
مصير كيان الصحافة الرياضية

البحرين األسبوع  انعقد في  الذي  الخليجية  ] اجتماع مجلس إدارة الصحافة 
التفكير في قضية قديمة شغلتني وزمالئي رجال الصحافة  إلى  الماضي جرني 
كيان  إيجاد  فيها  حاولنا  السنين  عشرات  إلى  تصل  الزمن  من  طويلة  فترة 
للصحافة الرياضية البحرينية ينظم ويرعى مصالحهم ويدافع عنهم ويحميهم من 
أي إشكال يواجههم، مثلهم مثل الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال إال 

أن محاوالتنا كانت تواجه بالفشل نتيجة عدم وجود الجهة التي ترعى مصالحنا 
قبل  اجتماعنا  الجادة  محاوالتنا  آخر  وكانت  نظرنا  وجهات  اختالف  بسبب  أو 
رئيسها  بحضور  الجفير  في  البحرينية  الصحافيين  جمعية  مقر  في  سنوات   4
ذلك  من  وقد خرجنا  الجمعية.  مظلة  تحت  لنا  كيان  وإيجاد  بالدعم  وعدنا  الذي 
االجتماع الموسع لرجال الصحافة الرياضية باتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي 
المالحق الرياضية لوضع النظام األساسي. وبعد اجتماعنا طوال شهر رمضان 
الكريم أقررنا النظام ووضعنا تشكيل اللجنة التأسيسية ورفعنا األمر إلى جمعية 
الصحافيين لتتم دعوتنا لالجتماع والبدء في تنفيذ أفكارنا، إال أننا - لألسف - لم 
نحصل حتى يومنا هذا على أي إجابة شافية على رغم أن وزارة اإلعالم أو أي 
جهة أخرى بقيت تحيل أي دعوة رسمية أو أي موضوع آخر يتعلق بالصحافة 
التي  الجهة  أنها  رغم  على  فيه  القرار  ألخذ  الصحافيين  جمعية  إلى  الرياضية 

تنصلت من وعودها!
لذلك بقي وضع تشكيل هذا الكيان في علم الغيب حتى يشعر رجال الصحافة 
أفكارهم  ويدعم  مصالحهم  يرعى  كيان  وجود  بأهمية  جديد  من  الرياضية 
وجود  لهم  يكون  أن  يتمنون  ال  أشخاصا  هناك  أن  بجد   - أيضا   - ويدركون 
يرعى مصالحهم أو كيان يمثلهم ويحفظ حقوقهم ويبقون مهمشين ال حول لهم 

وال قوة.
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الملعبالمباراةالتوقيت

دوري زين لكرة السلة

ال���ن���ج���م���ة18:00  × صالة اتحاد الطائرةدارك�����ل�����ي�����ب 

ال��ب��س��ي��ت��ي��ن19:30  × صالة اتحاد الطائرةاأله������ل������ي 

القناةالفعاليةالوقت

رياضية(14:00 )ح����وادث  ال��ري��اض��ي  األولىال��ب��رن��ام��ج 

ال��ق��دم 15:00 ل��ك��رة  األول�����ى  ال���درج���ة  دوري 
إع���ادة  - ال��م��ح��رق(   × )األه���ل���ي  األولى2011 

األولىال��ب��رن��ام��ج ال��م��ح��ل��ي )ن��س��اء م��ن ذه��ب(16:30

ب��ط��ول��ة األن����دي����ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ل��ك��رة 17:00
إع����ادة  - األه���ل���ي(   × )ال���ه���الل  األولىال���ي���د 

إعادة18:45  - القادسية(   × )الرفاع  القدم  كرة  األولىمباراة 

مباشر21:00  - ال��ري��اض��ي��ة  األخ���ب���ار  األولىن��ش��رة 

مباشر21:15  -  )5 ن��اص��ر  )س��وال��ف  األولىب��رن��ام��ج 

األولىالبرنامج المحلي )واهلل زمان( - الضيف عدنان أيوب22:00

ال��ق��دم 23:00 ل��ك��رة  األول�����ى  ال���درج���ة  دوري 
إع���ادة  - البسيتين(   × )ال���رف���اع  األولى2011 

مباشر00:00  - ال��ري��اض��ي��ة  األخ���ب���ار  األولىن��ش��رة 

األولىال��ب��رن��ام��ج ال��ري��اض��ي )ال��رج��ل ال��ح��دي��دي(00:30

القناةالمباراةالتوقيت

الدوري اإلنجليزي

إي���ف���رت���ون15:30  × أبوظبي الرياضية HD3ب���روم���ي���ت���ش 

سيتي18:00 مانشستر   × أبوظبي الرياضية HD3س��ن��درالن��د 

الدوري القطري

ال����س����د17:30  × الدوري والكأسال���������وك���������رة 

ل��خ��وي��ا17:30  × الدوري والكأس بالسال���خ���ري���ط���ي���ات 

ق���ط���ر19:45  × الدوري والكأسال����������ري����������ان 

إيقاف لقاء غزل المحلة واألهلي لدخول الجماهير الملعب
§ القاهرة - ا ف ب

المحلة  غزل  مباراة  عبدالرؤوف  ياسر  الحكم  أوقف   [
اثر نزول مجموعة من جماهير  الدقيقة 47  واألهلي 2/2 في 
بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في  الملعب  أرض  إلى  المحلة 
القدم  لكرة  مصر  بطولة  من  عشرة  الحادية  المرحلة  ضمن 

أمس )السبت(.
على  االحتجاج  اثر  الملعب  أرضية  الجمهور  واجتاح 
مطلع  األهلي  سجله  الذي  التعادل  لهدف  الحكم  احتساب 

الشوط الثاني.
 23( اوسو  صامويل  للغاني  بهدفين  تقدم  المحلة  وكان 
و27(، قبل أن يرد األهلي بهدفين سجلهما محمد بركات )37(، 

ومدافع المحلة عمرو رمضان في مرماه )47(.
كرة  سليمان  وليد  لعب  األيمن  الجانب  من  عرضية  ومن 
األخير  مدافع  أخطأ  المحلة  الجزاء  منطقة  عمق  في  عرضية 
فادخلها خطأ في مرماه لتصبح  عمرو رمضان في تشتيتها 

النتيجة 2/2.
صحة  مدى  حول  الخالف  نتيجة  بعدها  اللعب  وتوقف 

الهدف ونزول جماهير المحلة إلى أرض الملعب.

