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شارابوفا توقف مغامرة 
سيبولكوفا في بطولة ويمبلدون

أوليتش يعود لتدريبات بايرن 
بعد عملية جراحية

] أوقفت العبة التنس الروسية ماريا شارابوفا المصنفة السادسة 
من  بها  وأطاحت  سيبولكوفا  دومينيكا  السلوفاكية  مغامرة  العالم  على 
بعد  )الثلثاء(  أمس  )ويمبلدون(  المفتوحة  إنجلترا  لبطولة  الثمانية  دور 
فوزنياكي  كارولين  الدنماركية  على  سيبولكوفا  فوز  من  واح��د  يوم 
مفاجأة  ليزيسكي  سابين  األلمانية  وفجرت  عالميا.  األولى  المصنفة 
المصنفة  بارتولي  م��اري��ون  بالفرنسية  وأط��اح��ت  بالبطولة  جديدة 
المربع  إل��ى  حسابها  على  لتتأهل  الثمانية  دور  من  للبطولة  التاسعة 

الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها 24 مليون دوالر.
التي  سابين  األلمانية  مع  الذهبي  المربع  في  شارابوفا  وتلتقي 

تأهلت للدور نفسه في وقت سابق.
في  الذهبي  للمربع  تصل  ألمانية  العبة  أول  ليزيسكي  وأصبحت 
من  عقد  من  أكثر  منذ  الكبرى  األرب��ع  س��ام«  »غ��ران��د  بطوالت  إح��دى 
المصنفة  بارتولي  من  عالميا   62 المصنفة  ليزيسكي  وثأرت  الزمان. 
للبطولة  األول  الدور  من  بها  أطاحت  وأن  سبق  والتي  عالميا  التاسعة 

نفسها العام 2008.

ناديه  ت��دري��ب��ات  إل��ى  أول��ي��ت��ش  إيفيكا  ال��ك��روات��ي  المهاجم  ع��اد   [
دام  الماعب  عن  ابتعاد  بعد  )الثلثاء(  أم��س  ميونيخ  بايرن  األلماني 
لثمانية أشهر إلجرائه عملية جراحية في ركبته. وخضع أوليتش )31 
لعاج  له  أجريت  التي  العملية  عقب  مطول  تأهيل  إعادة  لبرنامج  عاما( 
تشرين  أكتوبر/  في  اليسرى  ركبته  في  غضروفي  بتهتك  إصابته 
قائا:  ميونيخ  ب��اي��رن  لتليفزيون  أول��ي��ت��ش  وص���رح   .2010 األول 
حقا  سعيد  وأنا  جديد،  من  الفريق  مع  للتدريب  أشهر   8 قرابة  »انتظرت 
ميونيخ  بايرن  مدرب  وأوضح  كاملة«.  العاجية  العملية  من  النتهائي 
تدريجيا  المباريات  إل��ى  أوليتش  إع��ادة  في  سيبدأ  أن��ه  هينكيس  ي��وب 
خال األشهر المقبلة. ويتمتع أوليتش بشعبية جماهيرية في ميونيخ 
تعرضه  قبل  ب��اي��رن،  تشكيل  ف��ي  األس��اس��ي��ي��ن  الاعبين  م��ن  وك���ان 
لإلصابة، منذ انضمامه للفريق في 2009 قادما من هامبورغ. ويمتد 
عقد أوليتش مع بايرن ميونيخ لعام 2012، ويتوقع أن يحصل الاعب 
هينكيس:  وقال  هينكيس.  قيادة  تحت  أطول  لوقت  اللعب  فرصة  على 

»أحب الاعبين أمثال أوليتش الذين يعملون من أجل الفريق«.
الجديد  للموسم  استعدادا  التدريبي  معسكره  ميونيخ  بايرن  وبدأ 
االثنين، ويأمل عماق الكرة األلمانية في أن يحظى بمشوار أفضل في 
دون  من  انتهى  الذي  الماضي  بالموسم  مشواره  عن  المقبل  الموسم 

إحرازه أي ألقاب وباحتاله المركز الثالث بترتيب الدوري األلماني.

 نادال بخير ويستعد لمواصلة 
مشواره في ويمبلدون 

ببطولة  األول  المصنف  ن���ادال  راف��اي��ي��ل  اإلس��ب��ان��ي  النجم  ]ع���اد 
من  التأكد  بعد  )الثلثاء(  أمس  التدريب  ماعب  إلى  للتنس  ويمبلدون 
اليسرى  قدمه  كعب  على  أشعة  إجراء  عقب  إصابة  أية  من  معاناته  عدم 
البطولة  من  الرابع  بالدور  مباراة  خال  االثنين  لإلصابة  تعرض  الذي 
البريطانية. ونشر نادال، الاعب األول في العالم، هذا الخبر بصفحته 
أنه  يعني  ما  اإلنترنت  على  االجتماعي  للتواصل  »فيسبوك«  موقع  على 
أمام  ويمبلدون  من  الثمانية  ب��دور  مباراته  لخوض  مستعدا  سيكون 

األميركي ماردي فيش اليوم )األربعاء(.
وكتب نادال يقول: »توجهت باألمس عقب المباراة إلجراء أشعة في 
مستشفى بلندن. اعتقدت خال المباراة أنني أعاني من إصابة خطيرة 
أن  الحظ  »لحسن  وأضاف  بتحسن«.  أشعر  بدأت  الوقت  بمرور  ولكن 
والنصف  الرابعة  في  سأتدرب  إصابة.  أية  تظهر  لم  الطبية  الفحوص 

عصرا وسألعب اليوم. أشكركم جميعا على مساندتكم لي«.
مباراته  من  األولى  المجموعة  نهاية  قرب  لإلصابة  نادال  وتعرض 
ال��اع��ب  وت��ل��ق��ى  األول.  أم���س  ب��وت��رو  دي���ل  خ���وان  األرج��ن��ت��ي��ن��ي  أم���ام 
امتدت  التي  المباراة  يكمل  أن  قبل  الملعب  أرض  على  العاج  االسباني 

ألربع مجموعات محققا الفوز.

ش����ري����دة ق�����دم ب���رن���ام���ج األول���م���ب���ي 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��م��ق��ب��ل��ة الت���ح���اد ال��ك��رة

األه��ل��ي  ب��ي��ن   )107( ال����  ال��ك��اس��ي��ك��و 
وال����زم����ال����ك ع���ل���ى ص��ف��ي��ح س��اخ��ن
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االجتماع األخير غّير اتجاه الرفاعيين بعدما كان أبرز المرشحين

الحربان خارج حسابات الرفاع ومصيره 
غامض في الموسم المقبل

§ الوسط - المحرر الرياضي

نادي  إدارة  حسابات  خــارج  الحربان  خالد  الوطني  المدرب  بات   [
على  الثاني  للموسم  األول  الكروي  للفريق  مدربًا  استمراره  في  الرفاع 
تجديد  نحو  قويًا  الرفاعيين  توجه  كان  بعدما  الفت  تطور  في  التوالي، 
في  السماوي  الفريق  تــدريــب  فــي  مهمته  لمواصلة  الحربان  فــي  الثقة 
األبرز  المرشح  كان  الحربان  أن  إلى  المعلومات  وتشير  المقبل.  الموسم 
الرفاعية  لإلدارة  األخير  االجتماع  لكن  المقبل  الموسم  في  الرفاع  لقيادة 
رغم  على  الرفاعي  االتجاه  في  تغييراً  شهد  الماضي  األسبوع  عقد  الذي 

تجربة  تقييم  ضوء  على  الفريق  لتدريب  وطني  مدرب  بتعيين  التمسك 
ينجح  لم  والتي  األخيرة  المواسم  في  الفريق  مع  األجنبي  المدرب 

وأن  الفريق  مع  لقب  أي  تحقيق  جاريدو  البرتغالي  المدرب  خاللها 
وبما  المرحلة  هذه  في  للفريق  األنسب  بات  الوطني  المدرب 

الدوري  ومستوى  للنادي  الحالية  الظروف  مع  يتناسب 
المدرب  يكون  أن  يرجح  آخر  اسم  طرح  فتم  البحريني، 

األول  الوطني  المنتخب  مدرب  ومساعد  الوطني 
ــي الــمــهــمــة،  ــول ــت ــد ل ــي ــق مـــرجـــان ع ــاب ــس ال

بصورة  المدرب  موضوع  وسيحسم 
القليلة  األيـــــام  ـــالل  خ ــة  ــي ــم رس

المقبلة.
كما تفيد المصادر بأن 

خالل  توقفت  والحربان  الرفاعية  اإلدارة  بين  والمفاوضات  االتصاالت 
السماوية  الكرة  خارج  الحربان  يكون  بأن  يرجح  ما  وهو  األخيرة،  األيام 
التي  الفئات  فرق  أو  األول  الفريق  صعيد  على  سواء  المقبل  الموسم  في 
بالرفاع  الشباب  لفريق  مدربًا  كان  الحربان  أن  علمًا  مدربيها،  تعيين  تم 
الــدوري،  في  األول  الفريق  تدريب  توليه  قبل  الماضيين  الموسمين  في 
بانتظار  الرفاعية  الفرق  أحد  قيادة  مهمة  الحربان  يتولى  أن  احتمال  مع 
بأن  مصادرنا  تؤكد  فيما  للمدربين،  النهائية  الصورة 
المقبل  الموسم  في  غامضًا  أصبح  الحربان  مصير 
محلي  ناٍد  أي  من  عروضا  يتلق  لم  إذ  اآلن،  حتى 
ترجح  ــت  ــان ك ــرات  ــؤش ــم ال ألن  ــه؛  ــادت ــي ــق ل ـــر  آخ
على  الثاني  للموسم  الرفاع  فريق  مع  استمراره 

التوالي.
قيادة  تولي  الحربان  خالد  المدرب  أن  يذكر 
خلفًا  ــي  ــاض ــم ال ــم  ــوس ــم ال ــي  ف ــي  ــاع ــرف ال ــق  ــري ــف ال
الفريق  ــادة  ــي ق ــاع  ــط ــت واس جـــاريـــدو،  للبرتغالي 
ثانيًا  فيها  حل  التي  الدوري  بطولة  على  للمنافسة 
بطولة  وكذلك  النهاية،  حتى  نافس  بعدما 
فيها  خرج  التي  الخليج  أبطال  دوري 
كاظمة  أمــام  النهائي  ــع  رب دور  مــن 

الكويتي بالركالت الترجيحية.

