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مانويل جوزيه
البرتغالي  ج��دة  الت��ح��اد  الفني  ال��م��دي��ر  أع��ل��ن   [
م��ان��وي��ل ج���وزي���ه اس��ت��ق��ال��ت��ه م���ن ت���دري���ب ال��ن��ادي 
حققها  التي  السيئة  النتائج  خلفية  على  السعودي 
لدفع  مستعد  ب��أن��ه  االت��ح��اد  إدارة  وأب��ل��غ  ال��ف��ري��ق، 
أن  على  ي���ورو،  أل��ف   400 البالغ  ال��ج��زائ��ي  ال��ش��رط 

يسمح له بمغادرة الفريق. 
في   1946 نيسان  ابريل/  من  التاسع  في  ولد   -

فيال ريال دي سانتو انطونيو بالبرتغال.
بنفيكا  نادي  شباب  صفوف  بين  مشواره  بدأ   -
 16 وعمره   1962 في  األول  للفريق  تصعيده  وتم 
ايزيبيو  الكبير  البرتغالي  النجم  بجوار  ولعب  عاما 
منتصف  ف��ي  العريق  للنادي  الذهبي  العصر  ف��ي 

ستينات القرن الماضي.
وساعده  للشباب  البرتغالي  للمنتخب  انضم   -
أوروبا  بطولة  في  الثالث  المركز  على  الحصول  على 

العام 1963.
وفيرنزي  بلنينسيس  صفوف  بين  أيضا  لعب   -

في البرتغال.
- بدأ مشواره التدريبي مع نادي بورتيمونينزي 
-1985 موسم  في  السابع  المركز  الحتالل  وقاده 

خرج  لكنه  األوروب��ي  االتحاد  لكأس  ليتأهل   1986
من الدور األول على يد بارتيزان بلغراد الصربي.

وق��اده  اسبينيو  ن���ادي  لتدريب  بعدها  انتقل   -
الفريق  احتل  إذ  الممتاز  البرتغالي  للدوري  للترقي 
وهو   1988  1987- موسم  في  السادس  المركز 

أفضل ترتيب له في تاريخه.
وبراغا  لشبونة  سبورتنغ  تدريب  أيضا  تولى   -
أفضل  لكن  ال��م��اض��ي  ال��ق��رن  ثمانينات  أواخ���ر  ف��ي 
بكأس  للفوز  قاده  الذي  بوافيستا  مع  كانت  انجازاته 

البرتغال في موسم 1992-1991.
- عمل أيضا مع بنفيكا وماريتيمو ويونياو ليريا 

المصري  لألهلي  مدربا  تعيينه  قبل  التسعينات  في 
العام 2001.

للفوز  األهلي  قاد  تعيينه  من  فقط  أشهر   6 بعد   -
لكن  عاما   14 منذ  مرة  ألول  إفريقيا  أبطال  ب��دوري 
خلف  المحلي  ال���دوري  في  الثاني  المركز  احتالل 

اإلسماعيلي عجل برحيله في نهاية الموسم.
- تولى تدريب بلنينسيس بعد رحيله عن األهلي 
القاهري  ال��ن��ادي  ل��ق��ي��ادة  مصر  إل��ى  ي��ع��ود  أن  قبل 

العريق في ديسمبر/ كانون األول 2003.
مرات   5 المحلي  ب��ال��دوري  للفوز  األهلي  ق��اد   -
م��ت��ت��ال��ي��ة وك����أس م��ص��ر م��رت��ي��ن ب��اإلض��اف��ة ل��ف��وزه 
و2006   2005 في  مرات   3 إفريقيا  أبطال  بدوري 

و2008.
- تأهل مع األهلي إلى كأس العالم لألندية ونجح 
البطولة  في  الثالث  المركز  احتالل  في  الفريق  مع 
العام 2006 وهو ما ساهم في حصوله على شعبية 

