
Saturday 25 December 2010, Issue No. 3032 العدد 3032  السبت 25 ديسمبر  2010 الموافق 19 محرم  1432 هـ

§  الوسط – محمد عباس

] أوضح أمين السر العام في االتحاد البحريني لكرة السلة عبداالله 
عبدالغفار أن االتحاد يدرس في الوقت الحالي استضافة منتخب الفلبين 
البحرين  في  وديتين  مباراتين  لعب  في  يرغب  ال��ذي  السلة  لكرة  األول 
الثالثة  المقدمة  فرق  ضد  وذلك  المقبل  الثاني  كانون  يناير/  شهر  خالل 

في الدوري.
في  الفلبيني  المنتخب  استضافة  بطلب  الوكالء  أحد  لنا  »تقدم  وقال: 
إلى  طريقه  في  وهو  وديتين  مباراتين  ولعب  معسكر  إلقامة  يناير  شهر 

دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة للعب دورة دولية ودية«.
التوقيت  في  المشكلة  ولكن  مانع  لدينا  ليس  كاتحاد  »نحن  وأض��اف 
غير المناسب لألندية المحلية إذ راسلنا أندية األهلي والمنامة والمحرق 
المنتخب  ضد  للعب  األهلي  النادي  موافقة  على  سوى  نحصل  لم  ولكننا 
لكون  وذل��ك  اللعب،  والمحرق  المنامة  من  كل  رفض  حين  في  الفلبيني 
الكأس  لمسابقة  السداسية  ال��دورة  مع  ويتعارض  مناسب  غير  الوقت 

والتي ستكون في منتصفها حينها«.
وفي  مطروحا  األم��ر  »م��ازال  عبدالغفار  وتابع 
وديتين  مباراتين  على  الحصول  من  التمكن  حال 
استضافة  ب��اإلم��ك��ان  ف��إن  المحلية  األن��دي��ة  ض��د 

المنتخب الفلبيني«. يذكر أن المنتخب 
الفلبينية  ال��ف��رق  وك��ذل��ك  الفلبيني 
الجالية  بين  كبيرة  بشعبية  تحظى 

البحرين،  ف��ي  الكبيرة  الفلبينية 
وت��ت��م��ي��ز م��ب��اري��ات��ه��ا ب��ح��ض��ور 

جماهيري غفير.

عبدالغفار: ندرس استضافة 
منتخب الفلبين في يناير

دوري كبار اليد يبدأ في 23 فبراير بنظام جديد
§  أم الحصم – محمد أمان

إدارة  مجلس  اجتمع   [
األول  أمس  أول  اليد  اتحاد 

وقرر  الحصم  أم  في  بمقره 
األولى  الدرجة  دوري  بدء 

شباط  فبراير/   23 ــوم  ي
األهلي  فراغ  بعد  المقبل 

والشباب من المشاركة 
ـــة  ـــدي فـــي بــطــولــة األن

وسيقام  الخليجية، 
ــــــــــــدوري بـــنـــظـــام  ال

واحد  دور  من  الدوري 
بنظام  لألندية  سداسية  دورة  ثم 

الكؤوس صاحبت المراكز الستة األولى.
المركز  صاحب  يلعب  السداسية  الـــدور  ــال  وخ
المركز  وصاحب  السادس  المركز  صاحب  مع  األول 
المركز  وصاحب  الخامس  المركز  صاحب  مع  الثاني 
فوز  حالة  وفــي  الــرابــع،  المركز  صاحب  مع  الثالث 
بشكل  يتأهلون  األولـــى  ــاث  ــث ال الــمــراكــز  ــاب  ــح أص
ــدور الــنــهــائــي، وفـــي حــالــة فـــوز أصــحــاب  ــل مــبــاشــر ل
والسادس(  الخامس  )الرابع،  المتأخرة  المراكز 
األفضلية  تعطى  بحيث  فاصلة،  مباراة  تقام 
في  األولــى  الــدور  الثاث  المراكز  احتلوا  لمن 

