال��م��ن��ام��ة  ب��ق��ى  بينما 

واحدة(.
بهدف  الحالة  فريق  على  بصعوبة  الرفاع  وفاز 
ي��ت��ي��م وي���واص���ل ال���رف���اع ب��ذل��ك م��اح��ق��ت��ه ل��رك��ب 
نقطة(،   17( إلى  رصيده  الرفاع  ورف��ع  الصدارة، 
نقاط(،   7( السابقة  نقاطه  على  الحالة  بقى  بينما 

وسجل هدف الرفاع الوحيد العبه تركي مبارك.
عيسى  مدينة  فريق  حقق  المباريات  آخر  وفي 
عقبة  تجاوز  أن  بعد  الموسم  ه��ذا  له  الثاني  ف��وزه 
البحرين بهدفين مقابل الشيء، ورفع فريق مدينة 
فريق  بقي  بينما  ن��ق��اط(،   6( إل��ى  رص��ي��ده  عيسى 
وسجل  نقاط(،   8( السابق  رصيده  على  البحرين 
ومهدي  عادل  يوسف  العباه  عيسى  مدينة  هدفي 

عبدالفتاح.

فريق اشبال الرفاع الشرقي
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وأضاف: »اتحاد الكرة في كل لجانه همه المالعب وإذا 
البنية  ألن  التطوير  الصعب  فمن  المالعب  تلك  توجد  لم 
المالعب  وقلة  العمل  عصب  يعتبر  شــيء  ألي  التحتية 
اعتقد  وال  التطوير.  أجل  من  وجهنا  في  عثرة  حجر  تقف 
موجودة  فاألفكار  التطوير.  يريد  ال  عاقل  إنسان  هناك 

ــًا  ــق ـــن مـــن الـــمـــؤســـف ح ـــك نستطيع ول ال  ــا  ــن ان
في  ــر  ــوي ــط ــت ــــل ال ظ

شح المالعب والدليل على ذلك أن مباريات األمس فاجأنا 
فيه  تطلب  تعميمًا  لنا  ارسلت  عندما  العامة  بالمؤسسة 
في  المباراتين  نقل  تطلب  ما  الصيانة  اجل  من  الملعب 
استاد  إلى  بنقلهما  قمنا  وفعاًل  آخــر.  ملعب  إلى  ــدوري  ال
أيضًا  اآلخر  األمر  العامة.  المؤسسة  من  برغبة  المحرق 
على  ستقام  والتي  الغد  مباريات  أن  باألمس  تفاجأنا 
آخر  ملعب  إلــى  ترحيلها  سيتم  أيضًا  الوطني  االســتــاد 

بطلب من المؤسسة العامة ايضا«.
لذلك إذا كان الوضع بهذه الطريقة مع عدم امتالكنا 
لقلة  ــرى  األخ خيارات  لدينا  وليس  آخــر  لملعب 
ظل  فــي  التطوير  عــن  نبحث  فكيف  المالعب 
المؤسسة  ان  مــع  الصعبة  ــروف  ــظ ال ــذه  ه
العامة أرسلت لنا تعميمًا من قبل بإمكاننا 
وضعنا  ولذلك  الوطني  الملعب  استخدام 
نتفاجأ  ولكن  ــاس  األس هــذا  على  الــجــدول 
بنقل  المؤسسة  بطلب  فقط  يومين  قبل 
البحث  معاناة  بعدها  لتبدأ  المباراتين 
تقف  نقاط  هذه  أليس  آخــر.  ملعب  عن 

في وجه التطوير!
كافية  مالعب  أعطني  ــول  ألق ــود  أع
وفي يدي فلن أتردد في وضع البرنامج 
التطويرات  بعض  مع  الطويل  الزمني 
وحينها  المحلية  للمسابقات 
على  محاسبتي  بإالمكان 

عملي.
وتـــابـــع: »امــا 
ـــــن إصــــــدار  ع
ـــداول  ـــج ال

ال  معينة  ألسابيع  سلمان  بن  خليفة  دوري  لمباريات 
تتعدى األربعة أيضًا بسبب المالعب ألننا نحن في لجنة 
هل  ــدري  ن وال  الكيفية  بهذه  الجدول  نضع  المسابقات 
لمباريات  حدث  كما  ال  ام  المباريات  بعض  تحويل  سيتم 
يدخل  عــنــدمــا  ــب  ــال ــط ال كــمــا  وهـــذا   .)7( األســـبـــوع  ـــذا  ه
ألنها  جيداً  األسئلة  يعرف  دروسه  مذاكر  وهو  االمتحان 
من صلب الموضوع. اما نحن في لجنة المسابقات فإننا 
ألن  ال  أم  عليه  سنستمر  هل  ندري  ال  ولكن  الجدول  نضع 

المالعب ليست بعهدتنا حتى نتصرف بها ما نشاء«.
احد  مشاركة  بشأن  الحاصل  الــجــدل  عــن  وسألناه 
كالعب  البسيتين  صــفــوف  ــي  ف الــعــراقــيــيــن  الــالعــبــيــن 
مجيبًا  قمبر  فــرد  سترة  ــام  أم مباراتهم  في  ــع  راب أجنبي 
لالتحاد  الداخلية  الالئحة  في  »لدينا  قائاًل  التساؤل  على 
يتدرج  عندما  جنسيته  كانت  مهما  األجنبي  الالعب  أن 
الفريق  وثم  وللشباب  للناشئين  األشبال  من  اللعب  في 
التدرج  بــدأ  لو  وحتى  مواطنًا  الالعب  يعتبر  هنا  األول 

الفريق  ثــم  الشباب  لفئة  يلعب  أن  ــا  ام الناشئين.  مــن 
والبد  الداخلية  لالئحة  مخالفًا  فيصبح  األمر  فهذا  األول 
حد  على  الناشئين  أو  األشبال  من  اما  متدرجًا،  يكون  أن 
البسيتين  مع  الالعب  هذا  مشاركة  أرى  وبالتالي  أقصى 
الفريق  حتى  األشبال  من  متدرجًا  كان  ألنه  سليمة  انها 
الكلمة  تــبــقــى  ــاج  ــج ــت االح تــقــديــم  ــل  ظ ــي  ف ــن  ــك ول األول 
اإلدارة  لمجلس  التقرير  برفع  المخولة  االنضباط  للجنة 

للتصديق عليه بشكل نهائي«.

قمبر  بعد إعادة انتخابه باتحاد الكرة:

التطوير يحتاج إلى البنية التحتية السليمة والمالعب الكافية 
 § الوسط - هادي الموسوي

الدخول  في  مجددًا  نجح  والذي  السابقة  الدورة  في  الكرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  رد   [
بإصدار  المسابقات  لجنة  منتقدي  كل  على  قمبر  عبدالعزيز  االنتخابات  عبر  اإلدارة  مجلس  إلى 
جداول المباريات بطريقة متقطعة ألسابيع معينة، وقال لهم أعطوني بنية تحتية متكاملة ومالعب 
واحد  لموسم  ليس  المتكامل  الزمني  البرنامج  اصدر  أن  استطيع  حتى  بيدي  تكون  وكافية  جاهزة 

فقط بل لمواسم كثيرة مقبلة.

من  اجتماع اللجنة العمومية التحاد كرة القدم

§ مسقط - ناصر درويش

والــصــيــن  ــــران  إي مــنــتــخــبــات  تـــشـــارك   [
الدولية  الرباعية  ـــدورة  ال فــي  واإلكــــوادور 
القدم  لكرة  العماني  االتحاد  ينظمها  التي 
ديــســمــبــر/   21 ـــى  إل  17 مــن  ــرة  ــت ــف ال ـــالل  خ
استعدادات  إطار  في  الجاري  االول  كانون 
الخليج  كــأس  ــدورة  ل العماني  المنتخبات 
التي  القدم  لكرة  عشرة  التاسعة  العربية 
خالل  مسقط  العمانية  العاصمة  في  ستقام 
الثاني  كانون  يناير/   17 إلى   4 من  الفترة 

. لمقبل ا
مدرب  لــووروا  كلود  الفرنسي  واستدعى 
وهم  المعسكر  لهذا  العبا   26 عمان  منتخب 
القطري(  )السد  ربيع  ومحمد  عايل  خليفة 
)الــســيــلــيــة  ــي  ــن ــم ــي ــم ال ــــدر  وب كــانــو  وأحـــمـــد 
ــي  ــن ــوس ــح ال عـــلـــي  بـــن  وعـــمـــاد  ـــري(  ـــط ـــق ال
ومحمد  ــري(  ــط ــق ال )الــريــان  مظفر  وحــســن 
وإســمــاعــيــل  ــري(  ــط ــق ال ــي  ــرب ــع )ال الــشــيــبــة 
بن  ـــوزي  وف الــكــويــتــي(  )الــكــويــت  العجمي 
الرقادي  الشون  بن  وسعيد  دوربين  بشير 
)االتحاد  حديد  وأحمد  الكويتي(  )كاظمة 
الحبسي  عــبــداهلل  بــن  ــي  ــل وع الــســعــودي( 
ــى  إل بـــاإلضـــافـــة  االنـــجـــلـــيـــزي(  )بـــولـــتـــون 
بن  وســلــيــمــان  الــهــوتــي  ــدي  ــوي ه ــن  ب مــحــمــد 
بن  ــة  ــع ــم وج  ) ــط  ــق ــس )م الــشــكــيــلــي  ــد  ــي ــع س
وحــســن  )الـــعـــروبـــة(  ــري  ــش ــع ــم ال ــــش  دروي
بن  صالح  بن  وهاشم  الحوسني  ربيع  بن 
كتكوت  حمد  بن  ومحمد   ) )السويق  محمد 
الطوقي  محمد  ــن  ب وســلــطــان  ــة(  ــروب ــع )ال
الشكيري  سعيد  بن  وسليمان  )الشباب( 

ــري  ــض ــح ال عــلــي  ـــن  ب وحــســيــن  )مـــســـقـــط( 
ــي  ــن ــي ــخ ــم ال ســـهـــيـــل  ــــن  ب وســـعـــد  )ظــــفــــار( 
النعيمي  غميل  ــن  ب ومــنــصــور  ــة(  ــروب ــع )ال

)النهضة(. الشامسي  مصبح  بن  ومحمد 
إدارة  مجلس  رئيس  ثمن  آخــر  جانب  من 
حمد  بن  خالد  القدم  لكرة  العماني  االتحاد 
االتحادين  مــوقــف  البوسعيدي  حــمــود  بــن 
ـــة  ـــدي األن ومــــواقــــف  والـــكـــويـــتـــي  الـــقـــطـــري 
لالعبي  الــســمــاح  ــي  ف والــكــويــتــيــة  الــقــطــريــة 
المحترفين  القدم  لكرة  العماني  المنتخب 
االلتحاق  والكويتي  الــقــطــري  ـــدوري  ال فــي 
من  اعتبارا  للمنتخب  ــدادي  اإلع بالمعسكر 
المحترفين  الــى  بالنسبة  الــســبــت  ــوم  ــي ال
شهر  ــن  م عــشــر  الــخــامــس  ــن  وم الــكــويــت  ــي  ف
المحترفين  الى  بالنسبة  الجاري  ديسمبر 
 19 خــلــيــجــي  ـــد  ـــع ب ــــا  م وحـــتـــى  ـــر  ـــط ق ــــي  ف
المنتخب  مــع  العماني  المنتخب  ومــبــاراة 
كــانــون  يــنــايــر/   19 بــتــاريــخ  االنــدونــيــســي 
المؤهلة  التصفيات  إطار  في  المقبل  الثاني 

المقبلة. اآلسيوية  األمم  لكأس 
تصريح  في  العماني  االتحاد  رئيس  وقال 
مجلس  ــي  ف وإخـــوانـــي  »تــلــقــيــت  ــي:  ــاف ــح ص
وجميع  القدم  لكرة  العماني  االتحاد  إدارة 
والشكر  التقدير  ببالغ  العمانية  الجماهير 
ــي  ــت ــوي ــك وال ــري  ــط ــق ال االتـــحـــاديـــن  ــة  ــق ــواف م
الــســمــاح  ــة  ــي ــت ــوي ــك وال ــة  ــري ــط ــق ال ـــة  ـــدي واألن
القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  لالعبي 
والكويتي  القطري  الــدوري  في  المحترفين 
للمنتخب  ـــدادي  اإلع بالمعسكر  االلــتــحــاق 
الــى  بــالــنــســبــة  الــســبــت  ــوم  ــي ال ــن  م ــارا  ــب ــت اع

عشر  الخامس  ومن  الكويت  في  المحترفين 
الــى  بــالــنــســبــة  الــجــاري  ديــســمــبــر  شــهــر  ــن  م
خليجي  بعد  ما  حتى  قطر  في  المحترفين 
المنتخب  مع  الوطني  منتخبنا  ومباراة   19

.2009 يناير   19 في  االندونيسي 
األخوية  الخطوة  هذه  ونحيي  نبارك  وإذ 
المنتخب  لالعبي  السماح  في  األشــقــاء  من 
الــمــحــتــرفــيــن  الـــقـــدم  لــكــرة  األول  ــي  ــن ــوط ال
الــكــويــتــي  والـــــدوري  ــري  ــط ــق ال ــــدوري  ال ــي  ف
فــإنــنــا  ــــــدادي  اإلع بــمــعــســكــرهــم  االلـــتـــحـــاق 
بذلها  التي  الكبيرة  بالجهود  ــادة  اإلش نود 
والكويتي  القطري  االتــحــاديــن  فــي  اإلخــوة 
ومسئولي  رؤســــاء  وتــجــاوب  ــدم  ــق ال ــرة  ــك ل
يلعب  الــتــي  والــكــويــتــيــة  الــقــطــريــة  ــة  ــدي األن
في  بذلت  التي  الجهود  مع  محترفونا  بها 
عالقات  لوال  ليتم  كان  ما  وهو  الجانب،  هذا 
والثقة  الفعال  والتعاون  الحقيقية  اإلخوة 
من  كل  في  المسئولين  االخوة  مع  المتبادلة 
الشقيقة  الكويت  ودولة  الشقيقة  قطر  دولة 
على  ونعمل  إليه  نسعى  زلنا  وما  كنا  ما  وهو 
مع  عالقاتنا  في  ثابت  عمل  منهاج  يكون  أن 

القدم. لكرة  الخليجية  االتحادات  جميع 
كل  أن  ــــد  وأؤك ــري  ــدي ــق وت ــري  ــك ش أجــــدد 
جميع  إذ  له  مخطط  هو  ما  وفق  يسير  شيء 
استضافة  لتحقيق  اآلن  تــنــصــب  الــجــهــود 
النواحي  جميع  مــن   19 لخليجي  ناجحة 
ــات  ــي ــن ــم ــت ال وكـــــل  والـــفـــنـــيـــة  ــة  ــي ــم ــي ــظ ــن ــت ال
الــوطــنــي  ولمنتخبنا  للجميع  بــالــتــوفــيــق 
المنشود  الهدف  بتحقيق  القدم  لكرة  األول 

وتوفيقه«. تعالى  اهلل  بمشيئة 
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البوسعيدي يثمن الموقف القطري والكويتي في تفريغ الالعبين

منتخب عمان

§ عراد - محمد طوق

بعة  ر بأ د  ــا ــح ت ال ا يــق  فــر عقبة  بتخطي  مــة  لــمــنــا ا يــق  فــر نــجــح   [
على  ــس  م أ بينهما  جمعت  لــتــي  ا ة  ا ر لــمــبــا ا فــي  ف  ــد ه بل  مقا ف  ا هـــد أ
س  كأ ي  ر و د من  بعة  لسا ا لة  لجو ا م  ختا في  د  ا بعر ق  لمحر ا د  ستا ا

. م لقد ا ة  لكر ن  سلما بن  خليفة 
بقي  بينما   ، ) نقطة  1 5 ( ــى  ل إ طه  نقا ز  لــفــو ا ا  بــهــذ مة  لمنا ا ــع  ف ر و
مس  لخا ا كز  لمر ا في  يقع  و بقتين  لسا ا نقطتيه  على  د  تحا ال ا يق  فر

. عشر
 ، )8 ( قيقة  لد ا في  قمبر  شد  ا ر عبه  ال حيد  لو ا د  تحا ال ا ف  هد سجل  و
من  و  ، )3 2 و  1 9 ( يش  و ر د حميد  من  كل  مة  لمنا ا ف  ا هد أ سجل  بينما 
ف  لــهــد ا و  )4 0 ( قيقة  لد ا فــي  ن  مــيــال ل  ــا ــي ن ا د ف  لمحتر ا ء  ا جــز كــلــة  ر
في  قمبر  د  مــســعــو مــة  لــمــنــا ا ــب  ع ال ــًا  ــض ي أ ء  ا جـــز بــة  ضــر ــن  م و ــع  ب ا ــر ل ا

. ني لثا ا ط  لشو ا من  ز من   )9 0 ( قيقة  لد ا
ل  و حــا ي  ــذ ل ا د  تــحــا ال ا يق  فر نب  جا مــن  يعة  سر ة  ا ر لــمــبــا ا ت  أ بــد و
ف  هد قمبر  شــد  ا ر سجل  ما  عند لــك  ذ في  نجح  و مبكر  ف  هــد تسجيل 
ل  و حا و  ، ة ا ر لمبا ا ية  ا بد من  فقط  ئق  قا د  8 بعد  د  تحا ال ا يق  لفر لسبق  ا
ن  أ ال  إ ته  هجما مــن  كــثــف  و لنتيجة  ا يل  تعد مة  لمنا ا يــق  فــر ها  بعد