جارفة بين المشجعين ال تزال قائمة حتى اآلن.
حزيران  يونيو/  في  باألهلي  ارتباطه  أنهى   -
لقب  إلح���راز  ال��ق��اه��ري  الفريق  ق��اد  ان  بعد   2009
على  الخامسة  للمرة  الممتاز  ال��م��ص��ري  ال���دوري 

التوالي.
ليقوده  ان��غ��وال  لمنتخب  م��درب��ا  ذل��ك  بعد  عين   -
استضافتها  التي  اإلفريقية  األمم  كأس  نهائيات  في 
ال���ب���الد ع��ل��ى أرض���ه���ا ف���ي ي��ن��اي��ر/ ك���ان���ون ال��ث��ان��ي 

الماضي.
الثمانية  ل��دور  للتأهل  االنغولي  المنتخب  قاد   -
بعد تصدر مجموعته في الدور األول لكنه خرج من 

دور الثمانية بعد الهزيمة أمام غانا.
على  المطلة  جدة  لمدينة  المنتمي  االتحاد  أعلن   -
مدربا  تعيينه   2010 يونيو  أول  في  األحمر  البحر 

للفريق خلفا لألرجنتيني انزو هيكتور.

بعض من أنصار برشلونة يحيون نجم فريقها الجديد الهولندي إبراهيم أفيالي لدى تقديمه أمس     )رويترز(
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»األحمر« في آسيا
واألمنيات  الدعوات  معه  وبدأته  آسيا  لكأس  استعداداته  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  بدأ   [
بالعودة من الدوحة بإنجاز جديد يكتب للكرة البحرينية مثلما فعل األحمر في 2004 واقترابه من 

الحلم المونديالي مرتين على التوالي.
سيناريو المجموعة التي وقع فيها األحمر يبدو واضحا وضوح الشمس بتأهل منتخبي كوريا 
الترشيحات  كون  البطولة  نلعب  لن  »خالص«  أننا  يعني  ال  ذلك  لكن  الثاني،  الدور  إلى  واستراليا 

حسمت، بل على العكس نحن قادرون على التأهل واقتناص نقاط ثمينة من هذين المنتخبين.
الجميع يتفق بأن المجموعة صعبة، ونحن البد أن نقول بأن ليس هناك مستحيل في عالم كرة 
األسماء  أن  رغم  على  العالمية  البطوالت  في  األول  الدور  من  خرج  مرشح  منتخب  من  فكم  القدم، 
العزيمة  تواجدت  إذا  صعب  أمر  هناك  فليس  سهولة،  بكل  البطولة  حسمه  إلى  تشير  واالمكانات 

واإلصرار لدى رجاالت األحمر، فهم قادرون على التأهل للدور الثاني بإذن اهلل.
عودنا  مثلما  الملعب  داخل  والقتال  واإلص��رار  العزيمة  تتواجد  أن  البد  ولكن،  قادرون  نعم... 
فالروح  األخيرة،  الخليج  كأس  بطولة  في  مستواه  عن  النظر  بغض  السابقة  المحافل  في  األحمر 
القتالية مطلوبة في مثل هذه المباريات وخصوصًا أنك ستواجه أفضل المنتخبات اآلسيوية على 

اإلطالق والمرشحة الكبرى لنيل اللقب اآلسيوي.
الصورة  محو  على  عازمون  الالعبين  بأن  نرى  السابقة،  الفترة  في  األحمر  إعداد  خالل  ومن 
الذكريات  وإع��ادة  يقهر  ال  منتخبًا  نفسه  وإع��الن  السابقة  الفترة  في  المنتخب  عليها  ظهر  التي 
الجميلة التي عاشتها الجماهير البحرينية عندما عاد من كأس آسيا 2004 محماًل بالمركز الرابع 
على  وحملتهم  الالعبين  استقبلت  التي  الجماهير  ضمن  من  كنت  أنني  حينها  وأتذكر  والتاريخي، 

أكتفاها.
وعلى رغم أنني اختلفت كثيرًا مع المدرب الوطني سلمان شريدة باختيار التشكيلة األخيرة، إال 
أن ذلك ال يعني بأن نظرتي الشخصية ستبعد األحمر عن المنافسة، فالبركة في الالعبين الحاليين 