عروض شفهية للنجماوي محمد عبدالعزيز
§ الوسط – محمد طوق

ــا  ــن ــب ــخ ــت ــن م ــــــب  الع ـــى  ـــق ـــل ت  [
محمد  النجمة  ـــادي  ون األولــمــبــي 
من  شفهية  ــا  ــروض ع عبدالعزيز 
األندية المحلية للعب في صفوف 
فريقها الكروي في الموسم المقبل 
ظهر  ــذي  ال المبهر  المستوى  بعد 
فريقه  صفوف  فــي  الــالعــب  عليه 
العالية  اإلمكانات  إلى  باإلضافة 
وكان  عبدالعزيز،  يمتلكها  التي 
في  ــي  ــب ــم األول لمنتخبنا  ـــداً  ـــائ ق
في  فلسطين  أمــــام  اإليــــاب  ــاء  ــق ل
المؤهلة  ــة  ــوي ــي اآلس التصفيات 

ألولمبياد لندن 2012.
ــواردة،  ــت ــم ــاء ال ــب وبــحــســب األن
محمد  تلقاها  التي  العروض  فإن 
وقالت  شفهية،  كانت  عبدالعزيز 
ــب  ــالع ـــادر: »لــقــد تــلــقــى ال ـــص ـــم ال
رياضية  شخصيات  من  عروضا 
والبعض  المحلية،  ــة  ــدي األن ــي  ف
الالعب  بضم  الجادة  رغبته  أبدى 
ــم الــمــقــبــل«،  ــوس ــم ــه فـــي ال ــادي ــن ل
األندية  أن  إلى  المصادر  ــارت  وأش
رسمي  خــطــاب  ــال  ــإرس ب ســتــقــوم 
خاللها  من  تطلب  النجمة  لنادي 

االستعانة بخدمات الالعب.
من  مــقــربــة  ـــادر  ـــص م ــــــدت  وأك
لديه  الالعب  أن  عبدالعزيز  محمد 
فريقه  صفوف  من  باالنتقال  النية 
ــة الــتــي قــدمــت له  ــدي ــد األن ــى أح إل
عدم  حال  في  وخصوصًا  عروض 
تــعــديــل وضـــع الــفــريــق ووضــعــه 

الالعب  أن  ــت  ــح وأوض ــاص،  ــخ ال
لديه مستحقات سابقة لم يدفعها 
ــى  إل أدى  مـــا  اآلن  ــى  ــت ح ـــادي  ـــن ال
جديدة  احترافية  بتجربة  رغبته 

في األندية المحلية.
ــاوي  ــم ــج ــن ـــب ال ـــالع ـــــان ال وك
عبدالعزيز  األولمبي  ومنتخبنا 

ــرق  ــح ــم ـــوف ال ـــف ــــى ص انــتــقــل إل
ـــل الـــمـــاضـــي  ـــب ــــي الـــمـــوســـم ق ف
ــل اإلعـــــــارة، ويــلــعــب  ــي ــب ــى س ــل ع
ويمتلك  الوسط  خط  في  الالعب 
مستوى  وقـــدم  عالية  امــكــانــات 
ــي  مـــمـــيـــزا مـــــع الــــنــــجــــمــــاوي ف

السابقة. المواسم 

محمد عبدالعزيز

أبطال دوري العمالقة
)التفاصيل ص5(
)تصوير: جعفر حسن(
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:» إداري طائرة النجمة يوسف الزياني لـ »

المالود يخضع للعالج الطبيعي وعودته للمالعب بعد شهر ونصف
§ القضيبية – محمد عون

لـ  الــزيــانــي  يــوســف  النجمة  ــرة  ــائ ط إداري  كشف   [
المالود  إبراهيم  الشاب  الالعب  أن  الرياضي«  »الوسط 
ونصف  شهر  أو  شهر  بين  تــتــراوح  لفترة  بحاجة  ــات  ب
بعدما  ـــك  وذل اللعبة  ــة  ــزاول ــم ل ــد  ــدي ج ــن  م ــود  ــع ي حــتــى 
للقاء  ــاء  ــم اإلح خــالل  الــغــضــروف  ــي  ف ــة  ــاب إلص تــعــرض 
لإلصابة  تعرض  »الــمــالــود  وأضـــاف  الشرقي،  الــرفــاع 

أنه  لنا  ــح  وأوض المباريات،  إحــدى  في  اإلحماء  خالل 
تم  ولهذا  الركبة،  الــتــواء  ــراء  ج شديد  بألم  يشعر 

قطع  من  يعاني  أنه  أكد  الذي  الطيب  على  عرضه 
أنه  تبين  ذلــك  بعد  ولكن  الصليبي،  الــربــاط  في 

يعاني فقط من إصابة الغضروف ولهذا فضلنا 
إجراءها تحت إشراف الطبيب عبدالغفار«.

ــال: »الــعــمــلــيــة أجــريــت  ــائ ــي ق ــان ــزي ــع ال ــاب وت
أن  الــطــبــيــب  ـــد  أك ــا  ــده ــع وب ــد،  ــم ــح ال وهلل  بــنــجــاح 

الالعب بعد شهرين على أقل تقدير سيكون 
دون  من  اللعبة  لمزاولة  العودة  بإمكانه 

تكون  أن  ــرط  ــش ب ــن  ــك ول مــشــاكــل 
ــه تــدريــجــيــة، وكــذلــك  ــودت ع

حضور  في  يلتزم  أن  البد 

العالج  مع  الركبة  تجاوب  يكون  حتى  الطبيعي  العالج 
مثاليًا، ولكي يعود كما كان سريعًا أيضًا«.

العب  »هــو  ــال:  وق المالود،  بالالعب  الزياني  وأثنى 
العالج  حضور  في  ــزام  ــت االل أهمية  ــدى  م ويــدرك  ــاب،  ش
 )3( الطبيعي  ــالج  ــع ال فــتــرة  عــلــى  مـــرت  إذ  الطبيعي، 
لكي  نصف  شهر  أو  شهر  أمامه  وتبقى  تقريبًا،  أسابيع 
دخول  بكيفية  المتعلقة  الثانية  التأهيل  مرحلة  يبدأ 
التدريبات  بدء  بموعد  يتعلق  وفيما  التدريبات«. 
وخصوصًا  العمرية  بالفئات  الخاصة 
إجازة  بعد  سيبدأ  الجديد  الموسم  أن 
ــال:  ــًا، ق ــب ــري ــق ــارك ت ــب ــم عــيــد الــفــطــر ال
أسبوع  منذ  التدريبات  ــدأ  ب »فريقنا 
أقــرب  فــي  نوفق  أن  ونتمنى  تقريبًا، 
وقت بحسم ملفات كل المدربين الذين 

سيتولون مهمة تدريب الفئات«.
أسماء  نحسم  »لــم  وأضــاف 
ــا  ــن ـــات، ألن ـــئ ـــف مــــدربــــي ال
نجتمع  أن  فقط  ننتظر 
الــنــشــاط  إدارة  ـــع  م
والذي  الرياضي، 
قريبًا  سيكون 
اهلل،  بـــــــإذن 
حتى نتخذ 
القرارات 

باإلضافة  باللعبة،  يتعلق  ما  بكل  مناسبة  نراها  التي 
األول  بالفريق  المتعلقة  العريضة  الــخــطــوط  لــوضــع 

الموسم المقبل«.
عبدالنبي  خليل  الالعب  أن  النجمة  طائرة  إداري  وذكر 
منتصف  »خليل  وقــال:  ناديه،  مع  إضافيًا  موسمًا  جدد 
إلى  باإلضافة  معنا،  المقبل  الموسم  البقاء  قرر  الــدوري 
كل  على  والمحافظة  العبينا  كل  على  لإلبقاء  نسعى  أننا 
إال  يأتي  لن  وهــذا  باالستقرار  نرعب  ألننا  الفريق،  ــراد  أف

بمحافظتنا على العبينا«.
ـــط  ـــوس ـــي حــديــثــه مـــع »ال ـــان ـــزي ـــف ال ـــوس ـــم ي ـــت وخ
الرياضية  للجنة  »ســنــوضــح  ــول:  ــق ــال ب ــي«،  ــاض ــري ال
منذ  متميز  محترف  العب  مع  التعاقد  ــرورة  ض بالنادي 
الفريق  مستوى  يطور  أن  شأنه  من  هذا  إذ  الموسم،  بداية 
األلقاب  تحقيق  على  األشـــداء  المنافسين  من  ويجعله 

الموسم المقبل«.
على  الثاني  للموسم  خرجت  النجمة  طائرة  أن  يذكر 
للمربع  تتأهل  لم  إذ   ،- حمص  بال  المولد   - من  التوالي 
الذهبي للدوري، فيما خرجت من الدور األول من مسابقة 
المحرق  طائرة  غريمتها  حساب  على  العهد  ولي  كأس 
ماراثونية  ــاراة  ــب م بعد  باللقب  ــك  ذل بعد  تــوجــت  الــتــي 

وهذا   .)2/3( الـــمـــشـــهـــد بنتيجة 
ــه  ــي ــل ـــد ع ـــت ـــع لــــــم ي

ـــة فــي  ـــاوي ـــم ـــج ـــن ال
السنوات األخيرة.

مـــؤثـــر ـــرف  ـــت ـــح م ــــب  ــــاع ب ــــزه  ــــزي ــــع وت األول  ــــق  ــــري ــــف ال ـــــــــراد  أف ـــى  ـــل ع ـــاظ  ـــف ـــح ـــل ل ســـنـــســـعـــى 

أحمد هرونة

طائرة المعامير ترغب 
في التجديد ألحمد هرونة

] أكد المدرب الوطني في لعبة الكرة الطائرة أحمد هرونة لـ »الوسط 
فيه  سيدرب  ــذي  ال النادي  بشأن  ــراره  ق يحسم  لم  لــآن  أنــه  الرياضي« 
معه  التجديد  بشأن  المعامير  نــادي  من  رغبة  هناك  إذ  المقبل،  الموسم 

للموسم الثاني على التوالي.
وأضاف »يوم الجمعة المقبل سأعقد اجتماعًا مع إدارة نادي المعامير 
وذلك من أجل معرفة نواياهم وطموحاتهم بشأن الموسم المقبل، وكيف 

سيتم التعامل معه، وعلى إثر ذلك سأتخذ القرار الذي أراه مناسبًا«.
إذ  سأقرر،  االجتماع  هذا  نتائج  على  »بناًء  القول:  في  هرونة  واستمر 
حال  في  الفريق  مع  وطيبة  إيجابية  مستويات  أقدم  أن  في  رغبة  لدي  أنا 
ولهذا  المعامير،  طائرة  تدريب  في  الثاني  للموسم  االستمرار  قــررت 

الطموحات من الصعب اإلعالن عنها في الوقت الجاري«.
طائرة  الــمــاضــي  الــمــوســم  ــي  ف درب  ــة  ــرون ه أحــمــد  أن  يــذكــر 
بالنسبة  شك  دون  من  مرضية  تكن  لم  النتائج  أن  إال  المعامير 
ووصل  الدير  طائرة  درب  سبق  ــذي  ال الموسم  وفــي  لــه، 
ــي الــــــدوري  ــي ــائ ــه ــن ــا ل ــه ــع م
دوري  فــــي  والــــكــــأس 
ـــة،  ـــي ـــان ـــث ــــــة ال ــــــدرج ال
ـــل ذلـــــك كـــــان مــن  ـــب وق
مــدربــي فــئــات نــادي 

داركليب.