. د صا لمر با مية  لمنا ا ت  لهجما ا لكل  نت  كا د  تحا ال ا ت  عا فا د
ما  عند يد  ير مــا  على  حصل  مة  لمنا ا يق  لفر ة  عــد ت  ال و مــحــا مــن  و
 1 9 قيقة  لد ا في  يق  للفر ل  د لتعا ا ف  هد يــش  و ر د حميد  عبه  ال سجل 

. ل و أل ا ط  لشو ا من  ز من 
ت  يا مجر على  مة  لمنا ا سيطر  مة  لمنا ا يق  لفر يل  لتعد ا ف  هد بعد  و
في  ني  لثا ا مة  لمنا ا ف  هد بتسجيل  يــش  و ر د حميد  د  ليعو ة  ا ر لمبا ا

.3 2 قيقة  لد ا
ها  نفذ ء  ا جز كلة  ر على  مة  لمنا ا يق  فر حصل  فقط  ئق  قا د  8 بعد  و
قيقة  لد ا ــي  ف د  ــا ــح ت ال ا ك  ــا ــب ش فـــي   ن  ــال ــي م ل  ــا ــي ن ا د فــه  مــحــتــر ح  بــنــجــا

 ، د تحا لال ف  هــد بل  مقا ف  ا ــد ه أ ثة  بثال مة  لمنا ا م  تقد عن  معلنًا   4 0
. لنتيجة ا ه  هذ على  ل  و أل ا ط  لشو ا لينتهي 

ت  يا مجر معظم  على  مة  لمنا ا يق  فر سيطر  ني  لثا ا ط  لشو ا فــي  و
ا  عو ضا أ جميه  مها ن  أ ال  إ ي  د تحا ال ا مى  لمر ا يد  تهد من  تمكن  و ط  لشو ا
على  ــة  م ــا ــن ــم ل ا ــق  ي ــر ف د  ــا ــم ــت ع ا ن  كــــا و  ، ــم ــه ل ســنــحــت  ــي  ــت ل ا ص  لـــفـــر ا
يق  فر فشل  ذ  إ لعمق  ا من  ت  لهجما ا ء  بنا ثم  من  و ة  لقصير ا ت  ا ير لتمر ا

. عه فا د ف  صفو في  ضحة  ا لو ا ت  ا لثغر ا سد  في  د  تحا ال ا
ف  ا طر أل ا من  ت  لهجما ا ء  بنا ل  و حــا و د  تحا ال ا يق  فر ء  ا د أ تحسن  و
ــة  ي د ــا ــح ت ال ا ت  ــا ــم ــج ــه ل ا ــل  ــك ل ــت  ن ــا ك ــة  م ــا ــن ــم ل ا ــق  ي ــر ف ت  عـــا فـــا د ن  أ ال  إ

. د صا لمر با
ة  لكر ا ن  يلعبا ن  يقا لفر ا ظل  و ني  لثا ا ط  لشو ا نتيجة  تتغير  لم  و
من  ــًا  ص ــو ــص خ و ة  لــقــصــيــر ا ت  ا ــر ي ــر ــم ــت ل ا عــبــر  لــمــلــعــب  ا منتصف  ــي  ف

. د تحا ال ا من  كثر  أ ة  لكر ا على  سيطر  ي  لذ ا مة  لمنا ا نب  جا
كلة  ر على  مة  لمنا ا يــق  فــر حصل  ية  لنها ا ة  فــر صــا ب  ا ــر ــت ق ا ــع  م و
فع  ا مد م  يقو ن  أ قبل  قمبر  د  مسعو مة  لمنا ا عب  ال قة  نطال ا بعد  ء  ا جز
 ، ية د تحا ال ا ق  و لصند ا منطقة  خل  ا د قلته  بعر ه  عليو حمد  أ د  تحا ال ا
ز  لــخــبــا ا جــعــفــر  ة  ا ر ــا ــب ــم ل ا حــكــم  ــى  ــط ع أ ء  ا ــز ــج ل ا ــة  ــل ك ر ــش  م ــا ه ــى  ــل ع و
بعد  ء  ا لحمر ا قة  لبطا ا حمد  أ مير  أل ا عبد د  تحا ال ا يق  فر مى  مر س  ر حا
د  تحا ال ا يق  فر ب  ر مد يستطع  لم  و  ، لحكم ا على  مير  أل ا عبد تهجم  ن  أ
اً  نظر ط  حتيا ال ا س  ر لــحــا ا ل  ــو خ د و تغيير  ء  ا ــر ج إ لجليل  ا عبد كر  شا
علي  ي  د تحا ال ا يق  لفر ا فع  ا مد ليصبح  ثة  لثال ا ته  ا تغيير ه  د ستنفا ال
كلة  ر تسجيل  مة  لمنا ا يق  فر ع  ستطا ا و  . مى للمر سًا  ر حا لجليل  ا عبد
ك  لشبا ا خل  ا د قمبر  د  مسعو ب  هو لمو ا عبه  ال ها  نفذ ن  أ بعد  ء  ا لجز ا
ة  ا ر لمبا ا حكم  يطلق  ن  أ قبل  يق  للفر بع  ا لر ا ف  لهد ا معلنًا  ية  د تحا ال ا
على  مي  منا ز  بــفــو ة  ا ر لــمــبــا ا ية  نها معلنًا  تــه  فــر صــا ز  لــخــبــا ا جعفر 

. ف هد بل  مقا ف  ا هد أ بعة  ر بأ د  تحا ال ا

في ختام األسبوع السابع من دوري خليفة بن سلمان

المنامة يتجاوز محطة االتحاد ويهّز شباكه برباعية

المنامة يسحق االتحاد    )تصوير: عيسى إبراهيم(
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  § متابعة :  محمد عون 

علي  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  إداري  أكــد   [
منتخبنا  وفــد  ــوال  أح أن  الرياضي«  لـ«الوسط  السيد 
الجاري  الوقت  في  فرنسا  في  الموجود  األول  الوطني 
نحو  التحسن  في  ــدأت  ب هناك  تدريبي  معسكر  إلقامة 
ســـواًء  صعبة  ــا  ــام أي المنتخب  عـــاش  بــعــدمــا  ــل  ــض األف
قوية  صــدمــة  شــكــل  ــا  م الــطــعــام  أو  الــســكــن  بــخــصــوص 
يكون  أن  التوقعات  كانت  إذ  والالعبين  الفني  للجهاز 
تأثر  ــي  ــال ــت ــال وب الــمــقــايــيــس،  بــكــل  نــاجــحــا  الــمــعــســكــر 

حصل. ما  جراء  نفسيًا  الالعبون 
في  هو  المنتخب  »سكن  ذلك:  حيال  السيد  علي  وقال 

وأن  المعسكر  تحتضن  التي  بالمدينة  رياضي  مجمع 
صعبا  الوضع  كان  وفعاًل  مختلفة،  درجات  فيه  السكن 
من  القوية  التحركات  خالل  من  ولكن  األولــى  األيــام  في 
يتغير  الوضع  بدأ  الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد  قبل 
اهلل  ــإذن  وب ــدة  واح غرفة  في  اثنين  العبين  كل  وأصبح 

العاجل«.  القريب  في  وأكثر  أكثر  األمور  ستتحسن 
مسألة  مــن  أيــضــًا  نعاني  »كنا  قــائــاًل:  السيد  وتــابــع 
إسالمي  غير  هناك  الموجود  الطعام  غالبية  إذ  الطعام 
وطعامه  مغربي  مطعم  على  حصلنا  يومين  قبل  لكن 
ــــوال فــتــرة  ــرار ط ــم ــت ــاس ــه ب ــع ـــي، وســنــتــعــامــل م ـــالم إس

تأكيد«.  بكل  المعسكر 
للكرة  الــبــريــطــانــي  الــمــنــتــخــب  أن  الــســيــد  ــــح  وأوض

منتخبنا  فيه  كان  الذي  السكن  في  اآلن  يسكن  الطائرة 
منه.  خروجه  قبل 

العودة  أجل  من  فعلية  تحركات  هناك  هل  وسألناه 
المنتخب  إليها  وصــل  التي  للحال  نظراً  البحرين  إلــى 
هناك  »كانت  فقال:  الفترة،  تلك  في  لهم  حصل  ما  جراء 
طمأن  بعدما  ولكن  البحرين  إلى  العودة  في  فعلية  رغبة 
ستتغير  األمور  كل  بأن  الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد 

المعسكر«. سيستمر  تأكيد  بكل  األفضل،  نحو 
المنتخب،  خاضها  الــتــي  ــة  ــودي ال الــمــبــاريــات  ــن  وع
خسرناه  األول  ــط،  ــق ف ــن  ــي ودي ــن  ــاءي ــق ل »خــضــنــا  ـــال:  ق
أن  نضطر  جعلنا  ما  الالعبين  جميع  وصول  عدم  بسبب 
اللقاء  وفي  مراكزهم،  غير  في  الالعبين  ببعض  نلعب 

بنتيجة  فيه  الفوز  حققنا  الصفوف  ترتيب  بعد  الثاني 
 .»)1/3(

تزرع  أن  شأنها  من  اللقاءات  هذه  أن  السيد  وأوضح 
يلعب  لم  المنتخب  ألن  تحديدا  الالعبين  بين  التجانس 

وال مباراة في فترة إعداد في البحرين. 
الثالثة  الــوديــة  مباراته  الوطني  منتخبنا  ــاض  وخ

البريطاني. المنتخب  أمام  أمس  يوم  مساء 
مدينة  فريق  مع  لمنتخبنا  ــى  األول المباراة  وكانت 
ــن الـــدوري  ــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة م نــيــس الـــذي يــلــعــب ف
من  العبيه  ومعظم  الخامس  حاليا  وترتيبه  الفرنسي 
 )1/3( بنتيجة  منتخبتا  على  وتغلب  المحترفين، 
نتائج  ــاءت  وج منتخبتنا  صفوف  اكتمال  عدم  بسبب 

األشواط: 22/25، 19/25، 25/21، 21/25.
فريجوس  فــريــق  ــع  م فــكــانــت  الــثــانــيــة  ــاراة  ــب ــم ال أمـــا 
وقد  الفرنسي  ــدوري  ــال ب الرابعة  الــدرجــة  فــي  ويلعب 
نتائج  وكانت   ،)1/3( بنتيجة  عليه  منتخبنا  تغلب 
أشواط المباراة: 21/25، 15/25، 25/21، 27/29.

جاسم  مــن  مكونة  بتشكيلة  منتخبنا  مـــدرب  وبـــدأ   
في  )األنفلونزا(  من  تعافى  الذي  على  وصادق  النبهان 
 )3( مركز  وفــي   )2( مركز  في  عبداهلل  ميرزا   )4( مركز 
األلعاب  صناعة  ــي  وف عباس  وفــاضــل  ضاحي  حسن 

هرونة. أيمن  لليبرو  باالضافه  الحايكي  حسين 
في  الالعبين  لبقية  الفرصة  منتخبنا  مدرب  وأعطى 

المباراة.  من  الثالث  الشوط 

إداري منتخبنا علي السيد من فرنسا: 

بعدما كانت صعبة... أمور المعسكر تتحسن نحو األفضل

فيما فازت أندية النصر وداركليب والبحرين في دوري الشباب للكرة الطائرة

المعامير يواصل نتائجه اإليجابية 
ويفوز على البسيتين بجدارة

 )1/3( بنتيجة  البسيتين  على  مهما  ف���وزًا  المعامير  حقق   [
النصر  فرق  حقق  فيما  النجمة،  رفقه  مجموعته  صدارته  ليواصل 
المحرق  من  كل  على  بيضاء  وبثالثية  الفوز  وداركليب  والبحرين 
صعبا  فوزا  األهلي  حقق  فيما  التوالي،  على  الريف  واتحاد  والشباب 

على عالي بنتيجة )1/3(.
كل  داركليب  ون��ادي  بالجفير  الشباب  مركز  صالتا  واحتضنت 

هذه المباريات.

المعامير يفوز على البسيتين 
واصل فريق المعامير نتائجه االيجابية في مسابقة دوري الشباب 
للكرة الطائرة وذلك عندما فاز على البسيتين في المباراة التي أقيمت 
المباراة  وانتهت  بالجفير،  الشباب  مركز  صالة  في  أمس  يوم  بينهما 
 ،26/24( بواقع:  المباراة  أش��واط  نتائج  وج��اءت   ،)1/3( بنتيجة 
كثيرًا  المعامير  صفوف  في  وتميز   .)22/25  ،20/25  ،16/25

الثنائي حسين علي وحسين أحمد في الشق الهجومي.
أدار المباراة طاقم مكون من الحكم األول الدولي محمد المنصور 

الحكم الثاني عباس عبدالرضا.

فوز سهل لداركليب والنصر والبحرين
اتحاد  ج��اره  على  سريعا  ف��وزًا  داركليب  حقق  أخ��رى،  جهة  من 
التي  المباراة  في   )0/3( بنتيجة  وذل��ك  الغربية  ديربي  في  الريف 
داركليب  ولعب  داركليب،  ن��ادي  صالة  في  أمس  يوم  بينهما  أقيمت 
وغاب  الماضية،  الجولة  في  خسارته  تعويض  أجل  من  المباراة  هذه 
لخوض  فرنسا  في  الموجود  محمد  أمين  الفريق  قائد  صفوفه  عن 

معسكر تدريبي مع المنتخب األول. 
 ،10/25  ،21/25( ب��واق��ع:  ال��م��ب��اراة  أش���واط  نتائج  وج���اءت 
عبدالحميد  علي  م��ن  مكون  دول��ي  طاقم  ال��م��ب��اراة  أدار   .)13/25

وأحمد القيم.

اآلخر  هو  سريعا  فوزا  النصر  الموسم  في  البطل  وصيف  وحقق 
المباراة  هذه  وأقيمت   )0/3( بنتيجة  وذل��ك  المحرق  منافسه  على 
في  كبيرة  صعوبة  النصراوية  يلق  ول��م  الشباب.   مركز  صالة  في 
والثالث  األول  الشوطين  في  النقاط  تقارب  رغم  على  الفوز  تحقيق 
نتائج  وج��اءت  الزرقاء،  الطائرة  لمصلحة  واضحًا  كان  التفوق  لكن 
المباراة  أدار   .)20/25  ،13/25  ،21/25( يلي:  كما  األش��واط 

محمد المنصور وعبدالخالق الصباح. 
صدارته  ليواصل  انتصاراته  أخرى  جهة  من  البحرين  وواص��ل 
الشباب  على  أمس  يوم  البحرين  وف��از  بجدارة،  األول��ى  المجموعة 
على  صعبا  فوزًا  األهلي  حقق  المباريات،  بقية  وفي  نظيفة.  بثالثية 
من  مكون  طاقم  ال��م��ب��اراة  ه��ذه  وأدار   ،)1/3( بنتيجة  وذل��ك  عالي 

عبداهلل حبيب حكمًا أول وسامي سويد حكما ثانيًا.
 ،28/30  ،16/25( ب��واق��ع:  ال��م��ب��اراة  أش���واط  نتائج  وج���اءت 

 .)22/25 ،15/25
بنتيجة  األول  ف��وزه  جمرة  بني  حقق  أم��س،  مباريات  آخ��ر  وف��ي 
ال��م��ب��اراة  أش����واط  ن��ت��ائ��ج  وج����اءت  ال���رف���اع،  م��ن��اف��س��ه  ع��ل��ى   )0/3(
)15/25، 19/25، 21/25(. وأقيم هذان اللقاءان في صالة نادي 

داركليب. 

مراقبة المباريات تبدأ اليوم 
مراقبة  ق���رار  أن  ك��اظ��م  محمد  ال��م��س��اب��ق��ات  لجنة  رئ��ي��س  وأك���د 
في  وذلك  اليوم  منذ  مفعولة  سيبدأ  مده  قبل  أصدر  الذي  المباريات 
لقاء الرفاع الشرقي والرفاع ضمن منافسات دوري الدرجة األولى 

للكرة الطائرة. 
بنتيجة  الدير  على  البحرين  ف��وز  احتساب  تم  أخ��رى،  جهة  من 
أن  المتوقع  ومن  المباراة،  من  األخير  انسحب  بعدما  وذلك   )0/3(
فالقرار  دينار،   )800( إلى  تصل  قد  مالية  غرامة  الدير  بحق  تأخذ 

سيكون بيد مجلس إدارة االتحاد البحريني للكرة الطائرة.

من منافسات الجولة  الماضة

في منافسات الجولة الخامسة ألولى الطائرة 

لقاء ملتهب بين الرفاعين... وآخر بين الريف والبحرين
مسابقة  من  الخامسة  الجولة  منافسات  اليوم  مساء  تنطلق   [
دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة وذلك بإقامة )4( لقاءات، بحيث 
قوية  مواجهة  في  الرفاع  مع  الشرقي  الرفاع  الدوري  متصدر  يلتقي 
 )5:45( الساعة  عند  ال��م��ب��اراة  وستنطلق  الجارين  بين  ومنتظرة 
مساًء، وتليها مباشرًة مباراة التضامن مع الدير في لقاء الجريحين. 