سواء كانوا أصحاب الخبرة أم الجيل الجديد.
الوقفة الجماهيرية مطلوبة بشكل كبير إلعطاء الالعبين دفعة معنوية كبيرة، والبد أيضًا على 
مسئولي اتحاد الكرة تهيئة األجواء المالئمة للمنتخب في الفترة المقبلة وإبعادهم عن الضغوطات 

التي »تبهدلنا« دائمًا.
نتمنى أن يمحو الالعبون الصورة التي ظهروا عليها في الفترة الماضية وخصوصًا في كأس 
الخليج األخيرة باليمن، ويضع الجميع في ذهنه أن الجماهير متعطشة لدرجة كبيرة برؤية األيام 
البحرين  مطار  في  الالعبين  مع  عاشتها  التي  الرائعة  اللحظات  وتكرار  جديد  من  تعود  الجميلة 

2004 وتحقيق انجاز جديد للكرة البحرينية من بوابة كأس آسيا 2011.
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القناةالمباراةالتوقيت
كأس األمير فيصل

ال�������ف�������ي�������ص�������ل�������ي19:40  × الجزيرة الرياضية 2+األه�����������������ل�����������������ي 

ال����������ن����������ص����������ر19:40  × الجزيرة الرياضية 9+ال����������������������ه����������������������الل 

الدوري األلماني لكرة اليد
غ�����وب�����ي�����ن�����غ�����ي�����ن21:00  × الجزيرة الرياضية 2ه�����������ام�����������ب�����������ورغ 

الملعبالمباراةالتوقيت
دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة

ال����������ش����������رق����������ي18:00  × مركز الشباب بالجفيرال�������������م�������������ح�������������رق 

ال�����������ش�����������ب�����������اب19:30  × مركز الشباب بالجفيرال�������������ن�������������ص�������������ر 
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في إطار استعدادها للقاء األهلي في ختام القسم األول

سلة المنامة تواجه فريق النهضة السعودي اليوم
§ الوسط – محمد عباس

اليوم  مساء  السلة  لكرة  األول  المنامة  فريق  يلعب   [
أحد  السعودي  النهضة  فريق  ضد  ــة  ودي مــبــاراة  السبت 
العربية  المملكة  فــي  السلة  لكرة  الممتاز  ـــدوري  ال ــرق  ف
فرق  ترتيب  في  السابع  المركز  يحتل  ــذي  وال السعودية 
المنطقة  في  النهضة  ملعب  على  وذلك  السعودي  الدوري 

الشرقية.
نهاية  بعد  مساء  ويعود  اليوم  المنامة  فريق  وسيذهب 
مباراته الودية مباشرة، وذلك في إطار استعدادات الفريق 
لمواجهة فريق األهلي في ختام القسم األول من دوري زين 

السلة. لكرة  البحرين 
على  الــوقــوف  ــى  إل الــمــبــاراة  ــذه  ه مــن  المنامة  ويــهــدف 
أحمد  للفريق  المؤقت  الــمــدرب  أجــراهــا  التي  التغييرات 
البوسني  المقال  للمدرب  خلفا  المهمة  تسلم  والذي  نجاة 
في  الخسارة  بعد  النادي  إدارة  عنه  تخلت  الذي  جوجيك 
نجاة  منه  ــدال  ب وعينت  المحرق  أمــام  ــرة  ــي األخ الــمــبــاراة 

مؤقتة. بصورة 
التعاقد  عن  الماضيين  اليومين  خالل  المنامة  وأعلن 
اإلدارة  سيتسلم  الذي  رابيدو  جون  األميركي  المدرب  مع 
ــه الــمــحــتــرف  ــع الــفــنــيــة لــلــفــريــق بــعــد مـــبـــاراة األهــلــي وم
للمحترف  اآلخر  هو  بديال  سيحل  الذي  داريوس  األميركي 