رائد أحمد يفوز بلقب 
بطل بابكو للبولنج

اتحاد السلة يعقد 
اجتماعه الـ )48( اليوم

§ الوسط - المحرر الرياضي

التي  لألبطال  بابكو  بطل  مسابقة  لنهائيات  المتأهلون  يستطع  لم   [
الالعب  وعنفوان  وجهه  في  يقفوا  أن  بابكو  ــادي  ن ــارات  ح على  جــرت 
في  فوزه  بعد  عوالي  مدينة  سماء  في  باللقب  وطار  تألق  الذي  أحمد  رائد 

المباراة النهائية على الالعب علي القصير بنتيجة 192 مقابل 171.
القائمة  تصدر  حيث  جــدا  مريحة  اللقب  نحو  الالعب  رحلة  وكانت 
األخير  السادس  الشوط  حتى  األول  الشوط  من  النهائي  القبل  الدور  في 
العالي  والتركيز  أواًل  والخبرة  الحنكة  بفضل  وذلك  نقطة   202 بمعدل 
خاصة  بها  يتمتع  التي  المحكمة  الضربات  وإحــراز  الكرات  إرســال  في 

على حارات نادي بابكو ثانيًا.
الالعبين  من  كبيرة  مجموعة  تألق  رغم  على  البطولة  بهذه  رائد  وفاز 
تمكن  إذ  السلم،  مباريات  في  وخاصة  كبيرة  مستويات  قدموا  الذين 
تألقه  رغــم  على  خليفة  نبيل  الــالعــب  إقــصــاء  مــن  القصير  على  الــالعــب 
بعدها  ليقابل   249 مقابل   278 كبيرة  بنتيجة  األولى  السلم  مباراة  في 
الالعب الهادئ مسعود صابري في مباراة أيضا كبيرة فاز فيها القصير 
في  فقط  خشبات  سبع  مسعود  إحـــراز  أن  بعد  خشبات  ــالث  ث بــفــارق 
واألخير  العاشر  المربع  في  المتتاليين  الضربتين  بعد  األخيرة  الضربة 
لتنتهي لصالح القصير بنتيجة 211 إلى 209 ليقابل بعدها نجم الفريق 
األردني هاشم أبوزهرة في مباراة تسيد فيها القصير وفاز بها بنتيجة 
أيضًا  ويفوز  رائــد  البطولة  نجم  لمقابلة  للنهائي  ليصعد   174/196
في  الفوز  من  تمكن  رائــد  ولكن   182 إلى   200 بنتيجة  األول  اللقاء  في 

المباراة الفاصلة وباللقب.
علي،  ــد،  رائ ــي:  اآلت النحو  على  للمشاركين  النهائي  الترتيب  ــان  وك
القعود،  أحــمــد  ســالــم،  نــاصــر  العلي،  يــوســف  نبيل،  مسعود،  هــاشــم، 

عبداللطيف راشد، محمد هاشم، طه إبراهيم وعارف مرسل.
بابكو  شركة  الرئيس  عبداهلل  النادي  رئيس  شكر  المناسبة  وبهذه 
وقسم  ــروس  ــح ــم ال فيصل  التنفيذي  رئيسها  شــخــص  ــي  ف المتمثلة 
العالقات العامة بالشركة على دعمهم المستمر ألنشطة النادي على مر 

السنين.

§ أم الحصم - اتحاد السلة

برئاسة  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  إدارة  مجلس  اليوم  يعقد   [
 7:30 الساعة  في   )48( الـ  اجتماعه  العسومي  عبدالرحمن  عادل  النائب 
على  واالطــالع  السابق  المحضر  العتماد  وذلــك  االتــحــاد،  بمقر  مساًء 
الفنية  اللجنة  اجتماع  محضر  على  ــالع  االط وأيضا  الـــواردة  الرسائل 

باإلضافة إلى عدد من الموضوعات األخرى.
النائب  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  قــدم  ــرى،  أخ جهة  من 
االتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء  عن  نيابة  العسومي  عبدالرحمن  ــادل  ع
لكل  واإلشادة  والتقدير  الشكر  منتسبيه  وجميع  السلة  لكرة  البحريني 
من ساهم في إنجاح الموسم الرياضي 2011/2010 وخالص شكره 
وتقديره لرئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة على الدعم الكبير والالمحدود والمساندة التي يتلقاها االتحاد 
من اللجنة األولمبية والتي تساهم دائما في تسيير نشاطه ومهنئا نادي 
الحالة على فوزه بدرع بطولة دوري زين البحرين للرجال لهذا الموسم 
المتميز  األداء  على  المحرق  نــادي  ولفريق   2011/2010 السالوي 
التوفيق  كل  له  متمنين  للمباراة،  والمتعة  اإلثارة  من  المزيد  أضفى  الذي 
في البطوالت القادمة مشيدا كذلك بجماهير ناديي المحرق والحالة على 
المباراة،  خالل  واضحة  ظهرت  التي  الطيبة  والروح  المثالي  التشجيع 

منوها بدورهما في مساندة فريقهما طوال الموسم.
زين  محمد  البحرين  زين  شركة  عام  لمدير  وتقديره  شكره  قدم  كما 
ظهر  والذي  االتحاد  مسابقات  ودعمها  المتميزة  رعايتها  على  العابدين 
جمعت  التي  للرجال  البحرين  زيــن  ــدوري  ل النهائية  المباراة  في  جليا 

فريقي الحالة والمحرق.
المباراة  تنظيم  إنجاح  في  ساهم  من  لكل  وتقديره  شكره  وجه  كما 
آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الداخلية  وزير  من  كل  بالذكر  وخص  النهائية 
المحافظة  أجل  من  ــوزارة  ال بها  قامت  التي  الكبيرة  الجهود  على  خليفة 
انعكس  والــذي  وخارجها  الصالة  داخل  واألمــن  الجمهور  سالمة  على 
وزارة  من  دائما  عليه  تعودنا  ما  وهــذا  المباراة  تنظيم  على  كبير  بشكل 
المباراة  بنقل  قامت  التي  الفضائية  الرياضية  البحرين  وقناة  الداخلية 
خالل  مــن  رائــعــة  مــن  األكــثــر  والتغطية  مــبــاشــرة  ــواء  ــه ال على  النهائية 
لإلخوة  المتميز  والتصوير  السلة  اتحاد  صالة  في  التحليلي  األستوديو 
المتميزة  تغطيتها  ــى  إل بــاإلضــافــة  العاملين 
والشكر  الموسم.  ــذا  ه مباريات  لجميع 
الصحافيين  جميع  إلــى  أيضا  موصول 
المحلية  بصحفنا  والمصورين 
الــــذيــــن قــــامــــوا بــتــغــطــيــة 
ــــــاد  ــــــح ـــــات االت ـــــي ـــــال ـــــع ف
ـــــي إنــــجــــاح  وســـــاهـــــمـــــوا ف

مسابقاته لهذا الموسم.

رائد أحمد في لقطة استعراضية بعد التتويج

النعيمي وشريف لنهائي بطولة خالد بن علي للصاالت
§ الحنينية - نادي الرفاع

ومفروشات  النعيمي  خالد  فريقا  تأهل   [
سمو  لبطولة  النهائية  للمباراة  شريف  أحمد 
القدم  لكرة  خليفة  آل  علي  بــن  خالد  الشيخ 
الصاالت والتي ينظمها نادي الرفاع الرياضي 
شعار  تحت  »الحنينية«  بـ  النادي  صالة  على 
فريقي  حــســاب  على  وذلـــك  لــحــمــد«،  »والؤنــــا 
رويال  وسند  خليفة  آل  حمد  بن  عبداهلل  الشيخ 

ستيت.
التي  المباراة  النعيمي  خالد  فريق  وأنهى 
آل  حــمــد  ــن  ب ــداهلل  ــب ع الــشــيــخ  بــفــريــق  جمعته 
النهائي،  قــبــل  الــــدور  مــنــافــســات  ــي  ف خليفة 
أن  ــد  ــع ب ــه،  ــح ــال ــص ل أهـــــداف  ــة  ــالث ث بنتيجة 
بين  ــة  ــدي ــن وال بــالــحــمــاس  ــاراة  ــب ــم ال اتــســمــت 

الفريقين.
ـــاز فــريــق  ــات الـــــدور ذاتـــــه، ف ــس ــاف ــن ـــي م وف
ــف عــلــى ســنــد رويـــال  ــري ــد ش ــم ــات أح ــروش ــف م
تعادل  بعدما  لخمسة،  أهداف  بسبعة  ستيت 
بأربعة  للمباراة  األصلي  الوقت  في  الفريقان 
الترجيح  لــركــالت  ليحتكما  ــة،  ــع ألرب أهـــداف 
بعد  شريف  أحمد  مفروشات  كفة  رجحت  التي 
ــال  روي سند  سجل  فيما  ـــداف،  أه  3 تسجيله 

ستيت هدفا وحيدا.

صالح  عــبــداهلل  الــحــكــمــان  ــن  ــاءي ــق ــل ال أدار 
الحكام  لجنة  رئيس  وراقبهما  قاسم،  وعبداهلل 
خليفة  المتقاعد  ــي  ــدول ال الحكم  بالبطولة 

الدوسري.
للبطولة  المنظمة  العليا  اللجنة  وأعلنت 
جوائز  أن  علي  بن  خالد  الشيخ  سمو  برئاسة 
ــي،  ــان ــث وال األول  لــلــمــركــز  ســتــكــون  الــبــطــولــة 
وجــوائــز  ـــارس،  ح ــل  ــض وأف البطولة  ـــداف  وه

الحكام وتكريم اللجنة المنظمة للبطولة.
خليفة  آل  سلمان  بن  خالد  الشيخ  ــاد  وأش
بالبطولة، معتبرا أن إقامة مثل هذه البطوالت 
منقطع  ونجاحا  رواجا  تلقى  الصيف  فترة  غب 
القدم  كرة  العبي  أبــرز  وأن  خصوصا  النظير، 
في  المشاركة  يفضلون  والشباب  البحرينية 
حــرارة  عن  بعيدا  تكون  التي  البطوالت  هــذه 

الجو والرطوبة.
نادي  إدارة  وفقت  »لقد  خالد:  الشيخ  وقال 
اسم  تحمل  التي  البطولة  هذه  بإقامة  الرفاع 
من  تعتبر  التي  علي،  بــن  خالد  الشيخ  سمو 
القدم  كرة  لعبة  في  تقام  التي  البطوالت  أنجح 
فترة  ــي  ف ــام  ــق ت ــا  ــه أن ــًا  ــوص ــص وخ ـــاالت،  ـــص ال
والشباب  األندية  لالعبي  تمثل  التي  الصيف 
الفنيات  وأداء  واالستمتاع  للترفيه  مخرجا 

الكروية الرائعة«.

هذه  في  بالمشاركة  استمعت  »لقد  وأضاف 
حمد،  بن  عبداهلل  الشيخ  فريق  ضمن  البطولة 
وخصوصًا أن هذه البطولة تتمتع بمستويات 
أنها  كما  الفرق،  جميع  من  عالية  وإمكانيات 
اللجنة  به  قامت  التي  الكبير  بالتنظيم  تتميز 

المنظمة المشرفة على البطولة«.
القدير  الــوطــنــي  ــدرب  ــم ال أكــد  جــانــبــه،  ــن  م
البطولة  هذه  إقامة  فكرة  أن  المرزوقي  عــادل 
لعبة  أن  معتبرا  وناجحة،  سديدة  فكرة  تعتبر 
لبروز  الحقيقية  النواة  هي  الصاالت  القدم  كرة 

نجوم كرة القدم األساسية في المستقبل.
ــة  ــام ــرة إق ــك ـــي: »تــعــتــبــر ف ـــرزوق ـــم ــــال ال وق
البطولة فكرة ناجحة بكل المقاييس، إذ تعتبر 
خاللها  يبرز  التي  البطوالت  من  البطولة  هذه 
القدم  كــرة  العــبــي  ــن  م والــمــتــمــيــزون  الــنــجــوم 
اللعبة  في  مشرق  مستقبل  ينتظرهم  والذين 

األساسية«.
ظهرت  التي  الفني  »فالمستوى  وأضـــاف 
الترتيبات  أن  كما  عــالــيــا،  كــان  البطولة  ــه  ب
المنظمة  اللجنة  بها  قامت  التي  واإلجـــراءات 
كبيرا  ــا  ــاح ــج ن ــــه  ذات ــد  ــح ب يــعــتــبــر  لــلــبــطــولــة 
النعيمي  ــد  ــال خ لــفــريــق  متمنيا  لــلــبــطــولــة«، 
التوفيق  كل  شريف  أحمد  مفروشات  وفريق 

في المباراة النهائية.

