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سائق فريق رينو االسباني ألونسو في إعالن ترويجي  لألطفال الالجئين
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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!
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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