إصابة العب ريال دي
 ماريا بتمزق في العضالت

§ مدريد - رويترز

دوري  متصدر  مدريد  ريال  نادي  قال   [
عبر  القدم  لكرة  االسباني  األولى  الدرجة 
مهاجمه  إن  االنترنت  على  الرسمي  موقعه 
بتمزق  أصيب  ماريا  دي  انخيل  األرجنتيني 
الفريق  تدريبات  خالل  الفخذ  عضالت  في 
مدة  عن  ريال  يكشف  ولم  )السبت(.  أمس 
أو  المالعب  عن  عاما(   23( ماريا  دي  غياب 
يوم  الفريق  مباراة  في  سيشارك  كان  إن 
كأس  من   16 دور  ذهاب  في  المقبل  الثلثاء 

ملك اسبانيا أمام ملقة.
وكان دي ماريا العبا أساسيا في تشكيلة 
مورينهو  جوزيه  البرتغالي  المدرب  فريق 
أهداف   4 وأحــرز  الحالي  الموسم  خالل 
إلى  االسباني  الدوري  في  الملكي  للفريق 
جانب هدف في دوري أبطال أوروبا إضافة 

إلى المساهمة في صنع 12 هدفا.
دوري  بصدارة  مدريد  ريــال  وينفرد 
متفوقا  مباراة   16 من   40 برصيد  اسبانيا 
اللقب  حامل  برشلونة  على  نقاط  بثالث 

واقرب مالحقيه.

إيسيان يعود
 إلى المالعب منتصف يناير

§ لندن – أ ف ب

مــدرب  كشف   [
تشلسي  نـــــادي 
االنجليزي، البرتغالي 
بواش  فيالش  أندريه 
ــط  وس العـــب  أن 
الفريق الغاني الدولي 
ايــســيــان  ميكيل 
المالعب  إلى  سيعود 
شهر  منتصف  فــي 
الثاني  كانون  يناير/ 
المقبل بعد تعافيه من 

إصابة في ركبته.
إيسيان  ـــان  وك

تعرض لإلصابة في أربطة الركبة في يوليو/ تموز الماضي 
خالل االستعداد للموسم الجديد.

يناير  منتصف  الفريق  إلى  إيسيان  "سيعود  بواش:  وقال 
وسيصبح بالتالي جاهزاً للمشاركة في المباريات".

وأضاف "أعتقد أنه خالل 3 أسابيع سيتمكن من المنافسة 
على اللعب أساسياً في الفريق".

في  لعملية  إيسيان  فيها  يخضع  التي  الثالثة  المرة  وهي 
الركبة بعد العام 2008 و2010 علماً بأنها أبعدته عن كأس 
األمم اإلفريقية في أنغوال العام الماضي وعن نهائيات كأس 

العالم في جنوب إفريقيا.

لقطة تلفزيونية لدخول جماهير المحلة أرضية الملعب

§ ري دي جانيرو – أ ف ب

"ب��اي��س"  صحيفة  اخ��ت��ارت   [
األوروغويانية النجم البرازيلي الصاعد 
جونيور  سانتوس  داسيلفا  نيمار 
مهاجم  "نيمار"  باسم  والمعروف 
أميركا  في  الع��ب  أفضل  سانتوس 

الجنوبية.
أندية  تسعى  ال��ذي  نيمار  وحصد 
على  لضمه  وعديدة  عريقة  أوروبية 
مدريد  وري���ال  برشلونة  رأس��ه��ا 
)رقم  صوتًا   130 على  اإلسبانيين 
قبل  انطلق  الذي  االستفتاء  في  قياسي 
26 عامًا( متقدمًا بفارق 60 صوتًا عن 
إدواردو  التشيلي  يونيفرسيداد  مهاجم 
نابولي  إلى  حديثًا  المنتقل  فارغاس 
سانتوس  في  زميله  وعن  اإليطالي 
غانزو  إنريكي  باولو  األلعاب  صانع 

الذي حل ثالثًا.
صفوف  ف��ي  تألق  نيمار  وك��ان 
كأس  إح��راز  إل��ى  وق��اده  سانتوس 
في  األغلى  اللقب  وهو  ليبرتادوريس 
أميركا الجنوبية، كما حل فريقه وصيفًا 
كأس  في  بالذهب  المتوج  لبرشلونة 

العالم لألندية التي أقيمت في اليابان.
قد  األوروغويانية  الصحيفة  وكانت 
النجم  فوز  الماضي  األسبوع  أعلنت 
برشلونة  فريق  وجوهرة  األرجنتيني 
في  العب  أفضل  بلقب  ميسي  ليونيل 
قارة أوروبا متقدمًا على النجم البرتغالي 

لريال مدريد كريستيانو رونالدو.

نيمار األفضل في أميركا 
الالتينية بحسب »بايس«

إصابة جديدة لدي ماريا

ميكيل ايسيان