من منافسات الدور قبل النهائي



سلمان بن إبراهيم:الحالة فريق مبدع... 
ويجب البناء على اإلنجازات

ال��ع��ام  األم���ي���ن  ه��ن��أ   [
للشباب  األع��ل��ى  للمجلس 
سلمان  الشيخ  والرياضة 
فريق  خليفة  آل  إبراهيم  بن 
بمناسبة  ال��ح��ال��ة  ن����ادي 
زين  دوري  للقب  تحقيقه 
لكرة السلة وذلك بعد فوزه 
على  النهائية  المباراة  في 

نادي المحرق.
أن  سلمان  الشيخ  وأك��د 
الحالة  نادي  فريق  تحقيق 
تواصل  يعد  ال��دوري  للقب 

والتي  الماضية  الفترة  ط��وال  النادي  حققها  التي  لإلنجازات 
وأعضاء  النادي  إدارة  مجلس  حرص  على  واضحة  دالل��ة  تدل 
تلو  اإلنجاز  تحقيق  على  والالعبين  واإلداري  الفني  الجهازين 
اإلنجاز ليثبتوا مدى التطور الكبير الذي بلغته لعبة كرة السلة 
الرائعة  بالمستويات  ذاته  الوقت  في  مشيدا  الحالة،  نادي  في 
التي قدمها العبو الفريق طول فترات المباراة التي شهدت ندية 

وإثارة بين الفريقين. 
ووجه الشيخ سلمان أسرة نادي الحالة على ضرورة البناء 
على اإلنجازات األخيرة التي تحققت من أجل تحقيق المزيد من 
النجاحات في المسابقات المقبلة بما يساهم في توسيع دائرة 
مشددا  الفريق  العبي  لدى  واإلبداع  التفوق  روح  وغرس  اإلنجاز 
صفوف  في  الواعدين  الالعبين  من  كبيرة  أعداد  وجود  أن  على 
لرياضة  واعد  بمستقبل  التفاؤل  من  المزيد  يمنح  النادي  فريق 

كرة السلة في نادي الحالة خصوصًا والبحرين عمومًا.

سلمان بن إبراهيم يستقبل السفير األلماني النغ

والرياضة  للشباب  األعلى  للمجلس  العام  األمين  استقبل   [
االتحاد  رئيس  البحرينية  االولمبية  اللجنة  لرئيس  األول  النائب 
بمكتبه  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  القدم  لكرة  البحريني 
صباح أمس السفير األلماني لدى مملكة البحرين هوبرت النغ الذي 

يستعد لمغادرة المملكة بعد انتهاء مدة عمله الرسمية.
قام  الذي  اإليجابي  الدور  على  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأثنى 
عالقات  أكسبه  ما  البحرين،  في  عمله  فترة  خالل  النغ  السفير  به 
القطاع  بينها  وم���ن  وال��ق��ط��اع��ات  األط���ي���اف  مختلف  م��ع  حميمة 
من  الكثير  سفر  مهمة  تسهيل  في  دوره  ننسى  ال  أننا  كما  الرياضي، 
النغ  السفير  أعرب  جانبه،  من  ألمانيا.  في  العالج  لتلقي  الالعبين 
بأنها  وصفها  والتي  البحرين  في  قضاها  التي  بالفترة  اعتزازه  عن 
به  يتمتع  وما  البحريني  الشعب  ممتدحا  حياته،  فترات  أجمل  من 
التي  باإلنجازات  مشيدا  الخارجي،  العالم  على  وانفتاح  وعي  من 
بن  حمد  الملك  جاللة  المفدى  البالد  عاهل  عهد  في  المملكة  حققتها 
ومن  األصعدة  مختلف  على  الرشيدة  وحكومته  خليفة  آل  عيسى 
األلمانية  البحرينية  العالقات  أن  مؤكدا  الرياضية،  اإلنجازات  بينها 

ستظل متميزة في مختلف المجاالت.

الجودر يشيد بتحقيق فريق الحالة اللقب السالوي
هشام  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  رئيس  أشاد   [
محمد الجودر بتحقيق فريق نادي الحالة للقب دوري زين لكرة 
السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي المحرق، 
القفزة  ش��ك  ب��ال  يعكس  ال���دوري  لقب  الفريق  إح���راز  أن  م��ؤك��دا 
المدروسة  الخطط  بفضل  وذلك  الفريق  مستويات  في  النوعية 

التي حرص على تطبيقها مجلس إدارة النادي. 
الحالة  نادي  لفريق  الجديد  اإلنجاز  أن  الجودر  هشام  وأكد 
العبي  وجميع  والفني  اإلداري  الجهازين  ح��رص  ليؤكد  ج��اء 
التطور  تثبت  ال��ت��ي  المتميزة  اإلن���ج���ازات  لتحقيق  ال��ف��ري��ق 
الملحوظ في لعبة كرة السلة بنادي الحالة والتي شهدت خالل 
متمنيا  المشرفة،  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  الماضية  الفترة 
مواصلة  أج��ل  م��ن  قويا  ح��اف��زا  الجديد  اإلن��ج��از  ه��ذا  يشكل  أن 
والمحافظة  بالنادي  السلة  كرة  بلعبة  للنهوض  الجاد  العمل 
حجم  زيادة  على  والعمل  الفريق  حققها  التي  المكتسبات  على 
يحتلها  التي  الكبيرة  المكانة  تأكيد  في  يسهم  بما  اإلن��ج��ازات 

فريق الحالة في لعبة كرة السلة. 

اتحاد البليارد والسنوكر يكرم 
المالحق الرياضية واإلعالميين

] ك���رم االت���ح���اد ال��ب��ح��ري��ن��ي ل��ل��ب��ل��ي��ارد وال��س��ن��وك��ر ال��م��الح��ق 
الرياضية وعددا من اإلعالميين الرياضيين، في حفل أقامه االتحاد 

مساء أمس في مطعم اللؤلؤ بالنادي البحري.
للبليارد  ال��ب��ح��ري��ن��ي  االت���ح���اد  رئ��ي��س  ال��ت��ك��ري��م  ح��ف��ل  وح��ض��ر 
األول  والنائب  خليفة،  آل  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  الشيخ  والسنوكر 
لرئيس االتحاد يوسف محمد صخير والنائب الثاني للرئيس ميرزا 
ومدير  الهاشمي  عبداهلل  محمد  باالتحاد  العام  السر  وأمين  ضيف 
وممثلي  رؤساء  بتكريم  االتحاد  رئيس  وقام  مبارك.  أحمد  االتحاد 
ساهموا  ال��ذي��ن  الرياضيين  واإلع��الم��ي��ي��ن  ال��ري��اض��ي��ة  ال��م��الح��ق 
تطور  ف��ي  يسهم  وال���ذي  االت��ح��اد،  أنشطة  دع��م  ف��ي  ف��ّع��ال  وبشكل 
الشيخ  وأشاد  الغالية.  مملكتنا  في  والسنوكر  البليارد  لعبة  وارتقاء 
واإلعالميين  الرياضية  المالحق  بجهود  عبدالرحمن  بن  عبداهلل 
الرياضيين في دعم أنشطة االتحاد المحلية ومشاركات المنتخبات 

الوطنية في المحافل الرياضية المختلفة.
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سلمان بن إبراهيم

سلمان بن إبراهيم يقدم قميص المنتخب إلى النغ

المكرمون من قبل اتحاد البليارد والسنوكر

شريدة قدم برنامج األولمبي للمرحلة المقبلة التحاد الكرة
§ الوسط – المحرر الرياضي

األول��م��ب��ي  منتخبنا  م����درب  ق���دم   [
ل���ك���رة ال���ق���دم ال���ق���دي���ر س��ل��م��ان ش��ري��دة 
أولمبينا  عليه  سيسر  ال���ذي  البرنامج 
خ���الل ال��ف��ت��رة ال��م��ق��ب��ل��ة وخ��ص��وص��ًا أن 
مهمتين  مرحلتين  سيخوض  المنتخب 
للمنتخبات  الخليجية  بالبطولة  ستبدأ 
األول��م��ب��ي��ة ال��ت��ي س��ت��ق��ام ف���ي ال��دوح��ة 
خوضه  إلى  باإلضافة  المقبل  أغسطس 
التصفيات  من  واألخيرة  الثالثة  المرحلة 
اآلس��ي��وي��ة ال��م��ؤه��ل��ة ألول��م��ب��ي��اد ل��ن��دن 

.2012
شمل  ش��ري��دة  تقرير  أن  المؤكد  وم��ن 
أسم مساعده عيسى السعدون لمواصلة 
ال��ع��م��ل م��ع��ه ك��م��س��اع��د وخ��ص��وص��ًا أن 
الشهر  نهاية  مع  ينتهي  السعدون  عقد 
في  األولمبي  مع  التحق  أن  بعد  الجاري 
الشهر  بداية  أقيم  ال��ذي  األردن  معسكر 
ال���ج���اري، وف���ي ح���ال رف���ض ال��س��ع��دون 
طرح  إلى  تشير  المؤشرات  فإن  للعرض 
اس���م م��غ��اي��ر وس��ي��ت��ك��ف��ل ب��ذل��ك ال��م��درب 
على  سيحصل  ال����ذي  ش��ري��دة  س��ل��م��ان 
البديل  المساعد  الختيار  األخضر  الضوء 

للسعدون.
على  أولمبينا  ب��رن��ام��ج  وسيقتصر 
ال��ت��دري��ب��ات ال��م��ح��ل��ي��ة وس���ي���غ���ادر إل��ى 
لخوض  ال��ج��اري  الشهر  نهاية  ال��دوح��ة 
فيها  سيلعب  التي  الخليجية  البطولة 
في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبي 

عمان واإلمارات.
إلى  ش��ري��دة  برنامج  أن  المؤكد  وم��ن 
لكرة  البحريني  االت��ح��اد  إدارة  مجلس 

القدم لإلطالع عليه.
ن  أ ل��م��ن��ت��ظ��ر  ا م���ن   ، خ����ر آ ن��ب  ج��ا م���ن 

ت  يبا ر تد ق  ن��ط��ال ا ة  ل��ك��ر ا د  ت��ح��ا ا يعلن 
م  ي����ا أل ا ل  خ����ال ل���م���ب���ي  و أل ا ل��م��ن��ت��خ��ب  ا
م��ج  ن��ا ل��ب��ر ا ب��ح��س��ب  ل��م��ق��ب��ل��ة  ا ل��ق��ل��ي��ل��ة  ا
ذ  إ  ، ة يد شر ن  سلما ب  ر لمد ا ه  عد أ ي  لذ ا
بعد  للمنتخب  حة  ا لر ا ة  يد شر عطى  أ

ل��م��ب��ي  و أل ا ض��ه  خ��ا ي  ل���ذ ا ب  ي���ا إل ا ء  ل��ق��ا
ه��ل��ة  ل��م��ؤ ا ي��ة  س��ي��و آل ا ت  ل��ت��ص��ف��ي��ا ا ف��ي 
ل��م��ن��ت��خ��ب  ا م  م�����ا أ ن  ل���ن���د د  ل���م���ب���ي���ا و أل
لمبينا  و أ ز  ب��ف��و ن��ت��ه��ى  ا و لفلسطيني  ا
ر  و لد ا لى  إ هل  تأ و ف  هد بل  مقا فين  بهد

. ت لتصفيا ا من  لث  لثا ا
شريدة  يستدعي  أن  المتوقع  وم��ن 
متواجدة  كانت  ال��ذي  األس��م��اء  بعض 
 36 ض��م��ت  ال��ت��ي  األول��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ف��ي 