الدور التمهيدي.
السداسية  الدورة  من  االنتهاء  وبعد 
أندية،   3 يتأهل  الكؤوس،  نظام  ذات 
بعضها  مــع  ــة  ــدي األن ــذه  ه فتلعب 

من  ــــــدوري  ال ــام  ــظ ــن ب ــا  ــض ــع ب
بعد  ــن،  دوري
يتحدد  ذلـــك 
الدوري  بطل 
ووصــــيــــفــــه 
ـــــــب  ـــــــاح وص

المركز الثالث.
أن  ـــــــــــــــا  وم
ــــدورة  تــنــتــهــي ال
الـــــســـــداســـــيـــــة، 
تـــبـــدأ  أن  ــــل  ــــب وق
الثاثية،  ــــدورة  ال
ــدأ مــنــافــســات  ــب ــت س
بعد  الــكــأس  بطولة 
غالبية  اتضحت  أن 
يونيو/   1 فــي  الــــدوري  بطولة  وستنهي  الــمــراكــز، 
في  الكأس  بطولة  ستنتهي  فيما  أقصى  كحد  حزيران 

9 يونيو كحد أقصى أيضا.
ناد  كــل  سيلعب  إذ  مضغوطا  ـــدوري  ال وسيلعب 
الدوري  وسيتوقف  الواحد،  األسبوع  خال  مباراتين 
إفساح  ــل  أج مــن  نيسان  ــل/  ــري أب  1 ــوم  ي اضــطــراريــا 
للمشاركة  لاستعداد  الوطني  المنتخب  أمام  المجال 
في  ستقام  التي  األولى  الخليجية  األلعاب  بطولة  في 
النصف الثاني من الشهر ذاته، وسيستأنف في األول 
من مايو/ أيار أيضا، وسيبدأ كا من األهلي والشباب 
 4 بعد  )أي  فبراير   25 ــوم  ي ـــدوري  ال فــي  مبارياتهم 
األندية  بطولة  فــي  المشاركة  مــن  عودتهم  مــن  ــام  أي

الخليجية أبطال الكؤوس التي ستقام في الدوحة(.

»الساحر صادق« باٍق في الطائرة النصراوية
§  الجفير – محمد عون 

صادق  البحرينية  الطائرة  الكرة  »ساحر«  أكد   [
نــادي  إدارة  مــع  نهائي  التــفــاق  تــوصــل  ــه  أن إبــراهــيــم 
النصر بموجبه سيدافع عن ألوان القلعة الزرقاء هذا 
الموسم، وذلك بعد مفاوضات طويلة بدأت منذ إقرار 
أعمارهم  يصل  الذين  الاعبين  انتقال  حرية  قانون 

إلى )30( عامًا فما فوق.
وأضاف »اآلن لم يتبق سوى التوقيع، 
سأكون  اهلل  وبـــإذن  انتهت،  األمـــور  كــل  إذ 
الجديد  للموسم  تدريجي  بشكل  جاهزا 

الذي سيبدأ اليوم«.
اليوم  لقاء  بخوضه  يتعلق  وفيما 

ــاب  ــاب، أج ــب ــش ــه أمـــام ال ــدم ــن ع م
لقاء  أخــوض  أن  أتوقع  »ال  قائا: 
التوقيع،  علي  تبقى  فــاآلن  اليوم 

الثاني  اللقاء  منذ  اهلل  بــإذن  ولهذا 
ــون ضم  ــك ــي ــر س ــدي ــق ــــل ت ــى أق ــل ع

الطائرة النصراوية«.
في  »بقائي  بالقول:  واستمر 

بالنسبة  سيشكل  اآلن  النصر 
لي دافعا إضافيا حتى أكون في 

حالة نفسية ممتازة باإلضافة 
ــات  ــاري ــب ــم ــل ل ــــي  ــــول دخ ألن 

إذ  تدريجي،  بشكل  سيكون 
على  الضغط  ـــاول  أح لــن 

لي  تعود  ال  حتى  نفسي 
اإلصابة من جديد، ولهذا 

بالنسبة  األهم  هي  الموسم  من  الثانية  الفترة  السبب 
مكسب  للموسم  ستحصل  التي  التوقف  وفترة  لي 