بيلي. جوان  األميركي  الحالي 
للمدرب  سانحة  فرصة  اليوم  مساء  المباراة  وستكون 
وطريقة  الفريق  سيعتمدها  التي  التشكيلة  الختبار  نجاة 
للمدرب  السابقة  الطريقة  ــن  ع ستختلف  الــتــي  اللعب 

للسلة  زين  دوري  حاليا  يتصدر  المنامة  أن  يذكر  جوجيك. 
منهما  لكل  نقطة   15 برصيد  األهلي  فريق  مع  بالتساوي 
ــدوري  ال متصدر  لتحديد  فاصلة  مواجهتهما  وستكون 

األول. القسم  بنهاية 

فريق المنامة لكرة السلة

عسكر: الصحف المحلية شريك أساسي في إبراز اإلنجازات الشبابية والرياضة
§ أم الحصم – المؤسسة العامة

مدير  ــال  ــم ــأع ب ــم  ــائ ــق ال أكـــد   [
والرياضة  الشباب  شئون  عــام 
للشباب  ــة  ــام ــع ال بــالــمــؤســســة 
أن  عسكر  عبدالرحمن  والرياضة 
الصحف المحلية شريك أساسي 
الشبابية  االنـــجـــازات  ـــراز  إب ــي  ف
المملكة  حققتها  التي  والرياضة 
خالل األعوام الماضية مشددا في 
ذات الوقت على حرص المؤسسة 
على  والرياضة  للشباب  العامة 
الصحافة  ــع  م ــام  ــت ال ــل  ــواص ــت ال
وتقديم  ــة  ــي ــاض ــري وال المحلية 
منتسبيها  أمام  التسهيالت  كافة 
ــورة  ــص ــــراز ال ــي إب بــمــا يــســاهــم ف
الشبابية  الحركة  عن  المشرقة 

والرياضية في المملكة.
جاء ذلك خالل استقبال عسكر 
ــي الــبــحــريــنــي  ــاف ــح ــص ــد ال ــوف ــل ل

دورة  فـــي  ــة  ــارك ــش ــم ــل ل الـــمـــغـــادر 
ستقام  والتي  الرياضي  ــالم  اإلع
خالل  الكويت  دولة  في  فعالياتها 
ديسمبر/  30-26 ــن  م الــفــتــرة 

في  وذلـــك  ــاري  ــج ال األول  كــانــون 
ـــج وأنــشــطــة مــركــز  ـــرام ــن ب ــم ض
ـــدول  ــــــداد الـــقـــادة ب ـــب وإع ـــدري ت

مجلس التعاون الخليجي.
المؤسسة  أن  عسكر  ــاف  وأض

ــاب والـــريـــاضـــة  ــب ــش ــل الـــعـــامـــة ل
ــرص  ــف ــم ال ــدي ــق ــى ت ــل ــة ع ــص ــري ح
الصحافة  لمنتسبي  التدريبية 
ضمن  ــام  ــق ت والـــتـــي  ــة  ــي ــاض ــري ال
برامج مركز تدريب وإعداد القادة 
ــب  ــواه ــل م ــق ــــل ص ـــن اج ـــــك م وذل
وقدرات الكوادر الوطنية العاملة 
الرياضية،  الصحافة  مجال  في 
الرياضي  ــالم  األع أن  إلــى  مشيرا 

متميزة  خطوات  قطع  البحريني 
ــور واالزدهـــــار  ــط ــت ــق ال ــري عــلــى ط
في  المتنامي  الــتــطــور  ومــواكــبــا 

مستوى الرياضة البحرينية. 
الــمــؤســســة  أن  ــر  ــك ــس ع وأكـــــد 
ــاب والـــريـــاضـــة  ــب ــش ــل الـــعـــامـــة ل
يتسم  الذي  البناء  بالنقد  ترحب 
ــة  ــي ــداق ــص ــم ــة وال ــي ــوع ــوض ــم ــال ب
البناء  للنقد  لما  الــدقــة  وتــحــري 