. عبًا ال

شريدة يتحدث مع العبي المنتخب األولمبي

ملف إعالمي للترويج للبحرين في السباقات األوروبية للقدرة
§ عوالي - المكتب اإلعالمي

االتصاالت  خدمات  في  المتخصصة  الشركة  بادرت   [
للفريق  اإلع��الم��ي��ة  المطبوعات  ب��دع��م  تيليكوم«  »مينا 
السباقات  لخوض  يستعد  والذي  القدرة  لسباقات  الملكي 
تؤكد  ب��ادرة  في  وذلك  الصيف،  هذا  ستقام  التي  األوروبية 
اه��ت��م��ام ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ب��دع��م ال��ح��رك��ة ال��ري��اض��ي��ة في 

المملكة.
لسباقات  الملكي  الفريق  قائد  أع��رب  المناسبة  وبهذه 
تقديره  عن  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  القدرة 
الملكي  للفريق  تيليكوم«  »مينا  قدمته  الذي  الكبير  للدور 
استمرارا  هو  الدعم  هذا  أن  مؤكدا  األوروبية،  السباقات  في 
الرياضية  للحركة  الشركة  تقدمه  الذي  المتواصل  للدعم 
بأهمية  فيها  المسئولين  وع��ي  على  ودل��ي��ال  المملكة  ف��ي 
المحافل  في  البحرين  لمملكة  حضارية  كواجهة  الرياضة 
قام  ال��ذي  والمتميز  الكبير  بالتعاون  مشيدا  الخارجية، 
لشركة  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  به 
المطبوعات  دعم  في  جواهري  عبدالرزاق  تيليكوم«  »مينا 
السباقات  في  سيشارك  ال��ذي  الملكي  للفريق  اإلعالمية 
قبل  من  واسعة  بمشاركة  تحفل  ما  عادتا  والتي  األوروبية 

مختلف فرسان دول العالم. 
ق��ام  الملكي  ال��ف��ري��ق  أن  ن��اص��ر  ال��ش��ي��خ  س��م��و  وك��ش��ف 
التنموية  اإلن��ج��ازات  ع��ن  متكامال  إعالميا  ملفا  بتجهيز 
والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين في العهد الزاهر 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  المفدى  البالد  لعاهل 
في  شهدت  البحرين  مملكة  أن  مؤكدا  خليفة،  آل  عيسى  بن 
السنوات الماضية الكثير من اإلنجازات المشرفة في جميع 
إنجازات  حققت  التي  القدرة  رياضة  وخاصة  القطاعات 
كبيرة ومتميزة في مختلف البطوالت والتي كانت ومازالت 

تحفل جميع مسابقاتها بالندية واإلثارة. 
الذي  اإلع��الم��ي  الملف  أن  ناصر  الشيخ  سمو  وأض��اف 
البحرين  مملكة  تشهده  الذي  التنموي  الواقع  ليحكي  جاء 

في مختلف القطاعات وتم إعداده بأربع لغات هي العربية 
الرؤية  سيتضمن  كما  واأللمانية،  والفرنسية  واإلنجليزية 
آفاق  من  المزيد  لفتح  المفدى  الملك  جاللة  قبل  من  الثاقبة 
الالمحدود  والدعم  البحرين  مملكة  أمام  المشرق  المستقبل 
والتي  البحرينية  للرياضة  الملك  ج��الل��ة  يقدمه  ال���ذي 
الرياضية  اإلنجازات  من  الكثير  الماضية  األع��وام  شهدت 
إلى  لتصل  وال��ق��اري��ة  اإلقليمية  ال��ح��دود  ت��ج��اوزت  ال��ت��ي 

العالمية. 
سيتضمن  اإلعالمي  الملف  أن  ناصر  الشيخ  سمو  وأشار 
السباقات  في  الملكي  الفريق  حققها  التي  اإلنجازات  أيضا 
فيها  حقق  التي  األوروب��ي��ة  السباقات  وخاصة  المختلفة 
الفريق الملكي إنجازات باهرة تدل على التطور الكبير الذي 
إلى  باإلضافة  القدرة  رياضة  في  البحرين  مملكة  تشهده 
البحرين  في  تقام  التي  السباقات  على  الضوء  تسليط  أن 

وسباق البحرين الذي أقيم في المغرب. 
سيشتمل  اإلعالمي  الملف  أن  ناصر  الشيخ  سمو  وأردف 
على األهداف النبيلة للمؤسسة الملكية الخيرية والبرامج 
المملكة  في  األيتام  رعاية  اجل  من  تقدمها  التي  واألنشطة 
ستنظمها  ال��ت��ي  المستقبلية  ال��ب��رام��ج  أه���م  إل���ى  إض��اف��ة 
المجتمع  خدمة  إل��ى  الرامية  ألهدافها  خدمة  المؤسسة 

البحريني وكذلك عن السياحة في البحرين 
وأك���د س��م��و ال��ش��ي��خ ن��اص��ر أه��م��ي��ة اس��ت��ث��م��ار ال��ت��واج��د 
ال��ق��درة  ل��س��ب��اق��ات  األوروب���ي���ة  ال��ب��ط��والت  ف��ي  البحريني 
إلى  العالم  دول  مختلف  من  رسميا  حضورا  ستشهد  التي 
مختلف  في  كبيرة  تطورا  شهدت  التي  للمملكة  الترويج 
بمتابعة  تحظى  الرياضية  األح��داث  أن  مؤكدا  المجاالت، 
كبيرة من قبل مختلف القطاعات العالمية لذلك فإن الفريق 
متكامل  إعالمي  ملف  تقديم  فضل  القدرة  لسباقات  الملكي 
التي  الكبيرة  التطورات  إليصال  الفرصة  هذه  واستثمار 
تقديم  وسيتكرر  الزاهر  العهد  في  البحرين  مملكة  تشهدها 

ملفات مماثلة في جميع المشاركات المقبلة.
غالف الكتيب

رئيس االتحاد اإلماراتي يشيد 
بموقف البحرين األخوي

§ الرفاع - اتحاد ألعاب القوى

أحمد  المستشار  ال��ق��وى  ألل��ع��اب  اإلم��ارات��ي  االت��ح��اد  رئيس  أع��رب   [
االت��ح��اد  عنه  عبر  ال���ذي  المميز  للدعم  وت��ق��دي��ره  اع��ت��زازه  ع��ن  الكمالي 
إدارة  مجلس  لعضوية  ترشحه  في  لمساندته  القوى  أللعاب  البحريني 
االتحاد الدولي في االنتخابات المزمع إجراؤها في مدينة دايغو الكورية 
أغسطس/   27 يوم  ستنطلق  التي  العالم  بطولة  هامش  على  الجنوبية 

آب 2011.
االتحاد  من  الرائع  األخ��وي  الموقف  هذا  أن  الكمالي  المستشار  وأك��د 
العالقات  متانة  ال��واق��ع  أرض  على  ي��ؤك��د  ال��ق��وى  ألل��ع��اب  البحريني 
أساسا  والنابعة  واإلماراتي  البحريني  االتحادين  تربط  التي  األخوية 
العربية  اإلم��ارات  ودول��ة  البحرين  مملكة  بين  التاريخية  العالقات  من 
االتحاد  رئيس  يبذلها  التي  الطيبة  الجهود  على  الكمالي  وأثنى  المتحدة. 
توفير  في  خليفة  آل  محمد  بن  طالل  الشيخ  آسيا  عرب  واتحاد  البحريني 
الدولي،  االتحاد  النتخابات  لترشحه  والمساندة  الدعم  أشكال  مختلف 
في  قدما  المضي  أجل  من  له  الكبير  الحافز  يشكل  الدعم  هذا  أن  إلى  مشيرا 
خدمة  على  واض��ح  وبحرص  كبيرة  ب��روح  المقبلة  االنتخابات  خوض 
مسيرة ألعاب القوى العالمية عمومًا وألعاب القوى العربية والخليجية 

خصوصًا. 
بتوجيه  تصريحه  الكمالي  وختم 
بن  طالل  الشيخ  إلى  والتقدير  الشكر 
إدارة  مجلس  وأع��ض��اء  محمد 
األصيل  موقفهم  على  االتحاد 
االتحاد  من  المستغرب  وغير 
يتوانى  لم  ال��ذي  البحريني 
أب������دا ع����ن ت���ق���دي���م م��خ��ت��ل��ف 
أش��ك��ال ال��دع��م وال��م��س��ان��دة 
ل���ل���ش���خ���ص���ي���ات ال���ع���رب���ي���ة 
مختلف  ف���ي  وال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
على  ال��ق��وى  أل��ع��اب  محافل 
ال��م��س��ت��وي��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 

والقارية والعالمية.

»فيفا« تكشف عن أول الفائزين بقميص مانشستر يونايتد
§ المنامة - فيفا

لنادي  ال��رس��م��ي  ال��ش��ري��ك  فيفا،  أعلنت   [
الفائز  عن  البحرين،  في  يونايتد  مانشستر 
الخاصة  الشحن  لبطاقات  بحملتها  األول 
للفوز  جامعيها  تؤهل  والتي  العريق  بالنادي 

بأقمصة موقعة من العبي الفريق األول. 
ال  ال��ذي  بالقميص  الفائز  ج��راش��ي،  ناصر 
الشحن  بطاقات  جميع  بجمع  قام  بثمن  يقدر 

صور  م��ن  والمكونة  دنانير   5 ذات  ال��ج��دي��دة 
لفريق  األس��اس��ي��ي��ن  ال��الع��ب��ي��ن  م��ن  الع��ب��ًا   11
فرحته  عن  ناصر  وعّبر  يونايتد.  مانشستر 
للفوز  ه��دف��ت  »ل��ق��د  ق��ائ��اًل:  بالقميص  ب��ال��ف��وز 
لحظة  أول  منذ  بثمن  يقدر  ال  ال��ذي  بالقميص 
يحلم  جائزة  حقًا  إنها  فيفا،  إع��الن  فيها  رأي��ت 

بها كل محبي الفريق«.
القدم  كرة  اتحاد  مالعب  إلى  الفائز  وحضر 
تصفيات  تجرى  كانت  إذ  عيسى،  مدينة  في 

للمهارات  يونايتد  ومانشستر  فيفا  مدرسة 
الكروية لتسلم الجائزة.

وم����ازال����ت ال��ف��رص��ة س��ان��ح��ة ل��م��زي��د من 
التاريخ  م��ن  ج��زء  على  للحصول  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال��دوري  أبطال  هم  القميص  على  فالموقعين 
العمالء  وعلى   .19 ال�  للمرة  الممتاز  اإلنجليزي 
الذين استطاعوا جمع البطاقات اإلحدى عشر 
أخذها جميعًا ألي من فروع فيفا لمعرفة كيفية 

الحصول على الجائزة.