وستحتضن صالة مركز الشباب بالجفير هذين اللقاءين.
المعامير  مباراة  بالحنينية  الرفاع  ن��ادي  صالة  ستحتضن  فيما 
وستبدأ  جمرة،  بني  الترتيب  آخر  مع  متتاليين  انتصارين  حقق  الذي 
من  م��ب��اراة  مباشرًة  وتليها  م��س��اًء،   )5.45( الساعة  عند  ال��م��ب��اراة 
مثل  أداء  الريفيون  قدم  حال  في  والندية  باإلثارة  تحفل  أن  المتوقع 
البحرين  بين  ستكون  والمباراة  الماضية،  الجولة  في  قدموه  الذي 

واتحاد الريف.

ملتهبة بين الجارين
نظرًا  ملتهبا  الرفاع  مع  الشرقي  الرفاع  الجارين  لقاء  سيكون 
ومواصلة  ال��ف��وز  تحقيق  أج��ل  م��ن  األول  لكليهما،  ال��ل��ق��اء  ألهمية 
لسلك  ال��ع��ودة  الثاني  يريد  فيما  ال��ص��دارة،  واع��ت��الء  االن��ت��ص��ارات 
من  الماضية  الجولة  في  خسارة  أول  تلقى  بعدما  وذلك  االنتصارات 

اتحاد الريف في لقاء امتد لخمسة أشواط كاملة.
يملك  وه��و  المباراة  ه��ذه  الشيخ  محمد  الشرقي  م��درب  سيلعب 
فيما  األلعاب،  صناعة  في  الحايكي  بمحمد  نقاط،   )8( رصيده  في 
إذ   )3( مركز  ف��ي  القطان  ومحمد  ماثيو  النيجيري  على  سيعتمد 
من  وخصوصًا  لديه  ما  أفضل  بتقديم  مطالبا  الثنائي  هذا  سيكون 
فيما   - الصد  حوائط  تشكيل  أي   - والدفاعية  الهجومية  الناحية 
سيكون  فيما  الحايكي،  وعباس  أحمد  عباس   )4( مركز  في  سيكون 
في  علي  عيسى  شقيقه  وسيكون   ،)2( مركز  في  علي  عبدالشهد 
األول��ى  ال��ك��رة  ب��ق��وة  التشكيلة  ه��ذه  وتتميز  ال��ح��ر.   ال��الع��ب  م��رك��ز 
هذه  لتألق  نظرًا  فيها  الهجومية  الناحية  وكذلك  األول��ى  بالدرجة 
أسماء  عدة  الشيخ  ويملك  الماضية،  الجوالت  في  الواضح  األسماء 

وعبداهلل  عباس  كفاضل  اإلضافة  تقديم  على  قادرة  البدالء  بنك  في 
سعيد.

توليه  منذ  الرفاع  مع  الخامس  لقاءه  م��رزوق  خالد  سيلعب  فيما 
يملك  إذ  االنتصارات  استعادة  هدفه  وسيكون  تدريبه،  مسئولية 
صناعة  في  عبداهلل  محمد  سيكون  وبالتالي  نقاط،   )7( رصيده  في 
سيكون  فيما   ،)3( مركز  في  عبداهلل  ويوسف  علي  وعيسى  األلعاب، 
مركز  في  وجمال   ،)4( مركز  في  عبدالغني  ورض��وان  علي  حسين 
وسط  من  الهجوم  على  كثيرًا  عبداهلل  األلعاب  صانع  ويركز    .)2(
قوة  ولكن  المركز،  ه��ذا  ف��ي  وي��وس��ف  عيسى  لتميز  ن��ظ��رًا  الشبكة 
طريقة  وبالتالي  تأكيد،  بكل  رض��وان  في  تتشكل  الضاربة  الفريق 
قمة  ستنتهي  كيف  ون��رى  ولننتظر  مختلفة،  الفريقين  لكال  األداء 

الجارين؟.

الميزان في  اللقاءات 
الجراح،  تضميد  لقاء  عن  عبارة  الدير  مع  التضامن  لقاء  سيكون 
إذ يريد الدير تحقيق فوزه الثاني وخصوصًا بعد عرضه المتواضع 
في  ل��ه  ف��وز  أول  تحقيق  التضامن  سيحاول  فيما  المعامير،  أم��ام 
والتكافؤ  رصيدهما،  في  نقاط   )4( يملكان  الفريقين  وكال  المسابقة، 

هو شعار اللقاء بكل تأكيد.
أما اللقاء األول الذي سيكون في صالة نادي الرفاع، من المتوقع 
التوالي  على  ثالث  فوز  لتحقيق  مفتوح  طريق  في  المعامير  يكون  أن 

نظرًا لتواضع مستوى بني جمرة. 
وف��ي آخ��ر ل��ق��اءات ال��ج��ول��ة، س��ي��ك��ون ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى م��وع��د مع 
على  الشرقي  الرفاع  مزاحمة  في  االستمرار  أجل  من  صعب  اختبار 
أحد  أسقط  الذي  الريف  اتحاد  يواجه  عندما  وذلك  ال��دوري  صدارة 
المتصدرين في الجولة الماضية بفضل أداء قتالي قلب فيه مجريات 
)2/ص��ف��ر(،  بالنتيجة  م��ت��أخ��رًا  ك���ان  ب��ع��دم��ا  لمصلحته  ال��م��ب��اراة 
ما  إذا  وخصوصًا  اإلثارة  مع  موعد  على  ستكون  المباراة  وبالتالي 

علمنا أن الفريقين تبادال الفوز في الموسم الماضي.

من منافسات الجولة الماضية

منتخبنا الوطني في فرنسا
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جميع:  بن  قاسم  القدير  الشراع  منتخب  مدرب  وقال 
بنادي  التدريبي  برنامجنا  سنواصل  ــام  األي هــذه  »فــي 
حتى  األسبوع  في  ايام   4 بواقع  الجزائر  ببالج  الشراع 
إذ  الشراعية،  لليخوت  المملكة  بطولة  انــطــالق  موعد 
في  الباكستاني  الفريق  هو  الواصلة  الفرق  أول  سيكون 
سنتدرب  والذي  الجاري  األول  كانون  ديسمبر/  من   14
تكون  أن  نتوقعها  التي  البطولة  منافسات  قبل  معه 
من   16 في  الفرق  بقية  تصل  أن  على  الماضية،  من  أقوى 

الشهر نفسه«.
فيما  ــات  ــب ــدري ــت وال التسجيل   17 يــوم  وسيتضمن 
تنطلق المنافسات في 18 من ديسمبر، وسيدير البطولة 
والفرنسي  بابيلي  لو  االيطالي  الدوليين  الحكام  من  كل 
إليكر  والتركي  بالمار  ايجي  والهندي  جــريــدال  سيبو 
إبراهيم  والبحريني  ــزوق  ع محمد  والجزائري  باندير 

بوسميط.
البحريني  المنتخب  العبي  أن  جميع  بــن  ـــح  وأوض
عالية،  ومعنوياتهم  للمنافسات  ــزون  ــاه ج لــلــشــراع 

التي  الفرق  عن  جيدة  خبرة  اكتسبوا  أنهم  وخصوصًا 
البطولة  في  مشاركتهم  خالل  من  البطولة  في  ستشارك 
وجود  هو  نتمناه  ما  وكل  الماضية،  نسختها  في  نفسها 
النتائج،  أفضل  تحقيق  على  تساعد  التي  القوية  الرياح 
تحقيق  من  منتخبنا  بحارو  تمكن  الماضي  العام  ففي 
هذا  في  ونطمح  عالميًا،  والثامن  خليجيًا  األول  المركز 

العام أن يصل منتخبنا إلى مراتب أعلى.
اســتــعــداداتــه  بـــدأ  ـــذي  ال الــشــراع  منتخب  ويــســعــى 
أفضل  لتحقيق  العام  هذا  مبكراً  للبطولة  التحضيرية 
البحريني  المنتخب  قائد  ــرب  أع إذ  الــدولــيــة،  النتائج 
للمستوى  الشديد  ارتياحه  عــن  المحميد  عبدالعزيز 
يشارك  العام  هذا  أن  واضــاف  إليه،  وصلوا  الذي  الفني 
إال  مستواها،  نعرف  ال  والــتــي  الجديدة  الــفــرق  مــن  ــدد  ع
مشرفة  نتائج  تحقيق  ونأمل  للمنافسات  جاهزون  أننا 

للبالد.
وذكر أمين السر العام باالتحاد البحريني للرياضات 
هذا  الستقبال  االستعدادات  أن  الحسن  نعمان  البحرية 

وأن  ودقيق  منسق  بشكل  وساق  قدم  على  قائمة  الحدث 
إظهار  أجــل  من  متواصل  بشكل  تعمل  المنظمة  اللجنة 
مواطن  كل  قلب  على  غاليا  اسما  تحمل  التي  البطولة 
تعكس  أن  وعــلــى  حــاالتــهــا  أحــس  ــي  ف تعبيره  بحسب 
وما  البحرية  الرياضات  بلغتها  التي  المرموقة  المكانة 
مستوى  على  ازدهـــار  من  البحرين  مملكة  إليه  وصلت 

الميادين  مختلف  ــي  ف ــة  ــي ــدول ال ــوالت  ــط ــب ال احــتــضــان 
الرياضية.

أربعة  بتوفير  ــام  ق ــاد  ــح االت أن  عــن  الحسن  وكــشــف 
انجلترا  من  فيه  جلب  الــذي  الوقت  في  شراعية  يخوت 
ــة )جـــي 24(  ــئ ــــرى مـــن ف ــة أخ ــي ــراع أربـــعـــة يــخــوت ش
يخوت   8 إلــى  العدد  ليرتفع  البطولة  في  المستخدمة 

شراعية ستكون في خدمة البطولة، مبينا أنها من الطراز 
الحديث والمتطور ما سيسهم في تميز منافسة هذا العام 

وارتفاع وتيرة المستوى الفني عن الفرق المشاركة.
تظهر  وأن  البطولة  نجاح  في  أمله  عن  الحسن  وأعرب 
في  الرياضة  عن  المسئولون  إليه  يطمح  الذي  بالشكل 
لن  االتحاد  أن  مؤكدا  اللعبة،  اتحاد  وفي  البحرين  مملكة 
أشكال  كل  وتقديم  التسهيالت  جميع  توفير  في  يتواني 
البطولة  إنجاح  سبيل  في  تقديمه  له  يمكن  ومــا  الدعم 

وإبرازها.
المركز  على  حصل  البحرين  مملكة  منتخب  أن  يذكر 
المركز  تاركا  السابقة،  للبطولة  الثانية  الفئة  في  األول 
الثالث  والمركز  اإلماراتية  البحرية  الكلية  لفريق  الثاني 
نتائج  أسفرت  بينما  الكويتي،  البحري  النادي  لفريق 
األول  المركز  األلماني  الفريق  احتالل  عن  ــى  األول الفئة 
)أ(  الــروســي  الفريق  فيه  وقــع  خطأ  من  استفاد  أن  بعد 
الذي خسر سباقا كامال وقررت اللجنة التحكيمية خصم 
هو  كان  أن  بعد  الثاني  للمركز  ليعود  رصيده  من  نقاط   5

المرشح األقوى في البطولة.
وجاء الفريق الروسي )ب( في المركز الثالث مستحقا 
االتحاد  رئيس  بها  توجهم  التي  البرونزية  الميدالية 
عبداهلل  بن  خليفة  الشيخ  البحرية  للرياضات  البحريني 

آل خليفة خالل حفل الختام.
وتقام بطولة المملكة لليخوت الشراعية في نسختها 
الملكي  االتحاد  رئيس  من  كريمة  رعاية  تحت  السابعة 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  القدرة  وسباقات  للفروسية 

آل خليفة.

استعدادًا لبطولة المملكة السابعة لليخوت الشراعية

بحارو منتخب الشراع البحريني يرفعون درجة التأهب

نعمان الحسنقاسم بن جميع

 § الوسط - أسامة الليث

نادي  بساحل  األيام  هذه  المكثفة  تدريباته  الشراعية  لليخوت  البحريني  المنتخب  يواصل   [
من  التي  الشراعية  لليخوت  السابعة  المملكة  بطولة  لمنافسات  استعدادًا  الجزائر  ببالج  الشراع 
المقرر انطالقها خالل الفترة من 17 حتى 20 من الشهر الجاري بمشاركة 12 فريقا من مختلف 
من  نسائي  وفريق  سويسرا  من  وفريق  بولندا  من  وفريقان  روسيا  من  فريقان  وهم  العالم  أنحاء 
النمسا وفريق من باكستان وفريقا البحرية اإلماراتية ومن قطر والكويت والبحرين، وتم اعتماد 

الفرق المشاركة. 

في السباق السابع للخيل 

في يوم المفاجآت »لوي لوي« و »سكوتشمان« يخطفان كأسي سلمان بن خالد والفرسان

وحفل السباق السابع بالمنافسات المثيرة 
خطف  إذ  األشـــــواط،  غالبية  ــي  ف والــمــفــاجــآت 
الحصان »لوي لوي« الكأس في الشوط األخير 
المرشحة،  الجياد  على  خالله  تفوق  الفت  بفوز 
الخامس  ــوط  ــش ال ــي  ف الــمــفــاجــأة  ــررت  ــك ت فيما 
بعدما  بالكأس  »سكوتشمان«  الحصان  بفوز 
تفوق  ــا  ــم ك  ، ــة  ــح ــرش ــم ال ــاد  ــي ــج ال ــى  ــل ع ــوق  ــف ت
الفرس  على  ــك«  ــس ري »كالكوليتد  الــحــصــان 
في  »تليدا«  بانتصاراتها  والمعروفة  القوية 
مشاركة  األمــس  سباق  وشهد  الثالث.  الشوط 
أول فارسة بحرينية في تاريخ سباقات الخيل 
منال  الفارسة  مشاركة  خــالل  من  البحرينية 
خصص  ــذي  ال الخامس  الــشــوط  فــي  فــخــراوي 

للفرسان المتمرنين.

أقوى المفاجآت
على  أقيم  واألخــيــر  الــســادس  الشوط  ــان  وك
كأس سمو الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل 
خليفة وبمشاركة 14 جواداً لجياد الفئة الثالثة 
والجائزة  متر   1400 ولمسافة  )مــســتــورد( 

3200 دينار.
»لوي  الحصان  بفوز  قوية  مفاجآت  وشهد 
لوي« إلسطبل الناصرية بقيادة عبداهلل فيصل 
والذي ظهر بصورة قوية تختلف عن مشاركاته 

القوية  الجياد  على  للتفوق  أهله  ما  السابقة 
المرشحة »كابا براك - دراي آيس - إل هوكر«. 
في  سارت  الشوط  ومجريات  ظروف  أن  ويبدو 
غير صالح الجياد المرشحة، إذ شهدت البداية 
»ستار  والفرس  رويــل«  »بــورت  الحصان  تقدم 
خط  بعد  ــورة  ــص ال تغيرت  ــم  ث روزانـــــا«  أوف 
المستقيم، إذ نجح الفارس الشاب عبداهلل فيصل 
»لوي  الحصان  لمسار  مناسب  طريق  شق  في 
مستثمراً  الفوز  نحو  بقوة  منه  واندفع  ــوي«  ل
التي  المنافسة  رغم  على  لصالحه  الوزن  فارق 
دراغون«  »رودك  الجديد  الحصان  من  واجهها 
األولى،  مشاركته  في  جيدة  بصورة  ظهر  الذي 
في  صعوبة  المرشحة  الجياد  واجــهــت  فيما 
وعــدم  تقدمها  لتأخر  نــظــراً  المنافسة؛  ــول  دخ
اتخاذ المسار المناسب وسط زحمة الجياد في 
تحتل  جعلها  ما  الــوزن  وفــارق  األخيرة  األمتار 

المراكز الثالث والرابع والخامس.

مفاجآت »سكو تشمان«
الفرسان  كأس  على  الخامس  الشوط  واقيم 
ولمسافة  توازن  سباق  البحرينيين  المتمرنين 
والجائزة  ـــواداً  ج  14 وبمشاركة  متر   1200
»سكو  ــان  ــص ــح ال ــاع  ــط ــت واس ديـــنـــار.   1600
وبقيادة  سلمان  جعفر  سيدأحمد  ملك  تشمان« 

كان  ــذي  وال األول  ــوزه  ف تحقيق  جعفر  عدنان 
على  بتفوقه  التوقعات  قلب  بعدما  مفاجئًا 
ـــــودروود- ـــوارد -ت ـــاك ــاد الــمــرشــحــة »ج ــي ــج ال

تشكيل«.

ـ »راد« بداية قوية ل
المبتدئات  للجياد  ــع  ــراب ال ــوط  ــش ال ــم  ــي وأق
)مستورد( وبمشاركة 14 جواد لمسافة 1600 

متر والجائزة 1000 دينار.
إلسطبل  »راد«  الجديد  الحصان  واستطاع 
المنتصر وبقيادة بول سميث تحقيق الفوز في 

مشاركته األولى في السباقات البحرينية.