بالنسبة لي«.
كما   – البحرينية  الطائرة  الكرة  ساحر  ــح  وأوض
متواصل  بشكل  تدرب  أنه   – تسميته  لعشاقه  يحلو 
باإلضافة  الماضية  الفترة  خــال  النصر  فريقه  مع 
عدة  قبل  األهلي  النادي  ضد  وديًا  لقاء  خاض  أنه  إلى 
على  يتركز  مجهودي  »حاليًا  قائا:  وتابع  أيــام، 
الشق  مــن  أكثر  ــاع  ــدف وال واإلرســـال  االستقبال 
بتوصيات  ــذا  ه ــل  وك ـــداً،  ج الــفــعــال  الهجومي 
التدريجي  الدخول  مني  طلب  الذي  الطبيب  من 
ــذي  ــن نــاحــيــة الــمــجــهــود ال لــلــمــبــاريــات م

أقدمه«.
النصر  بطائرة  يتعلق  وفيما 
ـــم، قـــــال: »الــكــل  ـــوس ـــم هــــذا ال
ــون الــفــريــق  ــك ــى ي ــت يــعــمــل ح
ــي مــســتــوى فــنــي طــيــب مع  ف
ـــم، وفــي  ـــوس ـــم انـــطـــاقـــة ال
بكل  واحدة  بيد  لعبنا  حال 
للمستوى  سنصل  تأكيد 
في  نستمر  يجعلنا  الــذي 
ــاب  ــق ــى أل ــل ــة ع ــس ــاف ــن ــم ال
الموسم«. يذكر أن صادق 
إبراهيم تلقى عدة عروض 
ــرة الــمــاضــيــة  ــت ــف خــــال ال
أنه  إال  األهلي  من  وأبرزها 
تــريــث حــتــى اتــخــذ الــقــرار 

بالبقاء في نادي النصر.

االتحاد القطري يهدد الزمالك 
بالفيفا بسبب حسين ياسر

§  الدوحة - ا ف ب

] هدد االتحاد القطري لكرة القدم اليوم الجمعة باللجوء إلى االتحاد 
عدم  على  إصر  إذا  المصري  الزمالك  ضد  شكوى  لتقديم  )الفيفا(  الدولي 
السماح لالعبه القطري حسين ياسر بالعودة إلى الدوحة اليوم )السبت( 
نهائيات  لخوض  يستعد  ال��ذي  ب��الده  منتخب  صفوف  إلى  واالنضمام 

كاس آسيا 2011 على أرضه من 7 إلى 29 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال مصدر مسئول باالتحاد القطري انه كان من المفترض وصول 
حددها  التي  القانونية  المدة  بحسب  الدوحة  إلى  )الجمعة(  أمس  ياسر 
صفوف  إل��ى  لالنضمام  المحترفين  الالعبين  أم���ام  ال��دول��ي  االت��ح��اد 
والقارية،  الرسمية  البطوالت  قبل  أسبوعان  وه��ي  بالدهم  منتخبات 
في  الزمالك  مع  اليوم  باللعب  لياسر  القطري  االت��ح��اد  »سمح  مضيفا 
عدم  حال  في  لكن  الدوحة،  إلى  اليوم  والعودة  دجلة  وادي  أمام  الدوري 
االتحاد  إلى  رسميا  بشكواه  سيتقدم  القطري  االتحاد  فان  اليوم  وصوله 

الدولي.
بالعودة  لياسر  السماح  عدم  على  الزمالك  إص��رار  ان  المصدر  وأكد 
األول  كانون  ديسمبر/   30 في  األهلي  مع  القمة  لقاء  حتى  الدوحة  إلى 
أمام  خاسرا  اعتباره  إل��ى  ت��ؤدي  قد  والتي  للعقوبة  سيعرضه  الجاري 