جراشي يتسلم القميص
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»األولمبية« تقدم أكثر من 800 ألف دينار دعما استثنائيا لالتحادات

أحمد بن حمد: نتطلع للمزيد من اإلنجازات الرياضية
§  أم الحصم - اللجنة األولمبية

إلى  االستثنائي  دعمها  األولمبية  اللجنة  تواصل   [
الفنية  خططها  تنفيذ  ــل  أج مــن  الرياضية  االتــحــادات 
مشرفة  بصورة  الظهور  و  الالعبين  بمستويات  لالرتقاء 
لتوجيهات  تنفيذا  المقبلة،  واالستحقاقات  المحافل  في 
رئيس  ــة  ــاض ــري وال للشباب  ــى  ــل األع المجلس  ــس  ــي رئ
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 

آل خليفة الرامية لتطوير الرياضة البحرينية.
هذا ما أكده األمين العام للجنة األولمبية الشيخ أحمد 
المادي  الدعم  حجم  عن  كشف  الــذي  خليفة  آل  حمد  بن 
مسألة  بالذكر  وخص  الرياضية  لالتحادات  االستثنائي 
ورعاية  الوطنية  المنتخبات  مدربي  مع  التعاقدات  دعم 

الالعبين المتميزين في بعض اللعبات الفردية.
اليخوت  ســبــاقــات  بــطــل  إلـــى  ــد  ــم أح الــشــيــخ  وأشــــار 
يواصل  ـــذي  ال ــداهلل  ــب ع عبدالرحيم  الــيــافــع  الــشــراعــيــة 
إشراف  تحت  فرنسا  في  التدريبي  معسكره  االيــام  هذه 
البحرين  إلـــى  ــود  ــع ي أن  ــل  ــؤم ــم ال ومـــن  ــاء  ــف أك ــن  ــي ــدرب م
ستستضيفها  التي  الخليجية  البطولة  في  للمشاركة 
يعود  ثم  الجاري  الشهر  من  األخير  األسبوع  في  المملكة 
من  والتحضير  اإلعداد  ليواصل  األوروبــي  معسكره  إلى 
ستقام  التي  العربية  األلعاب  دورة  في  المشاركة  أجل 
برنامجه  ويتواصل  الجاري  العام  نهاية  الدوحة  في 
دورة  وهــو  الرئيس  الهدف  أجــل  من  ذلــك  بعد  ـــدادي  اإلع
بعد  الجنوبية  كوريا  في  ستقام  التي  اآلسيوية  األلعاب 

ثالث سنوات.
وفي اإلطار نفسه، هيأت اللجنة األولمبية كل الظروف 
وبطل  مكوني  وأزازي  مكوني  أمان  المبارزة  العبي  إلعداد 
عبدالكريم  وزميله  عبدالحميد  عبدالرحيم  التايكواندو 
للجولف  الناشئين  منتخب  لالعبي  باإلضافة  موسى 
ــن قــبــل االتــحــادات  ــي يــتــم وضــعــهــا م ــت وفـــق الــخــطــط ال
هذا  ــي  ف االستثنائي  ــم  ــدع ال مجموع  بلغ  إذ  المعنية، 

الجانب إلى 62 ألف دينار.
األولمبية  للجنة  العام  األمين  أبدى  آخر،  صعيد  على 
للمنتخبات  الفنية  بــالــجــوانــب  اهتمامه  البحرينية 
تقديمه  تم  الــذي  االستثنائي  الدعم  خالل  من  الوطنية 
القوى  ــاب  ــع وال والــطــائــرة  والــيــد  السلة  ــادات  ــح ات ــى  إل
والــدراجــات  والجولف  والبولنج  والمبارزة  والطاولة 
إذ  بحريني،  ــار  ــن دي ــف  أل  430 بمبلغ  ــدر  ــق وي الــهــوائــيــة 
المنتخبات  مدربي  مع  تعاقداتها  االتحادات  هذه  أتمت 
إيريك  األميركي  مع  السلة  اتحاد  تعاقد  فقد  لها  التابعة 

واتحاد  لواك  كينغ  وولف  األلماني  مع  اليد  واتحاد  رشاد 
الطائرة مع التونسي نزار الشكيلي واتحاد ألعاب القوى 
اموس  كاساي،  طريق  كوتا،  تايلوسا  هم:  مدربين   6 مع 
إلى  باإلضافة  بريغيداني،  جالينا  أوبيا،  جون  كورير، 
البولنج  اتحاد  تعاقد  فيما  الوناس،  مادن  االتحاد  مدير 
مع  الهوائية  ــات  ــدراج ال واتــحــاد  مــاك  تيم  األميركي  مع 
مع  المبارزة  واتحاد  مورافيف،  سيرجي  الكازاخستاني 
الجورجي كابياني سوسو واتحاد الطاولة مع الكرواتي 
سلطان  عبداهلل  الوطني  المدرب  تكليف  تم  فيما  بورس، 
مدربي  جانب  إلــى  الجولف  منتخبات  لتدريب  الحكم 

السباحة واليخوت الشراعية.
على  الــبــحــريــنــيــة  ــة  ــي ــب ــم األول الــلــجــنــة  مــن  وحــرصــا 

والعربية  الخليجية  الرياضية  المنظمات  عمل  نجاح 
فقد  لها  مقرا  البحرين  مملكة  من  تتخذ  التي  والدولية 
هذه  لدعم  دينار  الــف   800 يقارب  ما  اللجنة  خصصت 
الطائرة  للكرة  العربي  االتحاد  في  تتمثل  التي  الهيئات 
آسيا  غــرب  واتــحــاد  األجــســام  لبناء  اآلســيــوي  واالتــحــاد 
للفروسية  السابعة  الدولية  والمجموعة  القوى  أللعاب 
التنظيمية  واللجان  للجميع  للرياضة  الدولي  واالتحاد 
والفروسية  والبولنج  للجميع  للرياضة  الخليجية 

والمعاقين.
ــــــدورات والـــبـــطـــوالت الــمــيــدانــيــة،  ــى صــعــيــد ال ــل وع
لهذه  استثنائي  كــدعــم  ــار  ــن دي ألــف   290 رصــد  ــم  ت فقد 
خالل  البحرين  مملكة  تستضيفها  التي  االستحقاقات 

مستوى  على  بطولة   11 تبلغ  والــتــي  ــاري  ــج ال الــعــام 
مجلس التعاون في ألعاب اليخوت الشراعية والجولف 
القوى  وألــعــاب  والــمــبــارزة  للناشئين  الطائرة  والــكــرة 
واأللعاب  للناشئين  والسباحة  للناشئين  الطاولة  وكرة 
الخارجية  الــمــشــاركــات  ــم  دع ــى  إل بــاإلضــافــة  الذهنية 
البطولة  فــي  السلة  لكرة  السيدات  منتخب  كمشاركة 
بطولة  فــي  اليد  ناشيئ  منتخب  ومشاركة  الخليجية 

العالم باألرجنتين. 
وأكد الشيخ أحمد بن حمد أن هذا الدعم يأتي لتخفيف 
الرياضية  ــادات  ــح االت تتكبدها  الــتــي  المالية  ــاء  ــب األع
في  تخصم  ــت  ــان ك إذ  ــا،  ــه ــات ــوازن م إرهــــاق  إلـــى  وتــــؤدي 

السابق من الموازنات المخصصة لتلك االتحادات.

االجتماعات  إلى  أحمد  الشيخ  أشار  السياق،  هذا  وفي 
االتحادات  مع  األولمبية  اللجنة  تعقدها  التي  المكثفة 
الموازنات  وبرمجة  دراســـة  إعـــادة  بغرض  الرياضية 
مع  وتــتــنــاســب  ــالءم  ــت ت بــحــيــث   2012 الــمــقــبــل  لــلــعــام 

التزامات االتحادات محليا وخارجيا.
للجنة  ــام  ــع ال ــن  ــي األم أعـــرب  تصريحه،  خــتــام  ــي  وف
القيادة  إلــى  وتقديره  شكره  عن  البحرينية  األولمبية 
على  وحرصها  الرياضي  للقطاع  السخي  دعمها  على 
التمثيل  بمستوى  لالرتقاء  المستقبلية  الخطط  تنفيذ 
الدعم  هذا  مثل  بأن  مؤكدا  وخارجيا،  محليا  الرياضي 
ــع الــقــائــمــيــن عــلــى الــلــجــنــة األولــمــبــيــة  ــدف واالهــتــمــام ي
لمضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

ناصر بن حمد

بطل التايكواندو عبدالرحيم عبدالحميدأحمد بن حمد

»آسيوي اليد« تفّقد استعدادات االتحاد السعودي في الدمام وجدة

قرعة تصفيات جدة وبطولة 
األندية اآلسيوية 5 أغسطس

§ الوسط - محمد أمان

بالتنسيق  اليد  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  حدد   [
م���ع االت���ح���اد ال���س���ع���ودي ل��ل��ع��ب��ة ي����وم ال��ج��م��ع��ة 5 
بطولة  قرعة  إلج��راء  موعدا   2011 آب  أغسطس/ 
العالم  كأس  لنهائيات  المؤهلة   )14( للرجال  آسيا 
البحر  عروس  في  ستقام  التي  اسبانيا  في  المقبلة 
 ،2012 ش��ب��اط  ف��ب��راي��ر/  ف��ي  ج��دة  مدينة  األح��م��ر 
ستقام  التي   )15( اآلسيوية  األندية  بطولة  وقرعة 
نوفمبر/  خالل  بالسعودية  الشرقية  المنطقة  في 

تشرين الثاني 2011.
وفدا  فإن  السعودية  »الوطن«  لصحيفة  ووفقا 
اآلس��ي��وي  ل��الت��ح��اد  التنفيذي  ال��م��دي��ر  م��ن  م��ك��ون��ا 
التنفيذية  اللجنة  وعضو  أبوالليل  أحمد  الكويتي 
المسابقات  لجنة  وعضو  ه��الل  نصر  السعودي 
لمدينتي  تفقدية  زي��ارة  ب��إج��راء  ق��ام  ذي��اب  جاسم 
االتحاد  استعداد  مدى  على  للوقوف  وجدة  الدمام 

البطولتين،  الستضافة  ال��س��ع��ودي 
ع���ل���م���ا ب�����أن ب���ط���ول���ة األن����دي����ة 

يستضيفها نادي الخليج.
ونقال عن الصحيفة 

ال��س��ع��ودي��ة أي��ض��ا، 
سيظل  ال��ب��اب  ف���إن 

م���ف���ت���وح���ا أم�����ام 
اآلسيوية  األندية 
ال�������راغ�������ب�������ة ف���ي 

ال����م����ش����ارك����ة ف��ي 
نهاية  حتى  البطولة 

من  بعضا  انتهاء  لعدم  وذلك  المقبل،  تموز  يوليو/ 
اآلسيوية،  البلدان  من  بعض  في  المحلية  الدوريات 
ل�  بالمشاركة  الراغبة  األندية  عدد  يصل  أن  متوقعا 

16 ناد آسيوي.
لكل  اآلس��ي��وي��ة  األن��دي��ة  بطولة  ل��وائ��ح  وتسمح 
اتحاد  ويعطي  ب��ن��ادي��ي��ن،  ال��م��ش��ارك��ة  آس��ي��وي  بلد 
ووصيفه  ال���دوري  لبطل  الحق  البحرين  ف��ي  اليد 
يمثل  أن  ويفترض  البطولة،  ه��ذه  ف��ي  المشاركة 
من  ك��ل  المقبلة  البطولة  ف��ي  البحرينية  ال��ي��د  ك��رة 
قبل  من  الرسمية  الموافقة  بانتظار  واالتفاق،  الدير 
هذه  لتمويل  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة 
كونهما  تاريخية  مشاركة  تعتبر  التي  المشاركة 

يتأهالن لها للمرة األولى في تاريخهما.
للتصفيات  المنتخبات  ق��رع��ة  إل��ى  وبالنسبة 
الوطني  منتخبنا  يكون  أن  المؤمل  فمن  المقبلة، 
أن��ه��ى  أن  ب��ع��د  ال��م��ج��م��وع��ت��ي��ن  إح����دى  رأس  ع��ل��ى 
بيروت  في  أقيمت  التي  الماضية  التصفيات 
أن  وينتظر  ال��ث��ان��ي،  ال��م��رك��ز  ف��ي 
ت��ش��ه��د ال���ب���ط���ول���ة ال��م��ق��ب��ل��ة 
م���ن���اف���س���ة أوس�������ع م��ن 
غرب  منتخبات  قبل 
منتخب  م��ع  آس��ي��ا 
الجنوبية  ك��وري��ا 
والس���������ي���������م���������ا 
م�����ن�����ت�����خ�����ب�����ن�����ا 
المؤهل  الوطني 
ل�����ل�����ت�����أه�����ل م���ن 

. يد جد

4 مواجهات حاسمة في ختام الدور الثاني لدوري البنوك

األهلي  بنك  سيلعبها  والتي  األولى  المباراة 
في  فــخــر  ــي  ج إم  ــي  ب ــي  ك مــواجــهــة  ــي  ف المتحد 
ــورق  ال على  المعطيات  مــســاء،   7:00 الساعة 
ــج والــخــبــرة  ــائ ــت ــن ـــن نــاحــيــة الــمــســتــوى وال وم
ــارات  ــه ــم وال الــبــشــري  الــــزاد  ــن  م عمليا  ــك  ــذل وك
من  فريق  ولكن  األول،  مصلحة  في  تصب  كلها 
يعقدون  ما  دائما  فخرو  جي  إم  بي  كي  شاكلة 
المهمات أمام الكبار، إذ إن هذا الفريق يلعب إلى 
له  إنجازا  تحقيق  من  ويحاول  األخيرة  الثانية 
المتوقع  من  لذلك  متجانسة،  شابة  بمجموعة 

بعض  صــعــبــة  األهـــلـــي  ــك  ــن ب مــهــمــة  تــكــون  أن 
األشياء.