»كالكوليتد« يفاجئ »تليدا«
ــث لــجــيــاد الــدرجــات  ــال ــث وأقــيــم الــشــوط ال
ــمــشــاركــة 7  ــاج مــحــلــي( وب ــت والــمــبــتــدئــات )ن
والــجــائــزة  متر   1200 ولمسافة  الــجــيــاد  ــن  م
الــمــرشــح  ــان  ــص ــح ال ــن  ــك ــم وت ـــار.  ـــن دي  1600
الناصرية  إلسطبل  ريسك«  »كالكوليتد  الثاني 
كان  الـــذي  الــفــوز  ــزاع  ــت ان مــن  جيرالد  وبــقــيــادة 
حساب  ــى  ــل ع تــحــقــق  ألن  ــأة  ــاج ــف ــم ــال ب ــه  ــب أش
»تليدا«  ــة  ــوي ــق وال األولــــى  المرشحة  ــرس  ــف ال
سجلها  في  األولــى  لخسارتها  تعرضت  التي 
وجــاء  موسمين.   منُذ  بــاالنــتــصــارات  الحافل 

الشوط سريعًا وكان التكتيك مناسبًا للحصان 
المبادرة  ــام  زم اخــذ  ــذي  ال ريسك«  »كالكوليتد 
أعطته  وقوية  سريعة  انطالقة  عبر  بالتقدم 
حاولت  الــتــي  ــرة  ــي األخ ــار  ــت األم ــي  ف األفضلية 
خاللها الفرس »تليدا« التقدم بانطالقة متأخرة 
إذ  ثانية،  وحلت  الفوز  انــتــزاع  في  تسعفها  لم 
لعب عامل الجاهزية بينهما وكذلك فارق الوزن 
»كالكوليتد  لصالح  المنافسة  حسم  في  دوراً 

ريسك«.

الفوز األول
المبتدئات  للجياد  الثاني  الــشــوط  وأقــيــم 

الجياد  ــن  م  13 ــة  ــارك ــش ــم وب مــحــلــي(  ــاج  ــت )ن
ــزة  ــائ ــج وال مستقيم  ــر  ــت م  1000 ــة  ــاف ــس ــم ول
»بلو  الجديد  الحصان  واستطاع  دينار.   1000
ماونتن« ملك هيثم صالح عبداللطيف وبقيادة 
الفارس أندرو مايلن تحقيق الفوز في مشاركته 
الجديد  للفارس  موفقة  بداية  في  وذلك  الثانية 

أندرو في السباقات البحرينية.

ـ »الجالبية« فوز صعب ل
الجياد  من  للمبتدئات  األول  الشوط  وأقيم 
 7 وبمشاركة  )الواهو(  في  المسجلة  العربية 

من الجياد ولمسافة 1400 متر.
)الجالبية  المرشحة  الفرس  واستطاعت 
1310( السطبل الوسمية وبقيادة علي الصفار 
مشاركتها  ــي  ف األول  بــالــفــوز  جــدارتــهــا  تأكيد 
لتفوق  ــراً  ــظ ن مــتــوقــعــًا؛  كـــان  ــا  م وهـــو  الثانية 
جياد  بقية  ـــام  أم ــرس  ــف ال ومــســتــوى  إمــكــانــات 
)الجالبية  ــرس  ــف ال طــريــق  يكن  ولــم  ــوط.  ــش ال
منافسة  واجهت  بل  سهاًل  الفوز  إلــى   )1310
واشتدت   )1269 )المصنة  الفرس  من  قوية 
في األمتار األخيرة وحسمتها الفرس )الجالبية 

1310( بفارق نصف رأس.
وفي ختام السباق قام جيمس بتقديم كأس 
عدنان  الفائز  الفارس  إلى  المتمرنين  الفرسان 
جعفر فيما قدم سمو الشيخ سلمان بن خالد بن 
الشيخ  سمو  إلى  سموه  كأس  خليفة  آل  محمد 

سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة.
هذا وسيقام السباق القادم على كأس شركة 
المنتصر  إسطبل  وكأس  كانو  أحمد  بن  يوسف 
األول  ديسمبر/كانون   12 الجمعة  يوم  وذلــك 

الجاري.

 تسليم كأس الشوط السادس

§ الصخير - نادي الفروسية 

لهذا  السابع  السباق  أمس  ظهر  الخيل  وسباق  الفروسية  نادي  نظم   [
آل  محمد  بن  خالد  بن  سلمان  الشيخ  سمو  كأس  على  أقيم  وال��ذي  الموسم 

خليفة وكأس الفرسان المتمرنين.
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في  التنفيذي  المدير  لسان  على  اإلعــان  هــذا  ــاء  وج
في  صحافيا  مؤتمرا  عقد  ــذي  ال فوكوي  تاكيو  الشركة 
طوكيو قال فيه: »على هوندا أن تحمي وتؤمن نشاطاتها 
ظل  ــي  ف وخــصــوصــا  البعيد  ــدى  ــم ال على  االقــتــصــاديــة 
الشكوك التي تحيط بالوضع االقتصادي العالمي الذي 

مشكاته«. تتفاقم 
المتردي  االقتصادي  الوضع  أن  الى  فوكوي  ــار  وأش
التي  األزمــــة  ــن  م يتعافى  لــكــي  ــت  ــوق ال بــعــض  يــحــتــاج 
تعصف به مضيفا »نظرا للظروف اتخذت هوندا تدابيرا 

للتعامل مع هذا الوضع الطارئ«.
تحجيم  ـــرورة  ض ـــأت  ارت ــدا  ــون ه ان  ــوي  ــوك ف واعــتــبــر 
العالم  بطولة  من  الفوري  االنسحاب  وبالتالي  النفقات 
اليابانية  الشركة  أن  إلــى  مشيرا   1 فــورمــوال  لسباقات 
وفــرع   »1 أف  ريسينغ  ــدا  ــون »ه الفريق  مــع  ستتشاور 
تطوير المحرك فيما يخص مستقبل الطرفين مع احتمال 

عرض الفريق للبيع.
ان  عــن  المتخصص  ــورت«  ــب ــوس »اوت موقع  وكشف 
فراي  نيك  التنفيذي  والمدير  بــراون  روس  الفريق  مدير 

مع  للتباحث  المقبل  االثنين  طوكيو  ــى  إل سيسافران 
مشيرا  الفريق  مستقبل  بشأن  الياباني  المصنع  إداريي 
ستواصل  األم  الشركة  ان  ذكرت  المصادر  بعض  أن  إلى 
أشهر  لثاثة  أي  المقبل  آذار  مارس/  حتى  الفريق  تمويل 
مستثمر  إيجاد  من  للتمكن  األرجــح  على  كافية  ستكون 

جديد.
وعلى رغم أنها أعلنت انسحابها من سباقات فورموال 
الذي  الكبرى  اليابان  جائزة  سباق  أن  إال  للسيارات   1
في  المقرر  موعده  في  سيقام  سوزوكا  حلبة  على  يقام 

العام المقبل ولن يطرأ عليه أي تغيير.
فوكوي  تايكو  هوندا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
العاصمة  ــي  ف )الــجــمــعــة(  أمـــس  صــحــافــي  مــؤتــمــر  ــي  ف
إلى  ستحتاج  السباقات  هذه  إلى  العودة  إن  اليابانية 
محركات  تقديم  في  شركته  استمرار  عدم  أعلن  كما  وقت، 

ألي فرق في سباقات فورموال 1.  
بأن  اعــلــم  والفني  التقني  الطاقم  ان  الموقع  وذكـــر 
قد  براون  وبان  الفريق  بشراء  المهتمين  من  الكثير  هناك 
من  فيراري  السابق  فريقه  مع  اتفاق  إلى  اآلن  منذ  توصل 

اجل الحصول على محرك.
رياضة  من  االنسحاب  ــان  إع بــأن  فوكوي  واعترف 
ان  وخصوصا  ــاق  اإلط على  سها  يكن  لم  ــى  األول الفئة 
الرياضة  هذه  في  طائلة  أمــواال  انفق  الياباني  المصنع 
الكبار  بين  المنافسة  دائرة  إلى  العودة  يتوقع  كان  وهو 

بعد تعاقده مع براون.
كان  الذي  أغوري  سوبر  بمواطنه  هوندا  فريق  ولحق 
يتزود بمحركات المصنع الياباني الكبير إذ أعلن الثاني 
بسبب  الماضي  الموسم  الرياضة  هــذه  من  انسحابه 

المشكات المالية التي يعاني منها.
البطولة  ــن  م أغــــوري  ــر  ــوب وس ــدا  ــون ه وبــانــســحــاب 
عن  عوضا  فرق  بتسعة   2009 في  المشاركة  ستنحصر 

11 إال في حال بيع األول ألي مستثمر جديد.
بطولة  ــي  ف إنــفــاقــا  ــر  ــث األك ــن  م ــدا  ــون ه فــريــق  ويعتبر 
المرجوة  النتائج  يحقق  أي  دون  مــن  لكن   1 ــوال  ــورم ف
والبرازيلي  باتون  جنسون  البريطاني  سائقيه  بقيادة 

باريكيللو.  روبنز 
جنسون  البريطاني  السائق  ــرار  ــق ال ــذا  ه وسيترك 
أن  ــم  رغ على   2009 مــوســم  فــي  فــريــق  دون  مــن  بــاتــون 

بعض الفرق لم تعلن تشكيلتها النهائية حتى اآلن.
سينا  برونو  البرازيلي  يحصل  أن  المتوقع  من  وكان 
على  سينا  ايرتون  الراحل  العالم  بطل  شقيق  ابن  وهو 
هوندا  صــفــوف  ــي  ف باريكيلو  ــز  ــن روب الــبــرازيــلــي  مــكــان 

الموسم المقبل.

السيارات  عدد  تقليص  إلى  هوندا  انسحاب  وسيؤدي 
تجد  ــم  ل إذا  ــارة  ــي س  18 إلــى   1 ــوال  ــورم ف ــي  ف الــمــشــاركــة 
انطاق  قبل  المتبقي  الوقت  في  لفريقها  مشتريا  هوندا 

الموسم.
»فايننشال  صحيفة  تفاصيله  نشرت  تقرير  ــار  وأش
المركز  هوندا  احتال  واقــع  أن  إلى  البريطانية  تايمز« 
للصانعين  العالم  لبطولة  النهائي  الترتيب  في  التاسع 
على  طيب  ــر  اث ــرك  ت فــي  وفشلها  الماضي  الموسم  فــي 
أنفقت  اليابانية  الشركة  أن  حقيقة  يكذبان  ال  الحلبات 
وهو   2008 في  إسترليني  جنيه  مليون   147 الواقع  في 
رقم يتجاوز الحد األقصى المتعارف عليه في عالم الفئة 

األولى.
الموسم  في  هوندا  مدخول  أن  نفسه  التقرير  في  وجاء 
بارتفاع  إسترليني  جنيه  مليون   149.3 بلغ  الماضي 
23 في المئة مقارنة بمدخول العام الذي سبق مع العلم 
أن سبعة مايين منها فقط جاءت من الشركات الراعية.

تطوير  في  نفقاتها  من  األكبر  القدر  هوندا  وسخرت 
مبلغ  عــن  فضا  اســطــوانــات   8 مــن  محركا   80 ــاج  ــت وإن
35.5 مليون جنيه بدالت وأجور قطاع اليد العاملة على 
اختاف أنواعها ومستوياتها انطاقا من عمال الصيانة 

وصوال إلى اكبر المهندسين واإلداريين.
لعديدها  ــدا  ــون ه ــة  ــاف إض شهد   2007 ــام  ــع ال ـــان  وك
التصميم  حـــقـــول  ـــي  ف عـــامـــل   102 ـــع  ـــواق ب الــبــشــري 
إلى  اإلجمالي  العدد  وصل  حتى  والهندسة  والتصنيع 

العالم  بطولة  ضمن  ــر  آخ فــريــق  أي  مــن  أكــثــر  أي   667
للفورموال 1 يقع مقره في بريطانيا.

يذكر أن هوندا انضمت بشكل كامل إلى بطولة العالم 
 1998 منذ  بار  مع  شراكة  في  كانت  ان  بعد   2006 العام 
وكان  مشاركاتها  خال  واحد  سباق  في  إال  تفز  لم  وهي 

العام 2006 مع باتون.

تستمر أن  يمكن  ال   1 فورموال  كلفة 
)الجمعة(  أمــس  للسيارات  الدولي  االتحاد  وتعهد 
فورموال  لسباقات  العالم  بطولة  استمرار  سبل  بتوفير 
هوندا  انسحاب  بعد  المالي  الصعيد  على  للسيارات   1

اقتصادية. صعوبات  بسبب  البطولة  من 
»إعــان  بيان:  في  للسيارات  الــدولــي  االتــحــاد  ــال  وق
قلق  أكد   1 فورموال  سباقات  من  االنسحاب  عزمها  هوندا 
كلفة  ارتفاع  بسبب  طويل  وقــت  منذ  المستمر  االتحاد 
في  االستمرار  على  القدرة  وعدم  البطولة  في  المشاركة 

الحالي«. النحو  على  المالية  االعتمادات  توفير 
الــدولــي  ــاد  ــح االت نظر  وجــهــة  ــن  »م الــبــيــان  ـــاف  وأض
فقط  فاقمت  العالمية  االقتصادية  األزمة  فإن  للسيارات 

فعليا«. المتأزم  الوضع 
فإن  الرياضة  هذه  على  قيما  »وبصفته  البيان  وقال 
صاحب  مع  بالعمل  ملتزم  للسيارات  الدولي  االتحاد 
فرق  رابطة  في  الباقين  واألعــضــاء  التجارية  الحقوق 

ماليا«. البطولة  استمرار  ضمان  اجل  من   1 فورموال 

بسبب األزمة االقتصادية 

مفاجأة غير سارة للفورموال 1... هوندا تنسحب من البطولة
§ طوكيو - ا ف ب

] استيقظ القيمون على بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال 1 أمس )الجمعة( على مفاجأة 
غير سارة على اإلطالق متمثلة بإعالن المصنع الياباني هوندا انسحابه الفوري من رياضة الفئة 

األولى بسبب األزمة االقتصادية التي تعصف بالعالم حاليا.

»NBA«في الدوري األميركي للمحترفين الـ

نوفيتسكي يحسم مواجهته مع ناش وسبيرز يستعيد التوازن
§ واشنطن - أ ف ب

مع  مواجهته  نوفيتسكي  ديــرك  األلــمــانــي  النجم  حسم   [
صديقه الكندي ستيف ناش وقاد داالس مافريكس للفوز ضيفه 
فينيكس صنز بفارق 15 نقطة 97/112 أمس األول )الخميس( 

ضمن منافسات الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلة.
سنتر«  ايرالينز  »اميركان  ملعب  على  نوفيتسكي  وتعملق 
أمام 19813 متفرجًا، بتسجيله 39 نقطة )17 تسديدة ناجحة 
للفوز  فريقه  ليقود  متابعات،   9 مــع  مــحــاولــة(   25 ــل  أص مــن 
18 مباراة ويتفوق بالتالي على أعز أصدقائه ناش  العاشر في 
أن  قبل   2004 حتى   1998 من  داالس  في  جانبه  إلى  لعب  الذي 
وافتتح  اريزونا.  والية  فريق  إلى  الكندي  األلعاب  صانع  يعود 
المتوسطة  المسافة  من  بسلة  ــداالس  ل التسجيل  نوفيتسكي 
وضعت فريقه في المقدمة ولم يتخلف منذ حينها حتى صافرة 

النهاية.
أونيل  شاكيل  والعماق  نــاش  خدمات  فينيكس  واستعاد 
اورليانز  نيو  أمــام  السابقة  عن  غيابهما  بعد  المباراة  هذه  في 
ركبته،  في  لإلصابة  والثاني  األنفلونزا  بسبب  األول  هورنتس، 
بورتر  تــيــري  ــدرب  ــم ال فــريــق  ليجنب  كافيًا  يكن  لــم  ــك  ذل أن  إال 
الهزيمة الرابعة على التوالي والتاسعة في 20 مباراة. وسجل 
في  و14  الثاني  في   9 ثم  األول  الربع  في  نقطة   14 نوفيتسكي 
كاراليل  ريك  مدربه  يريحه  أن  قبل  األخير،  في  ونقطتين  الثالث 
في  لفريقه  الثامن  الفوز  على  اطمأن  بعدما  دقائق   4 آخــر  في 
ايرالينز  »اميركان  في  التوالي  على  والرابع  مباريات  تسع  آخر 
األلعاب  صانع  من  مهمة  مساندة  نوفيتسكي  ولقي  سنتر«. 
األول  سجل  إذ  باريا،  خوان  البورتوريكي  ومن  تيري  جيسون 

19 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، فيما أضاف الثاني 18 نقطة.
قاد  متفرجا،   15866 ــام  وأم سنتر«  »بيبسي  ملعب  وعلى 

مانو  واألرجنتيني  دنكان  وتيم  باركر  طوني  الفرنسي  الثاثي 
دنفر  مضيفه  على  للفوز  سبيرز  انطونيو  ــان  س جينوبيلي 

ناغتس بفارق 17 نقطة 91/108.
سقوطه  ــوض  وع تــوازنــه  سبيرز  انطونيو  ــان  س واستعاد 
أمام  أرضه  على  لخسارته  ثأر  كما  السابقتين،  المباراتين  في 
باركر  حينها  عنها  غاب  مباراة  في  الماضي  الشهر   19 في  دنفر 

التوالي  على  نقطة  و21   22 أمس  سجا  اللذان  وجينوبيلي 
نقطة   21 دنكان  وأضاف  لألول،  حاسمة  تمريرات   8 مع 

ليقودوا  حاسمة،  تمريرات  و7  متابعة   12 أيضًامع 
العاشر  لفوزه  بوبوفيتش  غريغ  المدرب  فريق 

في 18 مباراة.
بهزيمته  دنــفــر  مني  الــمــقــابــل،  ــي  ف

والرابعة  مباراة،   20 في  السابعة 
ــذ  ــن م  16 ـــــــل  أص ـــــن  م فــــقــــط 

األلعاب  صانع  استقدامه 
من  ــس  ــاب ــي ب ــي  ــس ــان ــش ت
ــز  ــون ــت ــس ــي ديــــتــــرويــــت ب

مــقــابــل الــتــخــلــي عــن الــن 
ايفرسون لألخير.