ـــي تــطــويــر  ــة كـــبـــرى ف ــمــي ـــن أه م
والرياضية  الشبابية  الحركة 
المؤسسة  أن  كاشفا  المملكة،  في 
سياسة  عــلــى  مستمرة  الــعــامــة 
ــــع جــمــيــع  ـــوح م ـــت ـــف ـــم ــــاب ال ــــب ال
بكافة  يتصل  فيما  اإلعالم  وسائل 
القضايا المطروحة على الساحة 

الشبابية والرياضية.
الــصــحــافــي  ـــد  ـــوف ال أن  يـــذكـــر 
ـــــالم  اإلع دورة  ــــي  ف الــــمــــشــــارك 
حسن  مــــن:  ــون  ــك ــت ي الـــريـــاضـــي 
ــالم  اإلع ــدة  وح »مــشــرف  منصور 
العامة  بالمؤسسة  والــتــوثــيــق 
محمد  ـــة«،  ـــاض ـــري وال لــلــشــبــاب 
محمد  ــط«،  ــوس ال »جــريــدة  ــوق  ط
خليل  األيـــــام«،  »جــريــدة  ــم  ــاس ق
أحمد  الوطن«  »جريدة  إبراهيم 
ــالد«،  ــب ــدة ال ــري عــبــدالــرســول »ج
ـــار  ـــب ـــدة »أخ ـــري ـــم ج ـــاس عــلــي ج

الخليج«.

من لقاء عسكر مع الوفد الصحافي

اللجنة األولمبية تشارك في االجتماعات 
العربية والخليجية بالرياض

§ أم الحصم – اللجنة األولمبية

] تشارك اللجنة االولمبية البحرينية في االجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية العادية التحاد اللجان 
االولمبية الوطنية العربية والذي سيعقد يوم غد )األحد( بقصر المؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض.

الذي  االجتماع  في  البحرين  مملكة  خلفان  حسن  جهاد  االولمبية  للجنة  المساعد  العام  األمين  ويمثل 
سيشهد مناقشة العديد من األمور المرتبطة بمسيرة اتحاد اللجان االولمبية الوطنية العربية واالستحقاقات 
بخصوص  قطر  دول���ة  م��ن  ع��رض  على  االط���الع  االج��ت��م��اع  خ��الل  سيتم  كما  المقبلة،  العربية  الرياضية 
تحضيراتها الستضافة دورة األلعاب العربية الثانية عشرة خالل شهر نوفمبر المقبل، فيما سيتم في نهاية 
ساهمت  التي  الرياضية  الشخصيات  كبار  الى  المميزة  للجهود  فهد  بن  سلطان  األمير  درع  تسليم  االجتماع 

في إثراء مسيرة الرياضة العربية.
كما تشارك اللجنة االولمبية البحرينية في االجتماع الرابع 
التنفيذي  المكتب  عن  المنبثقة  والمتابعة  التنسيق  للجنة 
االولمبية  اللجان  رؤس��اء  والمعالي  السمو  ألصحاب 
غد  ي��وم  صباح  سيعقد  وال��ذي  التعاون  مجلس  ب��دول 

)األحد( بمقر اللجنة االولمبية السعودية في الرياض.
المملكة  يمثل  الذي  االجتماع  أعمال  جدول  ويشمل 
أسد  عبدالجليل  االولمبية  للجنة  التنفيذي  المدير  فيه 
األلعاب  بدورة  الخاصة  الجزئية  استعراض  على 
البيان  في  الواردة  األولى  الخليجية  الرياضية 
الختامي للدورة الحادية والثالثين للمجلس 
األع���ل���ى ل��م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون، وم��ن��اق��ش��ة 
والستين  ال��س��ادس  االج��ت��م��اع  ق��رار 
للمكتب التنفيذي بشأن التعديالت 
دورة  لوائح  على  واإلض��اف��ات 
ودورة  الشاطئية  األل��ع��اب 

األلعاب الرياضية. 