والكويت  البحرين  بنك  بين  الثانية  المباراة 
مساء،   7:45 الساعة  في  التنمية  بنك  ونظيره 
والكويت  البحرين  لبنك  تميل  الكفة  األخرى  هي 
التنمية  بنك  ولــكــن  الــمــهــارة  عــامــل  تــواجــد  فــي 
تشير  التوقعات  كانت  أن  بعد  بــجــدارة  تأهل 
الوضع  ولكن  األول،  الدور  من  مبكر  خروج  إلى 
االنتصارات  من  للمزيد  يطمح  الفريق  يختلف 

في ظل هذا النجاح.

الخليجي  ــرف  ــص م بــيــن  الــثــالــثــة  ــاراة  ــب ــم ال
ــاراة  ــب م ســتــكــون  المستقبل  ــك  ــن وب ــاري  ــج ــت ال
وفريق  بالسرعة  يمتاز  فريق  بين  جــدا  مثيرة 
نفسه  الوقت  في  ولكن  القوي  بالهجوم  يمتاز 
الضغط  يكون  عندما  وخصوصا  دفاعيا  يعاني 
يتأهل  ــــذي  ال الــمــســتــقــبــل  ــك  ــن ب ــى  ــل ع مــســتــمــرا 
الثانية  مشاركته  في  ــدور  ال لهذا  ــى  األول للمرة 
ونجومه  ــق  ــري ــف ال ــوح  ــم ط ــك  ــذل ل بــالــمــســابــقــة، 
شوقي  وإبراهيم  حسين  ومحمود  عاشور  علي 
إلى  التأهل  هــو  ــدف  ــه وال ــع  ــواق ال ــذا  ه تتخطى 

األدوار التالية.
ــاء الــيــوم  ــس ــة واألخـــيـــرة م ــع ــراب ــاراة ال ــب ــم ال
لهذه  العائد  الوطني  البحرين  بنك  ستجمع 
تسهيالت  وبــيــن  طــويــل  غــيــاب  بعد  المسابقة 
وتأهل  التوقعات  جميع  خالف  الذي  البحرين 
المسابقات  في  ثانوية  أدوارا  يلعب  كان  أن  بعد 
هذا  على  بنفسه  يلقي  الغموض  لذلك  الماضية، 
مثيرة  المباراة  تكون  أن  المتوقع  ومــن  اللقاء 

ومليئة باألهداف. فريق المستقبل

§ الجفير - نادي المنامة

عشر(  الستة  )دور  الثانية  المرحلة  مباريات  على  اليوم  مساء  الستار  يسدل   [
من دوري البنوك والمؤسسات المصرفية )15( والذي ينظمه نادي المنامة للسنة 
وهي  مشتركة  عوامل  تجمعها  مواجهات   4 ستقام  إذ  التوالي،  على  عشر  الخامسة 
الغموض والصعوبة واإلثارة، كون أن الفرق استطاعت التأهل بشق األنفس ما عدا 
اليوم  مساء  المباريات  ستخوض  التي  الفرق  غالبية  ذلك  فيما  المتحد،  األهلي  بنك 

تتأهل للمرة األولى إلى دور الستة عشر من هذه المسابقة.

األولمبية البحرينية ومايكروسوفت يوقعان اتفاقية شراكة
§ أم الحصم - اللجنة األولمبية

الترتيبات  الــبــحــريــنــيــة  ــة  ــي ــب ــم األول الــلــجــنــة  ــت  ــه أن  [
المجال  فــي  االستراتيجية  الــشــراكــة  التفاقية  النهائية 
إلى  تهدف  التي  العالمية  مايكروسوفت  شركة  مع  التقني 
الدعم  وتوفير  وخدماتها  مايكروسوفت  تراخيص  منح 
الهيئات  وجميع  األولمبية  للجنة  والبشري  والتقني  الفني 
المنضوية تحت مظلتها لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخه 

بالتعاون مع شركة عالم الكمبيوتر.
ــة  ــي ــب ــم األول ــة  ــن ــج ــل ال بــمــبــنــى  األول  أمــــس  يــــوم  وتــمــت 
االتفاقية  هذه  على  التوقيع  مراسم  الحصم  بأم  البحرينية 
التنفيذي  رئيسها  األولمبية  اللجنة  جانب  من  وقعها  التي 
الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة وعن شركة مايكروسوفت 
ــارق  ــان ط ــم ــي الــبــحــريــن وســلــطــنــة ع ــا اإلقــلــيــمــي ف ــره ــدي م
البحرينية  األولمبية  للجنة  العام  األمين  بحضور  حجازي 
الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة ونائب رئيس مجلس اإلدارة 

والمدير التنفيذي لعالم الكمبيوتر محمد المؤيد.
اللجنة  أن  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  أكد  الشراكة،  هذه  عن 
رئيس  توجيهات  تنفيذ  في  ماضية  البحرينية  األولمبية 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
بينها  ومــن  للجنة  العام  األداء  لتطوير  الرامية  خليفة  آل 
تفعيل خطة تقنية المعلومات التي تم إعدادها من قبل إدارة 
أحدث  استخدام  إلى  وتهدف  اللجنة  في  المعلومات  تقنية 
إلى  مشيراً  العالم،  في  المستخدمة  والتقنيات  البرمجيات 
من  العالمية  الشركات  قائمة  تتصدر  مايكروسوفت  أن 

حيث جودة البرمجيات التي تقدمها لعمالئها وجمهورها.
هذه  أن  األولمبية  للجنة  التنفيذي  الرئيس  وأضـــاف 
والبشري  والتقني  اإلداري  األداء  تطوير  تشمل  االتفاقية 
لدى االتحادات الرياضية، إذ تتضمن االتفاقية بنودا تتعلق 
بتنظيم دورات تعليمية لجميع االتحادات المنضوية تحت 

مظلة اللجنة األولمبية.
ــذه االتــفــاقــيــة  ــه ــه ب ــادت ــع ــــارق عـــن س ـــــدوره صـــرح ط ب
اللجنة  مــع  االتفاقية  ــذه  ه لتوقيع  ســعــداء  »نحن  قــائــال: 
نحو  ــى  األول الخطوة  ذلك  في  ونــرى  األولمبية  البحرينية 

تمكين  ــي  ف تــســاهــم  األمــــد  طــويــلــة  اســتــراتــيــجــيــة  ــة  ــراك ش
التقدم  لتحقيق  سعيها  في  األولمبية  البحرينية  اللجنة 
ملتزمون  ونحن  المختلفة.  أنشطتها  عبر  التكنولوجي 
التي  الــتــقــنــيــات  ــي  ف للجنة  الــمــثــلــى  ــادة  ــف ــت االس بــضــمــان 
والخارجية  الداخلية  عملياتها  تعزيز  بهدف  وذلك  نقدمها 
والكفاءة  اإلنتاجية  تحسين  في  هائلة  إمكانات  وتحقيق 
برمجيات  استخدام  لحقوق  اإلجمالية  الكلفة  تخفيض  مع 

مايكروسوفت بفضل »اتفاقية المؤسسات«.
والمدير  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  ــد  أك جــانــبــه،  ــن  م
الشراكة  هذه  »إن  المؤيد  محمد  الكمبيوتر  لعالم  التنفيذي 
بين اللجنة األولمبية البحرينية ومايكروسوفت هي بداية 
الطريق لتعاون متواصل بين الطرفين لشراكة من أجل رفع 
مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في اللجنة 
في  الرياضية  التحتية  البنية  وإثراء  البحرينية  األولمبية 

مملكة البحرين«.

األولــمــبــيــة  الــلــجــنــة  ستستفيد  ــة،  ــي ــاق ــف االت ــب  ــوج ــم وب
 Microsoft مع  ومــعــززة  مبسطة  حلول  من  البحرينية 
ستتاح  كما   .  2010Office Microsoft و   Windows 7
 Lync Microsoft االتصاالت  تقنية  استخدام  فرصة  لها 
ــال،  ــص االت ــل  ــائ وس أفــضــل  ـــدة  واح منصة  ــي  ف تجمع  الــتــي 
واالتــصــال  التواجد  وإمكانية  الفورية  الرسائل  فتشمل 
واالفتراضية  المرئية  المؤتمرات  وعقد  والمرئي  الصوتي 
مستخدمي  ويحرر  إنتاجية  أكثر  العمل  بيئة  يجعل  مما 
تجاري،  منظور  من  والمكان.  الزمان  قيود  من  التقنية  هذه 
تفاعل   Microsoft SharePoint تقنية  ــزز  ــع ــت وس
الــمــعــلــومــات  وتـــبـــادل  الــبــعــض  بعضهم  مــع  الــمــوظــفــيــن 
والبيانات فيما بينهم على الصعيدين الداخلي والخارجي، 
ما يساهم في زيادة إنتاجيتهم. كما سيتم بموجب االتفاقية 
األولمبية  اللجنة  فــي  العاملة  البشرية  ــوادر  ــك ال تــدريــب 

البحرينية وكافة االتحادات الرياضية.