مــمــيــزا  أداء  ــس  ــاب ــي ب ـــدم  ـــق وي
مسقط  إلـــى  ــه  ــودت ع صفقة  مــنــذ  للغاية 

لتحقيق  كــولــورادو  واليـــة  فــريــق  ــاد  ق ــو  وه رأســـه 
 ،1977-1976 موسم  منذ  الــدوري  في  له  بداية  أفضل 

إال أنه عانى في مواجهة سان انطونيو أمس واكتفى بـ12 نقطة 
على  اثــر  ما  فقط،  حاسمتين  وتمريرتين  متابعات   4 مع  فقط 
دنفر  أن  بحيث  الجماعي  األداء  ناحية  من  وخصوصا  فريقه 
في   37 في  نجح  أن  بعد  فقط  حاسمة  تمريرة  بـ19  اللقاء  أنهى 

المباراة السابقة أمام تورونتو رابتورز.

تعادل سلبي يبقي قمة
الدوري السعودي على حالها

§ الرياض - أ ف ب

الــذي  »الكاسيكو«  لــقــاء  على  السلبي  الــتــعــادل  سيطر   [
األول  أمس  المباشر  مطارده  والهال  المتصدر  االتحاد  جمع 
جدة  في  الفيصل  عبداهلل  األمير  استاد  على  )الخميس( 
الدوري  من  عشرة  الحادية  المرحلة  منافسات  ضمن 

القدم. لكرة  السعودي 
موقعه  على  بالتالي  الفريقين  من  كل  وحافظ 
نقطة   30 إلــى  الــصــدارة  في  رصيده  االتحاد  رفــع  إذ 

الثاني. للهال   27 مقابل 
الفريقين  من  رفيع  فني  بمستوى  المباراة  وظهرت 
من  العديد  ــدر  وأه األفضل  الطرف  كــان  ــذي  ال االتحاد  جانب  من  السيما 

الفرص.
ضيفه  الشباب  اكتسح  الرياض،  في  فهد  بن  فيصل  األمير  استاد  وعلى 
 45( الشمراني  ناصر  تسجيلها  على  تناوب  نظيفة  أهداف  بخمسة  أبها 

.)69  ( السالم  ويوسف   )63( عطيف  وعبده  و72(  جزاء  ركلة  من  و66 
نقاط.  4 عند  أبها  وتجمد  نقطة،   22 إلى  رصيده  الشباب  ورفع 

ونجح  الزائر،  الفريق  من  واستساما  شبابية  سيطرة  المباراة  شهدت 
إلى  العودة  في  الماضي  الموسم  في  الدوري  هداف  الشمراني  ناصر  فيها 

هوايته.
ببريدة.  عبداهلل  الملك  استاد  على   1/2 الرائد  مضيفه  على  االتفاق  وفاز 
الدقيقة  في  الحمد  وحمد   27 الدقيقة  في  الخميس  بــدر  لاتفاق  سجل 
الفائز  فرفع   ،22 الدقيقة  في  كابي  الغاني  وللرائد  اللقاء،  من  األخيرة 

السابقة. التسع  نقاط  على  الخاسر  وبقي  نقطة،   17 إلى  رصيده 
الملك  مدينة  ملعب  على  الوطني  مضيفه  على  الفوز  في  الوحدة  ونجح 
 )24 و  جزاء  ركلة  من   20( العكروت  أمير  للتونسي  بهدفين  بتبوك  خالد 

نقطة.  15 إلى  فريقه  رصيد  رافعًا 
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§ لندن - رويترز 

االنجليزي  يونايتد  مانشستر  اختارها  التي  التشكيلة  تشير   [
سيحاول  الفريق  أن  إلى  القدم  لكرة  لألندية  العالم  كأس  في  للمشاركة 

السابق. إخفاقه  وتعويض  باللقب  الفوز  بجدية 
اليكس  المخضرم  ــه  ــدرب م بــقــيــادة  أوروبــــا  بطل  يونايتد  ــل  ــدخ وي
الحادي  بين  الفترة  في  باليابان  إقامتها  المقرر  البطولة  فيرغسون 
عينة  من  بالنجوم  مدججة  بتشكيلة  الــجــاري  الشهر  من  و21  عشر 

كريستيانو رونالدو ووين روني وريو فرديناند وادوين فان دير سار.
بنظامها  العالم  بــكــأس   1999 الــعــام  ــاز  ف الـــذي  يونايتد  ـــارك  وش
أن  قبل  الجنوبية  وأميركا  أوروبا  قارتي  بطلي  تقام  كانت  التي  السابق 

بنظامها  لألندية  العالم  كــأس  في  يشارك 
الـــجـــديـــد بــمــشــاركــة أبــطــال 

 2000 العام  القارات 
من  ــرج  خ لكنه 

مجموعته. في  الثالث  المركز  احتالل  بعد  األول  الدور 
سيطرة  رغم  وعلى  الوقت  بمرور  الجديدة  بالبطولة  االهتمام  وزاد 
و2006  و2005   2000 أعــوام  في  البطولة  لقب  على  البرازيل  أندية 
العام  باللقب  بفوزه  البرازيلية  الهيمنة  كسر  االيطالي  ميالنو  أن  إال 
الجنوبية  أميركا  بطل  االرجنتيني  جونيورز  بوكا  حساب  على  الماضي 

الحين. ذلك  في 
وقال فيرغسون لموقع االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(: »التركيز 
جيد  وأمــر  مختلفا،  أصبح  لألندية(  العالم  )كــأس  البطولة  هذه  على 
أخرى  لفرق  فرصة  هناك  تكون  وأن  وآسيا  إفريقيا  من  فرق  تشارك  أن 

للمشاركة«.
مستوى  »تطور  لقبا  بثالثين  يونايتد  مع  فاز  الذي  المدرب  وأضاف 
أننا  يعني  وهــذا  العالم.  أنحاء  كل  في  للغاية  هائل  بشكل  القدم  كرة 
أمر  انه  أعتقد  لكني  عليه  اعتدنا  مما  أكثر  مباراة  سنخوض 

مهم«.
بطلي  مــشــاركــة  على  البطولة  نــظــام  ويــنــص 

النهائي  قبل  ـــدور  ال فــي  مــبــاشــرة  الجنوبية  وأمــيــركــا  أوروبـــا  قــارتــي 
إذ  كبيرة  مفاجآت  عن  الماضية  السنوات  بطوالت  تسفر  ولم  للبطولة. 

دائم. بشكل  النهائي  الدور  إلى  القارتين  هذين  بطال  يصل 
اديليد  ــاراة  ــب م مــن  الفائز  مــع  الياباني  ــا  ــاك اوس جامبا  وسيلتقي 
واحد  فريق  يصل  أن  على  نيوزيلندا  من  القادم  ويتاكيري  مع  االسترالي 

يونايتد. مانشستر  لمواجهة  النهائي  قبل  الدور  إلى  منهما 
على  سيلتقي  الياباني  الفريق  ــإن  ف المفاجآت  غــيــاب  ــال  ح ــي  وف
اوراوا  واجهنا  »لقد  فيرغسون:  يقول  ذلك  وعن  أوروبا  بطل  مع  األرجح 
العام  الماضي(  العام  في  آسيا  أبطال  بــدوري  الفائز  )الياباني  ريــدز 
للغاية  قوي  الياباني  ــدوري  ال للغاية.  صعبة  مباراة  وكانت   2007

المميزين«. المدربين  من  كبيرا  عددا  ويضم 
فإن  اليابانية  الــفــرق  مواجهة  صعوبة  عــن  الحديث  ــم  رغ وعــلــى 
بطل  اإلكــوادوري  كيتو  دي  ال.دي.يــو  مع  سيلتقي  أنه  يعلم  فيرغسون 

مفاجآت. تحدث  لم  إذا  الجنوبية  أميركا 
إنه  للغاية.  قــوي  فــريــق  ال.دي.يـــــو  أن  ــم  ــل »أع فــيــرغــســون:  ـــال  وق

بكوبا  يــفــوز  الــذي  الفريق  كبيرة.  بجدية  ويلعب  ــدا  ج ســريــع  فــريــق 
ولذلك  قويا  يكون  أن  يجب  الجنوبية(  أميركا  )بطولة  ليبرتادوريس 
مباراة  ستكون  فإنها  البطولة(  نهائي  )في  مواجهته  حال  في  أنه  نعلم 

صعبة«.
البرازيلية  ــرق  ــف ال ــاب  ــي وغ الــمــعــتــادة  فيرغسون  جــديــة  بين  ومــا 
الناحية  من  يبقى  يونايتد  فإن  لألندية  العالم  كأس  عن  واألرجنتينية 
المفاجآت  تغيب  أن  بشرط  لكن  باللقب  للفوز  األول  المرشح  هو  النظرية 

آخر. لعام 
ــد ديــفــلــز« فــمــن جهة  ـــ«ري ــل وســتــكــون الــرحــلــة الــيــابــانــيــة مــشــوقــة ل
)األرض  الساطعة  الشمس  ــالد  ب فــي  األخــيــرة  البطولة  سيخوضون 
العامين  في  المتحدة  العربية  اإلمــارات  إلى  انتقالها  قبل  المشرقة( 
العالمية  البطولة  كأس  لتذوق  سيسعون  أخرى  جهة  ومن  المقبلين، 
بأنهم  علمًا   ،2000 العام  األولــى  النسخة  في  إخفاقهم  بعد  مرة  ألول 
بالميراس  على  بفوزهم   1999 العام  االنتركونتيننتال  كأس  أحرزوا 

كين.  االيرلندي  بهدف  البرازيلي 

أمام رغبة أميركا باستردادها والقارات البقية بخطفها

مانشستر يونايتد يحمل آمال أوروبا في كأس العالم لألندية

فيرغسون يتمنى
أن يكون يونايتد في قمة التألق

لفريق  قيادته  أثناء  لقبا  بثالثين  فيرغسون  اليكس  فوز   [
بسعادة  الشعور  من  يمنعه  لم  اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر 
القدم  لكرة  لألندية  العالم  ك��أس  في  المشاركة  لمجرد  بالغة 

باليابان.
ب��اس��م  م��ح��ج��وز  ي��ون��اي��ت��د  م����درب  م��ن��ص��ب  أن  رغ���م  وع��ل��ى 
تألقه  أوج  ف��ي  يبقى  ان��ه  إال  عاما   22 م��ن  أكثر  منذ  فيرغسون 
الشابة  أف��ك��اره  على  بالسلب  يؤثر  لم   66 عامه  بلوغه  أن  كما 
مع  تعامله  على  حتى  أو  الحديثة  اللعب  أساليب  في  المتجددة 

الفريق. في  بكثرة  الموجودين  السن  صغار  الالعبين 
بعدما  رائ���ع  بشكل  ال��م��اض��ي  ال��م��وس��م  فيرغسون  وأن��ه��ى 
أبطال  ودوري  االنجليزي  بالدوري  للفوز  يونايتد  قاد 
أوروب����ا وت��ح��ق��ق ذل���ك ب��ع��روض م��م��ي��زة ح��ت��ى أن 
ال���ف���ري���ق ل���م ي��ت��ع��رض ألي����ة ه��زي��م��ة خ��الل 

األوروبية. بالبطولة  مشواره 
االتحاد  لموقع  فيرغسون  وق��ال 

اليابان.  إلى  بالذهاب  سعداء  »نحن  )الفيفا(:  القدم  لكرة  الدولي 
أن  وأت��م��ن��ى  أوروب����ا  أب��ط��ال  ب���دوري  ف��وزن��ا  بسبب  س��ن��ش��ارك 
في  لألندية(  العالم  )ك��أس  البطولة  ه��ذه  ف��ي  ظهورنا  يستمر 

المقبلة«. الخمس  السنوات 
من  كبيرة  م��س��ان��دة  يجد  أن  المخضرم  ال��م��درب  وي��ت��وق��ع 
أولى  في  األرجح  على  سيلتقي  أنه  رغم  على  اليابانية  الجماهير 
الدور  في  األرض  صاحب  اوساكا  جامبا  مع  بالبطولة  مبارياته 

للمسابقة. النهائي  قبل 
ذهبنا  »لقد  وق��ال:  القديمة  الذكريات  فيرغسون  واستعاد 
مساندة  ووجدنا   1989 العام  األولى  للمرة  وتايلند  اليابان  إلى 
أنسى  لن  لكني  ذلك  على  عاما  عشرين  نحو  مر  لقد  للغاية.  رائعة 

الجماهير«. وحماس  شغف 
أسطورة  من  ج��زء  وه��ذا  )جماهيرنا(  زادت  »لقد  وأض��اف 
العبين  ونمتلك  ممتعة  قدم  كرة  نلعب  نحن  يونايتد.  مانشستر 
في  نكون  أن  أتمنى  الجماهير.  يجذب  ذلك  أن  وأعتقد  مميزين 

أمامهم«. تألقنا  قمة 
بكأس  للفوز   1999 العام  يونايتد  قيادة  لفيرغسون  وسبق 
العالم بنظامها القديم والتي كانت تقام بين بطلي قارتي أوروبا 
بمشاركة  لألندية  العالم  كأس  انطالق  قبل  الجنوبية  وأميركا 
بريطانيا  تاريخ  في  الوحيد  اللقب  وهو  المختلفة  القارات  أبطال 

البطولة. هذه  في 
بالدوري  للفوز  يونايتد  قاد  الذي  االسكتلندي  المدرب  وقال 
االنجليزي عشر مرات: »نحن الفريق البريطاني الوحيد الذي فاز 
وسيكون  النادي«.  انجازات  أكبر  من  اعتبره  ما  وهو  اللقب  بهذا 
في   2000 العام  يونايتد  إخفاق  بتعويض  مطالبا  فيرغسون 
كأس العالم لألندية عندما احتل المركز الثالث بمجموعته وودع 
يفوز  الذي  بالده  في  األول  هو  فريقه  يكون  أن  أراد  إذا  البطولة 
تغيير  ب��ع��د  ب��ال��ل��ق��ب 

نظام البطولة.

رونالدو يطمح إلى إضافة انجاز جديد إلى سجله
أحد  ــدو  ــال رون كريستيانو  البرتغالي  يعيش   [
سيكون  لكنه  الجاري  الوقت  في  حياته  فترات  أسعد 
فريقه  لــقــيــادة  ــق  ــأل ــت وال ــــداع  اإلب بــمــواصــلــة  مطالبا 
مانشستر يونايتد االنجليزي  للفوز هذا الشهر بكأس 

العالم لألندية لكرة القدم باليابان.
الجاري  الشهر  مطلع  في  فــاز  الــذي  رونــالــدو  ويمر 
ــل العــب  ــض ــدم ألف ــق ــرة الــذهــبــيــة الـــذي ت ــك ــزة ال ــائ ــج ب
بعدما  الفردية  لأللقاب  حصاد  بمرحلة  أوروبـــا  في 
يونايتد  فوز  أسباب  أهم  أحد  الغزيرة  أهدافه  كانت 
بالدوري االنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم 

الماضي.
في  إقامتها  المقرر  لألندية  العالم  ــأس  ك وتــأتــي 
اليابان في الفترة بين 11 و21 ديسمبر/ كانون األول 
لرونالدو  الرائعة  الفرصة  بمثابة  لتكون  الــجــاري 

لتوديع العام بلقب بطولة لم يسبق له المشاركة فيها 
من قبل.

في  للمشاركة  ــوق  »أت عاما(:   23( رونــالــدو  ــال  وق
فرصة  لــي  تسنح  التي  األولـــى  الــمــرة  إنها  البطولة. 
الفوز بهذا اللقب. أتطلع مع زمالئي إلى تقديم كرة قدم 

جميلة من أجل إسعاد الجماهير«.
بجائزة  لــلــفــوز  ــوة  ــق ب الــمــرشــح  ــب  ــالع ال وأضــــاف 
العب  ألفــضــل  )الفيفا(  الــقــدم  لــكــرة  ــي  ــدول ال ــاد  ــح االت
واللعب  اليابان  في  كثيرة  جماهير  »نمتلك  بالعام 
انجلترا(  )إلى  نعود  أن  نريد  للفخر.  يدعو  أمر  هناك 

بالكأس. كل تركيزي ينصب على الفوز باللقب«.
 49 فــي  هدفا   42 ــرز  أح ــذي  ال ــدو  ــال رون وسيسعى 
أحقيته  ــات  ــب إث ـــى  إل ــي  ــاض ــم ال ــم  ــوس ــم ال ــي  ف مـــبـــاراة 
على  يونايتد  العبي  أبرز  أحد  ليكون  كثيرين  بترشيح 

مدار تاريخه الطويل.
بجائزة  يفوز  يونايتد  من  العب  أول  هو  ورونالدو 
تاريخ  فــي  ــب  الع رابـــع  عــامــا   40 منذ  الذهبية  الــكــرة 
دينيس  الثالثي  بعد  الكبير  اإلنجاز  هذا  يحقق  النادي 
ــورج  وج  )1966( تشارلتون  وبــوبــي   )1964( لــو 

بست )1968(.
العبي  ــل  ــض أف ــد  ــأح ك الــمــصــنــف  ــون  ــت ــارل ــش ت لــكــن 
ربما  الحالي  ــدو  ــال رون مستوى  أن  يعتقد  يونايتد 
ــال:  وق الحمر«  »الشياطين  العــبــي  كأفضل  يضعه 
هو  كما  للغاية  ممتعة  كانت  )بست(  ــورج  ج ــة  »رؤي

الحال مع رونالدو في الوقت الجاري«.
مع  مباريات   106 في  شارك  الذي  الالعب  وأضاف 
وبست(  )رونالدو  بين  »الفارق  االنجليزي:  المنتخب 

هو أن رونالدو أقوى وأسرع«.