األهلي لو حقق الفوز. كما ان الفيفا سيقرر إيقاف حسين ياسر.
بين  وق��ع��ت  ال��ت��ي  المشكلة  ح��ل  ش��ه��دت  ق��د  الماضية  األي���ام  وك��ان��ت 
باليمن.   20 خليجي  في  القطري  المنتخب  مع  ياسر  لمشاركة  الطرفين 
ووافق االتحاد القطري على دفع 100 ألف دوالر كتعويض للزمالك عن 
كإعارة  الفترة  هذه  واعتبار  ناديه  عن  ياسر  حسين  فيها  غاب  التي  الفترة 

لمنتخب بالده.

أنشيلوتي: أرسنال يشعر
بالقلق أمام دروغبا

§  لندن – رويترز

بالقلق  سيشعر  أرسنال  إن  انشيلوتي  كارلو  تشلسي  مدرب  قال   [
في  اإلم��ارات  باستاد  الفريقان  يلتقي  عندما  دروغبا  ديدييه  قدرات  إزاء 

دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم يوم االثنين المقبل.
تعادل  التي  المباراة  من  الثاني  الشوط  في  جيدا  عرضا  دروغبا  وقدم 
أرسنال  ظهر  في  شوكة  وهو  هوتسبير  توتنهام  مع   1/1 تشلسي  فيها 

إذ أحرز 13 هدفا في شباكه في مباريات سابقة.
انهم  »أعتقد  قوله:  انشيلوتي  عن  االنترنت  على  تشلسي  موقع  ونقل 
يشعرون بالقلق إزاء المستوى الجيد لدروغبا ألنه قدم عرضا رائعا من 

قبل أمامهم«.
وأضاف »لكن ذلك لن يحسم نتيجة المباراة 
ما  أفضل  دروغبا  قدم  إذا  بأنه  التسليم  مع 

لديه ستزداد فرصنا في الفوز«.
الثاني  ال��م��رك��ز  ف��ي  أرس��ن��ال  وي��أت��ي 
بفارق  االنجليزي  ال���دوري  قائمة  على 
صاحب  يونايتد  مانشستر  عن  نقطتين 

الصدارة برصيد 34 نقطة.
تشلسي  ع��ن  االن��ت��ص��ارات  وغ��اب��ت 
ص���اح���ب ال��م��رك��ز ال���راب���ع 
ن��ق��اط   3 ب����ف����ارق 
المتصدر  ع��ن 
م��ن��ذ ال��ع��اش��ر 
م����ن ن��وف��م��ب��ر 
ت�������ش�������ري�������ن 
ال�������ث�������ان�������ي 

الماضي.

ليوناردو مدربًا 
جديدًا إلنتر ميالن

§  ميالنو - ا ف ب

البرازيلي  أن  )الجمعة(  أمس  »أنسا«  اإليطالية  األنباء  وكالة  ذكرت   [
االيطالي  ال��دوري  بطل  ميالن  إنتر  لنادي  الجديد  المدرب  هو  ليوناردو 

لكرة القدم في األعوام الخمسة األخيرة خلفا لإلسباني رافايل بينيتيز.
عودة  حول  الثلثاء  تحدثت  اإليطالية  اإلع��الم  وسائل  تقارير  وكانت 
سيرو،  س��ان  إل��ى  ميالن،  لفريق  السابق  المدرب  ليوناردو  البرازيلي 
الطرفان  توصل  حال  في  ميالن،  إنتر  لفريق  كمدرب  المرة  هذه  ولكن 

التفاق حول توقيع عقد تدريبي في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وذكرت صحيفة »توتو سبورت« أن ليوناردو يحظى بمساندة رئيس 

إنتر ميالن ماسيمو موراتي، وأنه سيخلف رافاييل بينيتيز قريبا.
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