وبوسع رونالدو الذي انضم ليونايتد 
العام 2003 قادما من سبورتنغ لشبونة 

البرتغالي وفاز معه بلقب الدوري مرتين 
وكــأس  ــرة  م االنجليزي  ــاد  ــح االت وكـــأس 

أن  أيضا  ــرة  م االنجليزية  األنــديــة  رابطة 
النادي  نجوم  أبــرز  قائمة  في  اسمه  يثبت 

باللقب  فريقه  فوز  في  ساهم  إذا  أكبر  بشكل 
ــوزه  ف أن  يـــرى  رونـــالـــدو  كـــان  وإذا  الــعــالــمــي. 
كبيرا  حــافــزا  يمنحه  الذهبية  الــكــرة  بجائزة 
ظهور  مجرد  فــإن  إمكاناته  وتطوير  لتحسين 

الموسم  في  به  ظهر  الذي  بالمستوى  الالعب 
لقب  إلضافة  كافيا  يكون  ربما  الماضي 

ــة  ــل نـــه اي ــب جــديــد لــفــريــقــه ق
العام.
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والــمــتــصــدر  ــب  ــق ــل ال ــل  ــام ح ــان  ــي م ــر  ــت إن يــواجــه   [
في  األولمبي  الملعب  على  الصعوبة  شديد  اختباراً 
على  ضيفًا  يحل  عندما  )الــســبــت(  الــيــوم  العاصمة 
ـــدوري  ــن ال ــي الــمــرحــلــة الــخــامــســة عــشــرة م التــســيــو ف

أ«. »سيري  القدم  لكرة  اإليطالي 
يوفنتوس  ماحقيه  عن  نقاط   6 بفارق  إنتر  يبتعد 
يتقلص  ــد  ق ــارق  ــف ال ــذا  ه لــكــن  ــي،  ــوال ــت ال عــلــى  ــان  ــي وم
على  وقدرته  الجاري  الموسم  في  التسيو  قوة  بفعل 

الفرق. أقوى  إسقاط 
بإقصائه  مميزة  نتيجة  حقق  العاصمة  فريق  كان 
وهو  األربــعــاء،  يــوم  إيطاليا  كــأس  مسابقة  من  ميان 
مدينة  فــي  ــر  اآلخ القطب  على  التغلب  بالتالي  يريد 
لوليتو  كاوديو  للجدل  المثير  رئيسه  بحسب  ميانو 

يمكنه  التــســيــو  أحـــد.  ــن  م ـــداً  أب نــخــف  »لــم  قـــال:  الـــذي 
الروح  إنتر  أمام  ُنظهر  أن  آمل  خصم.  أي  على  التفوق 

واإلصرار«. الضرورية  القتالية 
الهجومي  الثنائي  من  الحذر  إنتر  على  ويفترض 
زاراتـــي  ـــاورو  م األرجــنــتــيــنــي  أي  التــســيــو  عــنــد  المميز 
لديه  ــدوري  ال بطل  لكن  بانديف،  ــوران  غ والمقدوني 
يطلق  أن  يمكن  إذ  أيضًا  الفتاكة  الهجومية  أسلحته 
مهاجميه  ــو  ــه ــن ــوري م جـــوزيـــه  ــي  ــال ــغ ــرت ــب ال ـــدرب  ـــم ال
ــش والــبــرازيــلــي  ــت ــي ــوف ــم ــي ــراه ـــــان اب الـــســـويـــدي زالت

ادريانو.
ــن  ـــــل م ونــــفــــى ك
ـــــادي  ـــــن ـــــس ال ـــــي رئ
ــو مـــوراتـــي  ــم ــي ــاس م

ـــــر  ـــــدي ـــــم وال
ــــــي  ــــــن ــــــف ال

تفوقهم  يكون  أن  مورينهو،  جوزيه  البرتغالي  للفريق 
ــن بــاقــي  ــدم ع ــق ــت عــلــى يــوفــنــتــوس ومـــيـــان، يــعــنــي ال

. فسين لمنا ا
حال  في  بالسعادة  منهما  كل  سيشعر  شك  با  ولكن 
الخامسة  المرحلة  اقــتــراب  مــع  األوضـــاع  تغير  ــدم  ع

للمسابقة. عشر 
)األسبوع  نابولي  على   1 /2 »الفوز  مورينهو:  وقال 
على  السبت  ــوم  ي مــبــاراة  ألن  نسيانه،  تــم  الماضي( 
ينته  لم  الدوري  من  األول  النصف  األهمية،  درجة  نفس 
بالنسبة  السارة  األنباء  بعض  المباراة  وتحمل  بعد«. 
أدريانو،  البرازيلي  مشاركة  تأكدت  إذ  مورينهو  الى 
في  إبراهيموفيتش  ــان  زالت السويدي  النجم  بجانب 
تعافيه  بعد  التسيو  أمام  المباراة  في  الفريق،  هجوم 
ــاس  دوج ــر  اآلخ البرازيلي  تعافى  كما  ــرد  ب نزلة  مــن 

عضلية. إصابة  من  مايكون 

يوفنتوس  × ليتشي 
رافعًا  األحد،  يوم  ليتشي  على  ضيفًا  يوفنتوس  ويحل 
العطلة  في  الدخول  قبل  إنتر  من  لاقتراب  الفوز  شعار 

الشتوية التي تستمر ثاثة أسابيع.
األخيرة،  السبع  مبارياته  من  ست  في  يوفنتوس  وفاز 
الفارق  وجعلت  إنتر  ــام  أم كانت  المؤذية  خسارته  لكن 
إلى  العجوز«  »السيدة  فريق  وسيفتقد  عليه.  هو  ما  على 
حتى  كامورانيزي  ــاورو  م المميز  وسطه  العــب  خدمات 
أمام  كتفه  في  لخلع  تعرضه  بعد  الجاري  العام  نهاية 
األمــر  ــذا  ه أن  إال  الــمــاضــي،  السبت  ــر(  ــف )4/ص ريجينا 
صالح  حسن  البوسني  ألن  له  كبيرة  مشكلة  يخلق  لن 
إمكان  مع  اليمنى،  الجهة  يشغل  أن  يمكنه  حميدزيتش 
الموهوب  للشاب  دوراً  رانييري  كــاوديــو  الــمــدرب  منح 

سيباستيان جوفينكو.

يستضيف  عندما  سهلة  غير  مواجهة  ميان  ويخوض 
الفريق  أن  عــلــمــًا  ــرو«،  ــي س ـــان  »س ملعب  عــلــى  كــاتــانــيــا 
بسقوطه  الماضي  األحد  كبيرة  صدمة  تلقي  اللومباردي 
كاتانيا  يستضيف  وهو   ،)3/1( باليرمو  مضيفه  أمــام 
يقف  إذ  األوائــل،  األربعة  دائرة  لدخول  الفوز  إلى  الطامح 
نابولي  عن  فقط  نقطتين  بفارق  حاليًا  الثامن  المركز  في 
المخضرم  الهولندي  ميان  وسط  العب  ويقول  الرابع. 
دائــمــا  يتحلى  أن  يــجــب  فــريــقــه  إن  ســيــدورف  ــس  ــارن ك
األخيرتين:  خسارتيه  رغــم  على  العالية  بالمعنويات 
على  نحافظ  أن  يجب  متفائلون،  نحن  الحظ  »لحسن 

هدوئنا ونعمل بشكل أكبر«.
في المباريات األخرى، يلتقي كييفو مع روما، وأتانتا 
مع  ونــابــولــي  باليرمو،  مــع  وكــالــيــاري  ــزي،  ــي ــن أودي مــع 
فيورنتينا،  مع  وتورينو  بولونيا،  مع  وريجينا  سيينا، 

وسمبدوريا مع جنوى.

ميالن للعودة لسكة االنتصارات يواجه كاتانيا

صدارة إنتر لـ»الكالتشيو« أمام عقبة التسيو »المتأرجح«

يوفنتوس يعول على مشكالت 
فالنسيا لخطف نجومه

رحلة محفوفة بالمخاطر لتشلسي في بولتون

لقاء سهل للمتصدر ليفربول في ضيافة بالكبيرن
 § نيقوسيا - أ ف ب

] يخوض ليفربول المتصدر ومانشستر 
في  سهلتين  مواجهتين  الثالث  يونايتد 
ــــدوري  ــرة مـــن ال ــش ــة ع ــادس ــس ــة ال ــل ــرح ــم ال
فيه  تبدو  ــت  وق فــي  الــقــدم  لكرة  اإلنجليزي 
بولتون  لمواجهة  الوصيف  تشلسي  رحلة 

التاسع محفوفة بالمخاطر.
دون  من  ــه  أرض على  تعادله  رغــم  وعلى 
أهداف مع وست هام في المرحلة الماضية، 
تصدر ليفربول الترتيب بفارق نقطة واحدة 
لخسارة  ــدوره  ب تعرض  الــذي  تشلسي  عن 
 2/1 أرســنــال  أمــا  ــه  أرض على  متوقعة  غير 
وهو يحل على باكبيرن روفرز وصيف القاع 
الذي لم يفز سوى 3 مرات هذا الموسم، اليوم 

)السبت( على ملعب »ايوود بارك«.
السابق  يــونــايــتــد  ـــط  وس ـــب  الع ــدو  ــب وي
في  اينس  ــول  ب الحالي  باكبيرن  ومـــدرب 
المركز  في  فريقه  يتخبط  إذ  محرج،  وضــع 
التاسع عشر وهو لم يفز في مبارياته التسع 
األخيرة، لذا سيكون مرشحا لخسارة جديدة 
الثاثة  األشهر  في  المتألق  ليفربول  ــام  أم

الماضية.
ــوك  وارن ستيفن  باكبيرن  ظهير  ــرى  وي
الذي بدأ مسيرته مع ليفربول أن »باكبيرن 

ارض  عــلــى  أداءه  يــــوازي  ال  مــركــزا  يحتل 
الملعب. نقدم أداء جميًا على ارض الملعب، 
وهذا ما يطلبه منا المدرب بول اينس، لكننا ال 

نصل إلى الهدف المطلوب أي الفوز«.
إلى  الــوصــيــف  تشلسي  رحــلــة  وتعتبر 
المرحلة  هذه  في  األصعب  التاسع  بولتون 
فريق  على  ويتعين  ـــدارة،  ـــص ال فـــرق  بين 
سكوالري  فيليبي  لويز  البرازيلي  المدرب 
العودة إلى سكة االنتصارات كي يبقى على 

نفس المنافسة مع ليفربول.
ــات  ــاري ــب ـــي م ــاح ف ــج ــن ــح ال ــي ــات ــف ومــــن م
الدولي  مهاجمه  تألق  األخــيــرة،  الـ«بلوز« 
للمرة  يعود  الــذي  انيلكا  نيكوال  الفرنسي 
تركه  بــعــد  ـــوك«  ـــب »ري مــلــعــب  ـــى  إل األولـــــى 

بولتون فريقه السابق.
ويستقبل مانشستر يونايتد الثالث على 
فوزه  من  أسبوع  بعد  ترافورد«  »أولد  ملعبه 
على ارض جاره مانشستر سيتي 1/صفر، 
محنه  من  زاد  ــذي  ال عشر  الثامن  سندرالند 
ــدي والعــــب وســط  ــن ــرل ــه االي ــدرب افـــتـــراق م
يونايتد السابق روي كين بعد تردي نتائجه 

وخسارته القاسية أمام بولتون 4/1.
ـــس« )الــقــطــط  ـــات ــود الـــــ«بــــاك ك ــق ــي وس
ــق ريــكــي  ــاب ــس ــن ال ــي ــد ك ــاع ــس ــــوداء( م ــــس ال
سبراغيا، في وقت يعيش فيه مدرب يونايتد 

الختيار  حيرة  في  فيرغسون  اليكس  السير 
مهاجميه بعد تسجيل األرجنتيني كارلوس 
في   3/5 باكبيرن  مرمى  في  رباعية  تيفيز 
األربعاء  المحترفة  األندية  كأس  نهائي  ربع 

الماضي.
إلى  سكولز  ــول  ب الــوســط  ــب  الع ويــعــود 
خضع  أن  بعد  يونايتد  مانشستر  تشكيلة 

لجراحة في ركبته منذ شهرين.
ثماني  ــارق  ــف ب الـــرابـــع  ارســـنـــال  ــد  ــري وي
الجيدة  نتائجه  سحب  ليفربول،  عن  نقاط 
وذيل  الوسط  أندية  إلى  الكبيرة  الفرق  أمام 
الترتيب، فبعد فوزه على مانشستر يونايتد 
وتشلسي في مرحلة الذهاب، يستقبل على 
»استاد اإلمارات« ويغان الحادي عشر الذي 
الدولي  الفريق  هـــداف  صفوفه  ــى  إل يعود 
الدوري  اكتشافات  احد  زكي  عمرو  المصري 

بعد اباله من اإلصابة.
غايل  الفرنسي  ارسنال  أيسر  ظهير  ورأى 
كليشي أنه: »بعد كل خيبة أمل، تحدثنا عن 
الوقت  هو  اآلن  األخطاء.  وتفادي  االنتفاضة 
المزيد  نهدر  أن  يجب  ال  إنه  للقول  المناسب 

من النقاط«.
وقال مدرب أرسنال االنجليزي الفرنسي 
ادواردو  الكرواتي  المهاجم  إن  فينغر  آرسين 
دا سيلفا سيعود في وقت قريب إلى الماعب، 

تعرضه  على  أشهر  تسعة  مضي  بعد  وذلك 
إلصابة رهيبة.

»سيلعب  ادواردو  أن  إلــى  فينغر  وأشــار 
حاليا  يــلــتــزم  ـــو  وه يــمــكــن،  مــا  بــأســرع 

احتكاك  ينقصه  لكن  بــالــتــمــاريــن، 
المباريات«. وكان دا سليفا تعرض 

إلى  الماضي  شباط  فبراير/  في 
إصابة خطيرة في ساقه اليسرى 
أمام  أرسنال  فريقه  مباراة  خال 
في  سيتي  برمنغهام  مضيفه 

الدوري المحلي، ما انهي موسمه 
وحرمه من المشاركة في نهائيات 

كأس أوروبا 2008.
البرازيلي  يلعب  لن  وبالتأكيد 

اليوم  مباراة  في  عاما(   25( ــل  األص
علما  انجلترا،  بطولة  في  ويغان  أمام 

غــاالس  ويليام  الفرنسي  الــمــدافــع  ان 
سيغيب عن اللقاء المذكور بسبب إصابة 

باقي  وفي  مدربه.  بحسب  الساق  ربلة  في 
مانشستر  مــع  فولهام  يلعب  الــمــبــاريــات، 
مع  ونيوكاسل  ميدلزبره،  مع  وهال  سيتي، 
وايفرتون  )السبت(،  اليوم  سيتي  ستوك 

مع  برومويتش  ــت  ووس فيا  أستون  مع 
بورتسموث غدا )األحد(، ووست 

هام مع توتنهام االثنين.

كاكا سعيد في ميالن
§ ميالنو - رويترز 

] أكد صانع األلعاب البرازيلي الدولي كاكا انه سعيد بوجوده في 
إلى  االنتقال  سيفضل  انه  قال  انه  إال  االيطالي  ميان  الحالي  ناديه 
مغادرة  إلى  اضطر  ما  إذا  الممتاز  االنجليزي  الدوري  أندية  احد 

ايطاليا.
وإذا  ميان  في  سعيد  »أنا  صحافي:  مؤتمر  في  كاكا  وقال 
أهداف  هي  ليست  أهدافي  الن  للمغادرة  ما  يوما  اضطررت 
ــدوري  ال أنــديــة  ــد  اح ــى  إل سأتوجه  عندها  فإنني  ميان 

الممتاز في انجلترا«.
روبينهو  مواطنه  ــى  إل تحدث  ــه  ان ــدو  ــال رون وأضـــاف 
هذا  في  سيتي  مانشستر  في  انجلترا  دوري  في  يلعب  الذي 

الصدد.
لديه  سيتي  مانشستر  إن  )روبينهو(  »قال  كاكا:  وقال 

مشروع كبير للمستقبل«.
ويحتل ميان المركز الثالث بين فرق دوري ايطاليا العشرين 
الذي  يوفنتوس  عن  ــداف  األه بفارق  متخلفا  نقطة   27 برصيد 
اللقب  ــل  ــام ح ــان  ــي م ــر  ــت إن يــنــفــرد  حــيــن  فــي  يسبقه 
نقطة   33 برصيد  بالصدارة 

من 14 مباراة.

§ تورينو - أ ف ب

] ذكرت بعض التقارير أمس )الجمعة( ان يوفنتوس 
االيطالي يسعى لاستفادة من األزمة المالية التي يمر 

نجمي  خدمات  لخطف  االسباني  فالنسيا  حاليا  بها 
عندما  ماتا  مانويل  خوان  والشاب  خواكين  األخير 

المقبل.   الشهر  الشتوية  االنتقاالت  باب  يفتتح 
ويسعى فالنسيا جاهدا من اجل تحقيق بعض 
وديون  عجز  من  يعاني  ألنه  المالي  التوازن 
كثيرة، ما قد يدفعه للتخلي عن بعض نجومه 

مبتغاه.  تحقيق  ــل  اج ــن  م ــا  ــادي م »القيمين« 
منذ  خواكين  العجوز«  »السيدة  فريق  ويتابع 

عدة مواسم وهو أعرب سابقا عن رغبته في التعاقد 
يزال  ال  وهو  فالنسيا  عن  التخلي  رفض  الاعب  لكن  معه 

عند موقفه السابق إال أن التطورات المادية الجديدة قد تساهم 
في رحيله، كما هي حال ماتا )20 عاما( الذي فرض نفسه هذا 

الموسم كأحد أفضل نجوم الدوري.
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منذ  الخسارة  طعم  برشلونة  يتذوق  ولم 
األولى،  المرحلة  في  نومانسيا  أمام  سقوطه 
عن  نقاط   4 بفارق  الصدارة  على  يتربع  وهو 
فياريال و5 عن فالنسيا الثالث و6 عن غريمه 
التقليدي ريال مدريد الذي سيلتقيه في نهاية 
ـــدوري  ال »كــاســيــكــو«  ــي  ف المقبل  األســبــوع 

اإلسباني.
الفريقين  بين  ــرة  ــي األخ الــمــبــاراة  وكــانــت 
1/صــفــر  الملكي  ــادي  ــن ال لمصلحة  انــتــهــت 
الــبــرازيــلــي  بــهــدف  ــب«  ــام ك »نـــو  ملعب  عــلــى 
على  التقدم  من  ريال  مكن  ما  باتيستا،  جوليو 
أفضلية  مسجا  نــقــاط   7 بــفــارق  ــا«  ــارش ــب »ال

مريحة توجته باللقب في ختام الموسم.
مماثل  موقف  فــي  برشلونة  يكون  وربــمــا 
وحتى أفضل، في حال فاز على فالنسيا ولقي 

ريال مدريد خسارة جديدة.
هنري  تييري  الفرنسي  المهاجم  وعــلــق 
على األداء الرائع الذي يقدمه فريقه في الفترة 
لديه  الفريق  أن  أعلم  »كنت  بالقول:  األخيرة 
في  لكن  الطريقة،  بهذه  اللعب  على  الــقــدرة 
ولم  قوي  دفاع  لديه  فالنسيا  األحــوال  جميع 
أن  علينا  لذا  ــه،  أرض خــارج  مباراة  أي  يخسر 
النقاط  إحراز  أجل  من  لنا  مستوى  أفضل  نقدم 

الثاث«.
وتبدو االحتماالت مفتوحة على مصراعيها 
أن  وخصوصا  قويين،  فريقين  بين  مباراة  في 
العريضة  بنتائجه  الجميع  يفاجئ  برشلونة 
والدليل  الــقــويــة،  الــفــرق  حــســاب  على  حتى 
بثاثية  أشبيلية  ملعب  من  كبير  بفوز  عودته 
بفضل  ــك  وذل الماضية،  المرحلة  في  نظيفة 

ونجم  ــو  ــت اي صــامــويــل  الــكــامــيــرونــي  ــه  ــداف ه
الوسط الرائع األرجنتيني ليونيل ميسي.

بنجومه  فالنسيا  سيتسلح  جهته،  ــن  م
دافيد  الدولي  الهداف  رأسهم  على  المحليين 
والعائد  وخواكين  ماتا  خوان  إلى  إضافة  فيا، 
روبن باراخا الذي سجل هدف الفوز في مرمى 

ريال بيتيس )2/3( في المرحلة الماضية.
ـــط فــالــنــســيــا روبــن  ـــب خــط وس وقــــال الع
بالنسبة  صعبة  ــاراة  ــب م »ستكون  ــا:  ــاراخ ب

إلينا«.
هناك  جيدة  نتائج  حققنا  »ولكننا  وأضاف 
أن  أعتقد  الــمــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  ــي  ف

بإمكاننا تكرار ذلك يوم السبت«.
ـــة جــــهــــود نــجــمــه  ـــون ـــل ـــرش وســيــفــتــقــد ب
بينما  )لإليقاف(  إيتو  صامويل  الكاميروني 
ابيدال  وايريك  ميليتو  جابريل  من  كل  يغيب 

وأندريس انيستا بسبب اإلصابات.
ويتصدر إيتو قائمة هدافي الموسم الحالي 

للدوري االسباني برصيد 14 هدفا.
ـــر مــن  ـــث ــًا أك ــب ــع ــت ــا م ــي ــس ــن ــال ـــون ف ـــك ـــي وس
ــس  ــا انــــه خــــاض أم ــوص ــص ــة، وخ ــون ــل ــرش ب
بــروج  كلوب  ــام  أم مــبــاراة  )الخميس(  األول 
من  الرابعة  الجولة  فــي   )1/1( البلجيكي 
منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة 

كأس االتحاد األوروبي.

لقاء صعب للملكي أمام أشبيلية
ويخوض ريال مدريد مباراة ال تقل صعوبة 
»سانتياغو  ملعب  على  أشبيلية  ضيفه  أمام 

برنابيو«.
عصيبة،  فــتــرة  الملكي  الــفــريــق  ويعيش 
في   )3/1( خيتافي  أمـــام  خــســارتــه  بعد  إذ 
األسبوع الماضي، أضيف إلى الئحة إصاباته 

الطويلة المدافع البرتغالي بيبي.
الجاري  األسبوع  خال  الوحيد  النبأ  وكان 
الــمــهــاجــم  مـــع  ــد  ــاق ــع ــت ال فـــي  اإلدارة  نــجــاح 
أياكس  مــن  هونتيار  ــان  ي ــاس  ك الهولندي 
بهدف  ـــورو،  ي مليون   27 مقابل  ــردام  ــت ــس أم

نيستلروي  فــان  رود  مواطنه  تعويض 
الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

الهولندي  النجم  وسيتابع 
ــاراة  ــب ــم ــار ال ــت ــون ـــان ه ـــاس ي ك
انضمامه  بــعــد  ــات  ــدرج ــم ال ــن  م

الثلثاء  ـــوم  ي ــق  ــري ــف ال لــصــفــوف 
الماضي قادما من أياكس أمستردام 

 )25.30( يــــورو  مــلــيــون   20 مــقــابــل 
مليون دوالر.

ولن يتمكن هونتار من المشاركة مع فريقه 
المقبل  الثاني  كانون  يناير/  حتى  الجديد 

لحين التعافي من اإلصابة في الكاحل.
شوستر  برند  األلماني  ريــال  مــدرب  ويقف 
قد  جــديــدة  خــســارة  ألن  الحائط  ــى  إل وظــهــره 
تطمينات  رغم  على  منصبه  من  إقالته  تعني 
ــو أمر  ــرون، وه ــدي ــال ـــون ك ــادي رام ــن رئــيــس ال
إشبيليه  الن  األحد  مباراة  في  للحصول  قابل 
ريال(  عن  نقطتين  بفارق  الترتيب  )خامس 
العريض  سقوطه  بعد  التعويض  على  مصر 

أمام جماهير في المرحلة السابقة.
على  خيتافي  الثاني  فياريال  ويستضيف 
ة  ر ــذ ح ة  ا ر ــا ــب م ــي  ف  » ل ــا ــغ ي ر د ــا م ل  ا « ملعب 
تلتيكو  ا يلعب  بينما   ، ض ر أل ا ب  ــا ــح ص أل
تينغ  ر سبو فــة  ضــيــا ــي  ف س  د ــا ــس ل ا ــد  ي ر ــد م

. شر لعا ا ن  خيخو
ــي  ــق ــت ــل ي  ، ى خــــــــر أل ا ت  ـــا ي ر ـــا ـــب ـــم ل ا فـــــي  و
 ، يــلــفــا هــو تـــيـــفـــو  يـــا يـــكـــر ر ــــع  م كــــا  ر يــــو مــــا

 ، ـــد ـــي ل ـــو ل ا ـــد  ـــل ب مـــــع  ـــــا  ن ـــــو س ـــــا س و ا و
 ، ملقة ــع  م ــا  ــي ن و ر ــو ك ال تــيــفــو  ر يــبــو د و
سينغ  ا ر و  ، يا لمير ا مع  نسيا  ما نو و
 ، و ــا ــب ــل ب ــك  ــي ــت ــل ت ا ـــع  م يـــر  نـــد نـــتـــا ســـا

. ل نيو سبا ا مع  بيتيس  و

§ نيقوسيا - أ ف ب

المرحلة  منذ  النظيف  سجله  على  الحفاظ  إلى  المتصدر  برشلونة  يتطلع   [
على  )السبت(  اليوم  فالنسيا  ضيفه  هو  عنيدًا  خصمًا  يقابل  عندما  االفتتاحية 
كرة  في  اإلسباني  ال��دوري  من  عشرة  الرابعة  المرحلة  في  كامب«،  »نو  ملعب 

القدم.

فيما أشبيلية يأمل استغالل إصابات ريال مدريد

إثارة في »نو كامب«... برشلونة يستضيف عقدته فالنسيا

§  نيقوسيا - أ ف ب

ال�������دوري  ع����ش����اق  ي����أم����ل   [
أن   )1 ليغ   ( القدم  لكرة  الفرنسي 
عشرة  السابعة  المرحلة  تشهد 
السابقة  المرحلة  من  أكثر  أهداف 
ه��دف��ًا   11 تسجيل  ش��ه��دت  ال��ت��ي 

فقط في 10 مباريات.
تعبيرًا  األكثر  النتيجة  وكانت 
في  الجاف  الهجومي  الواقع  عن 
المتصدر  ل��ي��ون  ت��ع��ادل  ف��رن��س��ا، 
األخير  فالنسيان  مع  أرضه  على 
م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  أه�������داف  دون  م����ن 

»جيرالن« الغارق في األمطار.
اللقب  حامل  تعثر  رغ��م  وعلى 
الماضية،  السبعة  األع����وام  ف��ي 
م��اح��ق��ي��ه  م����ن  أي  ي��س��ت��ف��د  ل����م 
الفارق،  تقليص  في  المفترضين 
ف��ت��ع��ادل ب����وردو ع��ل��ى أرض���ه مع 
)صفر/ ال��ق��اع  وص��ي��ف  س��وش��و 
ص���ف���ر( وم���رس���ي���ل���ي���ا م����ع ن��ي��س 
س��ان  ب���اري���س  وخ���س���ر   )2/2(
ما  )ص��ف��ر/1(  ري��ن  م��ع  جيرمان 
فتح الطريق أمام األخير ليحل في 
مركز الوصيف بفارق 5 نقاط عن 

ليون.
واف���ت���ت���ح���ت ال���م���رح���ل���ة أم���س 
ضيفه  مع  بوردو  بلقاء  )الجمعة( 
ف��ال��ن��س��ي��ان ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه »ج���اك 
ش����اب����ان دل�����م�����اس«، وذل������ك ب��ع��د 
ت��ق��دي��م��ه��ا إلراح�����ة ب�����وردو ال���ذي 
مع  ال��ح��اس��م��ة  ل��م��ب��ارات��ه  يستعد 

أبطال  دوري  في  اإليطالي  روم��ا 
أوروبا يوم الثلثاء المقبل.

الثالث  مرسيليا  ويستضيف 
الجنوبي  ج��اره  )السبت(  اليوم 
في  يخسر  لم  ال��ذي  ال��راب��ع  نيس 
ملعب  ع��ل��ى  م���ب���اري���ات،  ث��م��ان��ي 
قمة،  م���ب���اراة  ف��ي  »ف���ي���ل���ودروم« 
ال��م��رح��ل��ة  ف��ي  ن��ي��س  ي��ل��ع��ب  ل��م  إذ 
مع  مباراته  تأجيل  بعد  الماضية 

األمطار. بسبب  غرونوبل 
الذي  الوصيف  ري��ن  وينتقل 
م��ب��اراة،   14 آخ��ر  ف��ي  يخسر  ل��م 

ف���ي زي������ارة ح�����ذرة إل����ى م��ل��ع��ب 
ليواجه  اليوم  دورنانو«  »ميشال 

عشر. الحادي  كاين 
وق����������ال م����������درب ري��������ن غ��ي 
هو  ال��وص��ي��ف  »م��رك��ز  الك��وم��ب: 
نبقى  أن  األه��م  إنما  جيد،  ش��يء 
ه��ك��ذا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��م��وس��م. أم��ا 
فا  األول،  المركز  ال��ى  بالنسبة 
على  م��ص��م��م  ل��ي��ون  ي��ع��ل��م.  أح���د 
اللحاق  صعبًا  وسيكون  الفوز، 

به«.
وي��خ��ت��ت��م ل���ي���ون ال��م��ت��ص��در 

يحل  ع��ن��دم��ا  ال��س��ب��ت،  م��ب��اري��ات 
ملعب  ع��ل��ى  ن���ان���ت  ع��ل��ى  ض��ي��ف��ًا 
تعادل  بعد  وذل��ك  ب��وج��وار«،  »ال 
وخ�����س�����ارة ف�����ي ال���م���رح���ل���ت���ي���ن 

. ضيتين لما ا
يلعب  المباريات،  باقي  وف��ي 
مع  إتيان  وسانت  تولوز  مع  ليل 
مع  وغرونوبل  السبت،  لوهافر 
نانسي  م��ع  ول���وري���ان  اوك��س��ي��ر 
وم��ون��اك��و م��ع س��وش��و وب��اري��س 
س���ان ج��ي��رم��ان م��ع ل��وم��ان غ��دا 

)األحد(.

 § باريس - أ ف ب

] فتح الحارس والقائد السابق لنادي ليون غريغوري كوبي النار على رئيس النادي 
كريم  المهاجم  سلوك  ذاته  الوقت  في  وانتقد  بـ«القاتل«،  إياه  متهما  أوالس  ميشال  جان 

بنزيمة وذهب إلى حد وصفه بـ«قائد« عصابة.
يتحدث  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  بنادي  الموسم  مطلع  في  التحق  الذي  كوبي  وكان 

في لقاء مع مجلة »ليون ماغ« التي تصدر في مدينة ليون الفرنسية.
وصل  أن  بعد  ليون  فريق  مغادرة  إلى  اضطر  إنه  الحارس  وقال 
جديد  جيل  مع  التعايش  مستحيًا  بات  أنه  االعتقاد  إلى 
ويصلون  مختلفة  سلوكًا  يعتمدون  الاعبين  من 

متأخرين لحصص التدريب.
ـــات بــنــزيــمــة  ـــؤه ــى م ــل ـــى كـــوبـــي ع ـــن وأث
ــب  ــاع ال إن  ــــال  وق لـــلـــعـــادة«،  »الـــخـــارقـــة 
مستقبل  عــلــى  مقبل  األصـــل  ــري  ــزائ ــج ال

كروي كبير.
لم  مــدريــد  أتلتيكو  ــارس  ح أن  غير 
يتردد في شن هجوم من العيار الثقيل 
الذي  الحالي  االحتراف  »نظام  على 
تتجاوز  ال  لاعبين  الكثير  يعطي 
لهم  ويتنازل  الـ20،  أعمارهم 

بكل شيء«.
ــون  ــي ـــد ل ـــائ ـــر ق ـــب ـــت واع
ــذا  ه ــل  ــث م أن  الـــســـابـــق 
ــب  ــب ــس ــت ــــام ي ــــظ ــــن ال
ــار عــالــم  ــي ــه فـــي ان
ـــرة، وأشــــار  ـــك ال
ـــــــي ســــيــــاق  ف
حــديــثــه الــى 
بنزيمة  أن 
بـــــــــــــــــات 
الــــــيــــــوم 
»العـــــبـــــًا 
ــًا  ــق ــل ــغ ــن م
عــــــــلــــــــى 
ـــــه،  ـــــس ـــــف ن
ــي  ـــش ف ـــي ـــع ي
ــــم الـــمـــال  ــــال ع

والبزنس«.
ـــر غــيــرغــوري  ـــب وع
كوبي عن أسفه إلى السلوك 
ينيرون  ــاس  أن انــعــدام  بسبب  طيب  »شخص  إليه  آل  ــذي  ال
وذهب  السلطة«،  من  نوعا  عليه  ويمارسون  الكروي،  مساره 
في  أصبح  بنزيمة  ان  القول  حد  إلى  مدريد  أتلتيكو  حــارس 

سن الـ20 فقط بمثابة »قائد« عصابة. 
وبخصوص الرئيس جان ميشال أوالس، قال كوبي أن 
في  محبوبا«  النادي  يصبح  »لكي  الكثير  يعمل  لم  األخير 
من  ليون  منع  الذي  بـ«القاتل«  ووصفه  الشعبي،  محيطه 

انتزاع »صورة طيبة وعرفان« في عيون مشجعيه.

كوبي يصف بنزيمه
بـ»قائد عصابة« ورئيسه بـ»القاتل«

ليون يسعى الستعادة نغمة االنتصارات في نانت

§ مدريد - أ ف ب

رئيس  إلى  الذعة  انتقادات  ميتشل  السابق  االسباني  الدولي  وجه   [
استقالته  األول  قدم  ان  بعد  كالديرون  رامون  االسباني  مدريد  ريال  نادي 

من إدارة قطاع الناشئين في النادي الملكي.
ريال  عن  يتميز  برشلونة  التقليدي  غريمه  بأن  صرح  كالديرون  وكان 
أن  التاريخي  الوسط  العب  دفع  ما  الشباب،  الاعبين  وتنمية  تطوير  في 

يقدم استقالته من منصبه.
الــمــعــروف  كــامــبــو  دل  ــن  ــارت م ــس  ــي ــزال ــون غ ميغيل  خــوســيــه  وقــــال 
بـ«ميتشل« إلذاعة »كادينا سير« المحلية: »بامكان الرئيس أن ينتقدني، 
يحصل  شيء  أي  عن  البتة  يعلم  ال  أعمل.  ومــاذا  اعمل  كيف  يعلم  ال  لكنه 

هنا«.
ملمحا  مباراة  من 400  أكثر  في  ريال  ألوان  حمل  الذي  ميتشل  وأضاف 
الفرصة  يقدم  ال  »الــنــادي  برشلونة:  مع  ميسي  االرجنتيني  حالة  إلــى 

لناشئيه مثلما تفعل األندية األخرى التي تستقدم العبيها من الخارج«.
الهولندي  الدولي  المهاجم  مع  ريال  توقيع  لدى  ميتشل  ثائرة  وثارت 
يورو،  مليون   27 نحو  مقابل  أمستردام  أياكس  من  هونتيار  يان  كاس 
فرناندو  األرجنتينيين  مثل  نسبيا  الصغار  الاعبين  استقدام  توالى  إذ 

غاغو وغونزالو هيغوين والبرازيلي مارسيلو.
وسمى ميتشل بعض الاعبين الذين فرضوا أنفسهم بعيدا عن ملعب 
مهاجم  مثل  خدماتهم،  من  االستفادة  من  ــدال  ب برنابيو«  »سانتياغو 
وسط  والعــب  نيغريدو  ــارو  ــف ال الميريا  ومهاجم  ماتا  خــوان  فالنسيا 

خيتافي استيبان غرانيرو ومدافع ليفربول االنجليزي الفارو اربيلوا.
ميتشل.  برحيل  »تفاجأت  قائا:  نفسه  عن  كالديرون  دافع  جهته،  من 
هذا  عــن  سيجيب  ــر  ــي واألخ مياتوفيتش،  ـــردراغ  ب هــو  المباشر  رئيسه 
ناشئي  سير  عــدم  ــرون  ي الجميع  الن  محبطا،  تصرفه  أرى  الموضوع. 
سبعة  ــإن  ف ـــوال،  األق ــذه  ه ــم  رغ وعلى  الصحيح.  الطريق  على  الفريق 

العبين من فريقنا األول قدموا من هذا القطاع«.

كالديرون ال يعلم شيئًا عن قطاع الناشئين في الريال

ليون يواجه نانت وعينه على الفوز
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سائق فريق رينو االسباني ألونسو في إعالن ترويجي  لألطفال الالجئين

تشاهدون اليوم
 )السبت 12/6(

مشير األمس
 وكامل اليوم

السلبية  نتائجه  بدأت  الذي  التجنيس  طوفان  يقودنا  أين  إلى   [
األصل  الكيني  العداء  قام  الماضي  العام  في  يوم؟  بعد  يومًا  تتضح 
طبريا،  ماراثون  في  بالمشاركة  سالم  مشير  الجنسية  البحريني 
مع  لمشاركته  كبيرة  إهانة  لنا  سبب  ما  اإلعللام  وسائل  وتناولته 
دون  من  وشللارك  جوائزها  أغرته  ماراثون  مسابقة  في  الصهاينة 
العداء  يفجر  واللليللوم  الللقللوى،  أللللعللاب  البحريني  االتللحللاد  مللن  علم 
باالستغناء  تهديده  آخرها  مفاجأة  كامل  سعد  يوسف  اآلخر  الكيني 
دفع  بعدم  الللقللوى  ألللعللاب  اتللحللاد  متهمًا  البحرين  مملكة  تمثيل  عللن 
االتحاد  ينفي  فيما  سيئة،  بطريقة  ومعاملته  ومستحقاته  رواتبه 
صحيحة،  غير  الكيني  العداء  تصريحات  أن  ويؤكد  االدعللاءات  هذه 
الذي  ما  إذًا  المماثلة،  السوابق  من  الكثير  وله  المشكات  كثير  وأنه 
يجعلنا نتمسك به؟ لسنا بحاجة لإلنجازات التي سيحققها لنا كامل 
الاعب  بإنجاز  يقارن  ال  المجنس  فإنجاز  المجنسين،  من  غيره  أو 

البحريني!
رمزي  رشيد  العالمي  البطل  حقق  الماضية  بكين  أولمبياد  في 
بحروف  التاريخ  في  المملكة  اسم  ليسجل  متر   1500 سباق  ذهبية 
من  رشلليللد  بللأن  أختلف  وال  األولللمللبلليللة،  الميدالية  بللهللذه  ذهللب  مللن 
العب  وهو  المشرفة،  اإلنللجللازات  أصحاب  ومن  األبطال  الاعبين 
ذو خلق عالي، لكنه في النهاية يبقى مجنسا وليس بحريني األصل، 
بهذا  ليحتفل  مباشرة   المغرب  بلده  إلى  توجه  بالذهبية  فاز  فعندما 
وعلى  مباشرة!  للبحرين  يأت  ولم  للبحرين!  يسمى  الذي  اإلنجاز 
رغم ان وسائل الصحافة واإلعام البحرينية وقفت مع هذا اإلنجاز 
يكن  لم  الرياضي  الشارع  تفاعل  أن  إال  للبحرين،  ألنه  مشرفة  وقفة 
في  بحرينيًا  ليس  الاعب  أن  وهو  نفسه  يفرض  الواقع  ألن  كبيرًا، 

األصل.
أنهم  أي  محترفون،  هم  الاعبين  هؤالء  أن  أكثر  واضحين  ولنكن 
أوروبية  دول  في  يعيشون  وغالبيتهم  حياة  أفضل  في  يعيشون 
هذه  خللال  مللن  كونوها  الللتللي  وثللرواتللهللم  الخاصة  أماكهم  ولللهللم 

الرياضة واألجور المرتفعة التي يستلمونها من الجهات المعنية.
مع  جديدة  صفحة  ولنبدأ  منهم،  اكتفينا  أننا  فأعتقد  اليوم  أمللا 
نقوم  أن  أعني  وال  المئة،  في   100 خالصة  بحرينية  تكون  إنجازات 
من  التدريجي  بالشكل  يمكن  بل  اللليللوم،  المحترفين  عن  بالتخلي 
المجنسين،  هللؤالء  مكان  يحلون  بحرينيين  العبين  إعلللداد  خللال 
المجنس  إليه  وصللل  ما  إلللى  للوصول  شلليء  ينقصه  ال  فالبحريني 

سوى االهتمام نفسه الذي يحظى به المجنس!

sport@alwasatnews.com
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فريق هوندا للفورموال 1
العالم  بطولة  من  هوندا  فريق  انسحب   [

لسباقات فورموال 1 للسيارات أمس )الجمعة( 
يمثل  فيما  العالمية  االقتصادية  باألزمة  متأثرًا  
ضربة قوية لهذه الرياضة التي تخطط لخفض 

النفقات من أجل االستمرار.
- بدأ الفريق المشاركة في سباقات فورموال 
 1964 العام  الكبرى  المانيا  جائزة  سباق  في   1

بحلبة نويربيرجرينغ.
- حقق هوندا أول انتصار له في العام التالي 
بسباق  جينتر  ريتشي  االملليللركللي  فللاز  عندما 
سيتي  مكسيكو  في  الكبرى  المكسيك  جائزة 
في   11 رقم  السباق  هذا  وحمل   .1965 العام 

تاريخ هوندا.
الترتيب  فللي  الللرابللع  المركز  هللونللدا  احتل   -
فوز  بعد   1967 العام  الصانعين  لبطولة  العام 
بسباق  سللورتلليللس  جلللون  الللبللريللطللانللي  سللائللقلله 

ايطاليا  جللائللزة 
اللللكلللبلللرى. وفلللي 

أصللبللح   1968 الللللعللللام 
فلللللريلللللق هللللللونللللللدا يللصللنللع 

محركاته بنفسه.
هوندا  محركات  وليامز  فريق  استخدم   -
وليامز  وفاز   .1986 في  العالم  ببطولة  ليفوز 
عندما   1987 فللي  أخلللرى  مللرة  العالم  ببطولة 
لقب  بيكيت  نيلسون  البرازيلي  سائقه  انتزع 

السائقين.
األولى  األربعة  الفرق  كانت   1987 وفي   -
تستخدم  الكبرى  بريطانيا  جللائللزة  سباق  فللي 

محركات هوندا.
العام  مكارين  مع  هوندا  شراكة  أثمرت   -
1988 في احتكار األخير للبطولة في أبرز أداء 
 .1 فللورمللوال  سباقات  تاريخ  في  فريق  يقدمه 
وحقق سائقا ماكارين البرازيلي ايرتون سينا 

بللروسللت  االن  والللفللرنللسللي 
 16 بلليللن  ملللن   15 فلللي  اللللفلللوز 

سباقا في هذا الموسم.
بحلبة  تللوفللي  اللللذي  سينا  الللبللرازيلللللي  فللاز   -
وليامز  ألللوان  عن  يدافع  وهو  االيطالية  ايموال 
محركات  مع  العالم  بطولة  في  الثاثة  بألقابه 

هوندا في 1994.
للفرق  ملللزودة  كشركة  هللونللدا  انسحبت   -
 1992 الللعللام  نهاية  فللي  بالمحركات  األخلللرى 
الصانعين  بطولتي  في  ألقاب  بثمانية  الفوز  بعد 
مللرة  علللادت  لكنها  مللاكللاريللن  مللع  والللسللائللقلليللن 

أخرى العام 1999 مع فريق بار.
سباقات  الللى  كللامللل  بشكل  هللونللدا  علللادت   -
بار.  فريق  شراء  بعد   2006 العام   1 فورموال 
وفاز السائق البريطاني جنسون باتون بسباق 

جائزة المجر الكبرى في هذا العام.

الملعبالمباراةالوقت
دوري الشباب لكرة القدم

األهلياألهلي × التضامن17:20

الحدالحد × االتفاق17:20

اتحاد الريفالنجمة × الحالة 17:20

البديعالبديع × البحرين17:20

االتحاداالتحاد × مدينة عيسى17:20

قالليقاللي × الشباب17:20

المحرقالمحرق × الرفاع الشرقي17:20

المنامةالمنامة × سترة17:20

البسيتينالبسيتين × المالكية17:20

دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة
مركز الشبابالرفاع الشرقي × الرفاع17.45

مركز الشبابالتضامن × الدير19.30

صالة نادي الرفاعالمعامير × بني جمرة17.45

صالة نادي الرفاعاتحاد الريف × البحرين19.30

القناةالمباراةالوقت
الدوري اإليطالي

الجزيرة الرياضية + 1كييفو × روما20:00

الجزيرة الرياضية + 1التسيو × إنتر ميالن22:30

الدوري االسباني
الجزيرة الرياضية + 2خيخون × أتلتيكو مدريد22:00

الجزيرة الرياضية + 2فياريال × خيتافي22:00

الجزيرة الرياضية + 2برشلونة × فالنسيا00:00

الدوري اإلنجليزي
شوسبورتس 1 و2فولهام × مانشستر سيتي15:45

شوسبورتس 1 و2أرسنال × ويغان18:00

شوسبورتس 4بالكبيرن × ليفربول18:00

إكستريمبولتون × تشلسي18:00

الشاشة إكستراهال سيتي × ميدلزبره18:00

شوسيريز إكسترانيوكاسل ×  ستوك سيتي18:00

شوسبورتس 1 و2مانشستر يونايتد × سندرالند20:30

الدوري االسكتلندي
الجزيرة الرياضية 1+غالسكو رينجرز18.00

الحكومة القطرية 
تمنح أنديتها حق االستثمار

§ الدوحة - أ ف ب

بن  سعود  الشيخ  القطرية  األولمبية  للجنة  العام  األمين  أعلن   [
عبدالرحمن آل ثاني موافقة مجلس الوزراء القطري على إعطاء األندية 
عوائد  تجني  ومشروعات  استثمارية  شركات  وفتح  االستثمار  أحقية 

ربحية يتم الصرف منها على األنشطة الرياضية في األندية.
مهمًا  أصبح  االستثمار  إن  له  تصريحات  في  سعود  الشيخ  وقللال 
لألندية ويجب أن يكون نابعًا من الداخل وعدم انتظار أن يملي االتحاد 
االتحاد  لهذا  واالحترام  التقدير  كل  مع  شروطه،  القدم  لكرة  اآلسيوي 

الذي تطور كثيرًا في عهد رئيسه القطري محمد بن همام العبداهلل.
الللشللركللات  بتخصيص  قلللرار  وجلللود  عللن  سللعللود  الللشلليللخ  وكللشللف 
القطرية المدرجة  في سوق األوراق المالية 2.5 ٪ من عائداتها للجانب 
يقضي  تشريع  إصللدار  بصدد  األولمبية  اللجنة  أن  مؤكدًا  الرياضي، 
للحد  العمومية  الجمعيات  قبل  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بمحاسبة 
من إهدار المال العام ألنه »من غير المقبول أن يترك مجلس إدارة ناديه 

وهو مدين«.

 § بيونس آيرس - أ ف ب

إنه  مارادونا  أرماندو  دييغو  األرجنتينية  القدم  كرة  أسطورة  قال   [
ليتفرغ  »الللشللوبللول«  االستعراضية  القدم  كللرة  ممارسة  اعللتللزال  يعتزم 

لمهماته كمدرب للمنتخب األرجنتيني.
في  بذلك  القيام  يعتزم  أنلله  )الخميس(  األول  أمللس  مللارادونللا  وأوضلللح 
األيام المقبلة في مدينة كوردوبا ليتفرغ بشكل حصري لمهماته كمدير فني 

للمنتخب األرجنتيني.
أنه  إلى  خيرية،  حملة  في  للمشاركة  الهند  إلى  توجه  الذي  مارادونا،  وأشار 

سيدعو الاعبين المحليين إلى إجراء بعض التدريبات.
لمباريات  تبديات  بتجربة  للتوقعات  الباب  مللارادونللا  يفتح  الللدعللوة  وبهذه 

تصفيات كأس العالم لعام 2010.
وستواجه األرجنتين في هذه التصفيات منتخب فنزويا في مارس/ آذار من 
العام 2009 بالعاصمة األرجنتينية بوينس أيرس ومنتخب بوليفيا في الباز في 

أوائل أبريل/ نيسان المقبل.
واستبعد مارادونا لعب المنتخب مباراة ودية قبل المباراة المتوقعة أمام فرنسا 

في 11 فبراير/ شباط بمدينة مارسيليا.

مارادونا يمتنع عن »الشوبول«  
§ مدريد - أ ف ب

] قدم كل من نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم وشركة 
األول  أمس  )نايكي(  األميركية  الرياضية  واألدوات  المابس 
العليا  المفوضية  مع  بالتعاون  جديدًا  مشروعًا  )الخميس( 
الدعم  توفير  على  يعمل  المتحدة،  باألمم  الاجئين  لشئون 

ألطفال الاجئين.
وكللشللف رئلليللس نلللادي بللرشلللللونللة خلللوان البللورتللا عللن أن 
يحمل  قميص  ببيع  يقضي  باتفاق  ارتبطت  الثاث  الجهات 
إلقليم  المحلية  اللغة  وهللي  الكاتالونية  باللغة  »أكللثللر«  كلمة 
برامج  لصالح  مبيعاته  عوائد  توجه  بحيث  اإلسباني،  الفريق 

مساعدة أطفال الاجئين.
كلمة  يحمل  الللذي  القميص  بصناعة  »نللايللكللي«  وستقوم 
»أكثر  عبارة  في  المتمثل  برشلونة  شعار  من  المقتبسة  »أكثر« 

من مجرد ناد«.
سعادتهم  عن  الاجئين  شئون  مفوضية  مسئولو  وأعرب 
بالتعاون الثاني من نوعه مع برشلونة، موضحين أن الفريق 
واإلكلللللوادور  روانللللدا  فللي  الجللئلليللن  أطللفللال  لللدعللم  فللعللا  يعمل 
الكونغو  من  كل  ليشمل  تعاونه  يتوسع  أن  وينتظر  ونيبال، 

وتشاد وكولومبيا وأوغندا.

اتحاد بين برشلونة ونايكي
من أجل األطفال الالجئين  

§ باريس - أ ف ب

عن  ماليًا  تعويضًا  جرمان  ســان  باريس  مواطنه  على  الفرنسي  ليون  ــادي  ن عــرض   [
خالل  برانس«  دي  »بارك  لملعب  المالبس  بغرفة  جونينهو  البرازيلي  ألحقها  التي  األضرار 

اللقاء الذي جمعهما في الثاني والعشرين نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكان جونينهو ضرب برجله باب غرفة المالبس المخصصة للفريق الضيف بعد 
سيلفان  جرمان  سان  باريس  وسط  العب  على  العتدائه  الميدان  من  طرده 
أوالس  ميشال  ليون  رئيس  أن  فرنسية  صحف  وذكرت  أرمان. 
فيه  اقترح  فيلنوف،  ــارل  ش نظيره  إلــى  بكتاب  بعث 

التكفل بمصاريف إصالح الباب المتضرر.
العاصمة  نادي  عن  األول  المسئول  أن  غير 
الشكر  بتوجيه  مكتفيًا  ذلك،  رفض  الفرنسية 

لنظيره على المبادرة.

ليون يعرض التعويض على سان جيرمان