خالد بن عبداهلل وطارق حجازي أثناء التوقيع
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كان مهددًا بالخروج من الدور األول فتحول إلى بطل

البرتقالي يستعيد بريق الذهب بتتويج ثالث بدرع السلة

بالفوز  الترشيحات  عــن  تماما  بعيدا  ــان  ك الــحــالــة 
أدنــى  أو  قوسين  ــاب  ق ــان  ك باعتباره  ـــدوري  ال ببطولة 
فريق  مــع  تــســاوى  عندما  األول  الـــدور  منذ  الــخــروج  مــن 
البحرين بالرصيد نفسه من النقاط قبل أن يفوز عليه في 
الثمانية  لدور  المؤهل  الثامن  المركز  ويضمن  مباراة  آخر 

لتبدأ بعدها حكاية الحالة مع لقب الدوري.
الحالة كان وضعه صعبا في دور الثمانية إذ إن النقاط 
وضعه  من  عقدت  األول  القسم  في  جمعها  التي  القليلة 
الثمانية  دور  مــبــاريــات  جميع  يخوض  جعله  مــا  ــو  وه

وكأنها مباريات بطولة.
المنامة  فريق  على  الفوز  من  له  لقاء  أول  في  وتمكن 
سريعا  ويضمن  انتصاراته  بعدها  ليواصل  الكأس  بطل 
على  الحصول  من  تمكن  بل  السداسية  للدورة  الوصول 

المركز الرابع فيها.
الصفر  من  فيه  الفرق  جميع  تبدأ  الذي  السداسي  وفي 
بدأ فريق الحالة يرنو نحو لقب الدوري مقدما مستويات 

مميزة وكاشفا عن نوايا بطولية.
إلى  ــاراة  ــب م مــن  مستواه  تــفــاوت  ــم  رغ على  والــفــريــق 
على  فــقــط  لــيــس  ــا  ــح واض ـــان  ك تصميمه  أن  إال  أخــــرى 

الوصول للمربع الذهبي وإنما للفوز باللقب.
ليالقي  الثالث  المركز  في  الحلول  في  الحالة  ونجح 
الذهبي  الــمــربــع  ــي  ف الــثــانــي  الــمــركــز  صــاحــب  المنامة 
في  ويــنــجــح  متتاليتين  مــبــاراتــيــن  ــي  ف عليه  ويــتــفــوق 
فريق  البطولة  فــرق  أقــوى  لمواجهة  للنهائي  الوصول 

نادي المحرق.
بقوة  ضرب  النهائي  في  األولى  المباراة  ومنذ  الحالة 
المشوار  نصف  قطع  من  مكنه  صريحا  انتصارا  وحقق 

نحو الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
أمام  الثانية  المباراة  في  خسر  الفريق  أن  رغم  وعلى 
في  توازنه  استعادة  من  تمكن  ما  سرعان  أنه  إال  المحرق 
حسم  من  وتمكن  كبير  بذكاء  ولعب  الفاصلة  المباراة 

األمور في الثواني األخيرة وصوال للفوز في المباراة.
الحداد  صالح  المميز  الوطني  مدربه  وبقيادة  الحالة 
لمنصات  ــودة  ــع ال ــن  م وتــمــكــن  للمستحيل  حـــدا  وضـــع 
عليها  ســـار  محكمة  خططا  رســـم  ــداد  ــح ــال ف الــتــتــويــج، 
ليواصل  عاما   15 منذ  المفقود  باللقب  وتوجوا  الالعبون 
من  خرج  أن  بعد  الكبيرة  الفرق  بين  ــه  دوران السلة  درع 
ثم  ومن  المحرق  ثم  ومن  األهلي  يد  على  المنامة  احتكار 
األهلي مرتين متتاليتين وصوال للحالة الذي فاز باللقب 

أيضا.
مجددا  تحقيقه  من  تمكنوا  السلة  دوري  أبطال  جميع 
السلة  دوري  أن  يؤكد  ما  األخيرة  الخمس  السنوات  في 
كــون  ــازع  ــن م دون  ــن  م وخليجيا  محليا  ــــوى  األق ـــات  ب

المنافسة على بطولته بين 4 فرق وأكثر.
لهذا  ــدا  ــدي ج عــصــرا  سيفتح  بالبطولة  الــحــالــة  ــوز  ف
السنوات  في  المشكالت  من  الكثير  عانى  الــذي  النادي 
ستعود  العافية  فإن  بالبطولة  فوزه  بعد  ولكنه  األخيرة 

فريق الحالة توج بلقب دوري السلة بعد 15 عامًامجددا إلى جسد الحالة.

§ الوسط - محمد عباس

] احتفلت منطقة الحالة وجماهير نادي الحالة حتى وقت متأخر من مساء أمس األول )االثنين( 
أن  بعد  عاما  منذ 15  األول  واللقب  السلة  لكرة  البحرين  زين  دوري  في  النادي  ألقاب  بثالث  بالفوز 
متكافئة  مباراة  بعد   76/82 بنتيجة  القوي  المحرق  فريق  على  الفاصلة  المباراة  في  الفريق  فاز 

وصعبة حسمها البرتقالي في الثواني األخيرة.

أكد أن الالعبين وعدوه بالفوز بالبطولة

الحداد: سرنا خطوة خطوة نحو اللقب

أحمد علي قائد »أوركسترا« الحالة

الحداد  صالح  الوطني  الحالة  فريق  مدرب  أكد   [
وضع  ف��ي  الفريق  ت��دري��ب  مهمة  تسلم  أن  ومنذ  أن��ه 
الالعبين  من  والترحيب  التعاون  كل  لقي  جدا  صعب 

الذي قالوا له: »نحن رهن اشارتك«.
قلت  الفريق  مع  لي  األول��ى  اللحظة  »منذ  وأض��اف 
علينا  ويجب  خطوة  خطوة  األم��ور  سنأخذ  لالعبين 
كنا  أن  بعد  الثمانية  ل��دور  التأهل  أجل  من  العمل  أوال 

نصارع على الخروج من القسم األول«.
في  فكرنا  الثمانية  ل��دور  وصلنا  أن  »بعد  وتابع 
للمربع  للتأهل  وص��وال  ذلك  في  ونجحنا  السداسي 
وقلت  باللقب  بالفوز  فعليا  فكرنا  وبعدها  الذهبي 
لالعبين أن هذا الموسم ال بد أن نتوج ويجب أن نمتلك 

االصرار الالزم للفوز بالبطولة«.
في  بالخسارة  يتأثر  ل��م  فريقه  أن  ال��ح��داد  وأك���د 
المحرق،  أم��ام  ال���دوري  نهائي  ف��ي  الثانية  ال��م��ب��اراة 
وق����ال: »ب��ال��ع��ك��س ب��ع��د ال��خ��س��ارة ت��ج��اوزن��ا األم���ور 

جميع  وك���ان  التالية  ال��م��ب��اراة  ف��ي  وف��ك��رن��ا  سريعا 
الالعبين مصممين على الفوز باللقب«.

وواص�����ل »ل���م ن��ت��أث��ر ب��ال��خ��س��ارة ألن��ن��ا ل���م ن��ق��دم 
المستوى المأمول وكان أداؤنا ضعيفا ومن الطبيعي 

أن نخسر في هذه الحالة«.
وبينت  بالالعبين  اجتمعت  الخسارة  »بعد  مبينا 
تصحيح  ع��ل��ى  س��وي��ا  وع��م��ل��ن��ا  أخ���ط���اءه  الع���ب  ل��ك��ل 
أن  فقالوا  مني  تريدون  ماذا  لالعبين  وقلت  األخطاء 
وبالفعل  اللقب  سنحقق  ونحن  الملعب  خ��ارج  تقف 

أوفوا بوعدهم«.
أية  في  أفكر  لم  لنا  الثالثة  المباراة  »ف��ي  وأض��اف 
أتوقع  ولم  البطولة  نخسر  أن  الممكن  من  أننا  لحظة 
الخسارة وإنما كنت شبه متيقن من الفوز في النهاية 

لما لمسته من اصرار الالعبين على تحقيق اللقب«.
المحرق  جماهير  كانت  المباراة  بداية  »قبل  وتابع 

تقول بأننا سنخسر وقلت لهم بأننا سنفوز باللقب«.

الحداد يتحدث إلى الوسط الرياضي

مال اهلل: رزقت على قدر نيتي

الخاجة: عملنا بجد 
للفوز باللقب

المخضرم  الالعب  للبطولة  النهائية  والمباراة  الحالة  فريق  نجم  عّلق   [
بعد  الــدوري  ببطولة  التوالي  على  الثالثة  للمرة  تتويجه  على  اهلل  مال  أحمد 
أصبح  وأنه  الحالة  مع  الموسم  وهذا  األهلي  النادي  مع  الماضيين  الموسمين 

والبطولة وجهين لعملة واحدة، بقوله: »على قدر نياتكم ترزقون«.
األم  ناديي  مع  التتويج  هذا  على  اهلل  وأحمد  أوال  اهلل  من  فضل  »هذا  وأضاف 

الحالة بعد كل هذه السنوات«.
الفوز  على  مصمما  الفريق  وكان  بالبطولة  الفوز  شخصيا  »توقعت  وتابع 

بها منذ الوصول للمربع الذهبي«.
وعن المستوى المميز الذي قدمه في المباراة النهائية بعد أن لعب بصورة 
متواضعة في المباراة الثانية، قال مال اهلل: »كان أدائي الغير جيد في المباراة 
الثانية دافعا لي لتقديم أفضل ما لدي في المباراة األخيرة وبالفعل نجحت في 
أحمد مال اهلل فرحا بالفوز بالدرعمعظم المحاوالت كما أن الفريق كان في مستوى مميز أهله للفوز في النهاية«.

الفريق  أن  الخاجة  عبداهلل  الحالة  فريق  نجم  أكد   [
الذي  باللقب  الفوز  أجل  من  جماعية  وبصورة  بجد  عمل 

ابتعد عن الحالة منذ سنوات طويلة.
وقال: »على رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق 
الطريق  إلى  العودة  من  تمكن  أنه  إال  الموسم  بداية  في 

الصحيح وتمكن من التتويج في النهاية باللقب«.
وأضاف »فزت في السابق بالبطولة مع األهلي وهذه 
بعد  الحالة  مع  بالبطولة  فيها  أفــوز  التي  األولــى  المرة 

انتقالي للفريق في بداية الموسم«.
جماعية  بصورة  باللعب  نجحنا  أننا  »أعتقد  وتابع 
أدوارهــم  الالعبين  جميع  أعطى  للفريق  الفني  والجهاز 
الجهود  لتتكامل  جيد  بشكل  طبقوها  التي  المطلوبة 

للفوز باللقب«.
ــه بــالــتــتــويــج مــجــددا  ــادت ــع ــن س ــة ع ــاج ــخ ــــرب ال وأع
تركه  بعد  ــرق  ف لــعــدة  انتقل  أن  بعد  الـــدوري  ببطولة 

األهلي وصوال للعب مع الحالة. عبداهلل الخاجة

الحالة  ف��ري��ق  ن��ج��م   [
وص���ان���ع أل���ع���اب ال��ف��ري��ق 
أح��م��د ع��ل��ي ح��س��ي��ن ك��ان 
في  للحالة  الفصل  كلمة 
المباريات  وف��ي  النهائي 
في  وخ��ص��وص��ا  ال���ث���الث 
ال��م��ب��ارات��ي��ن ال��ل��ت��ي��ن ف��از 

فيهما الفريق.
هو  ال���الع���ب  ه����ذا  أداء 
ترمومتر الفريق باعتباره 
والقادر  األوركسترا  قائد 
على تغيير مجريات اللعب 
وت��ط��ب��ي��ق أف���ك���ار م���درب 
ال���ف���ري���ق ص���ال���ح ال���ح���داد 
من  ك��واح��د  نفسه  م��ق��دم��ا 
في  األلعاب  صناع  أفضل 

الدوري المحلي.
أحمد علي عندما يكون 
ف����ي م���س���ت���واه ال��م��ع��ه��ود 
أن  بمكان  الصعوبة  فمن 
ما  وه���ذا  ال��ح��ال��ة،  يخسر 
الفريق  ج��م��اه��ي��ر  ت��ع��رف��ه 
ج����ي����دا وه������و م����ا دف��ع��ه��ا 
كبيرة  الف��ت��ة  وض���ع  إل���ى 
ف���ي ال��ص��ال��ة ب��ه��ا ص���ورة 
ال�����الع�����ب ك���ت���ب ع��ل��ي��ه��ا: 
أحمد علي حسين متوجًا بالدرع»إيفرسون أنت األفضل«.

أكد أنه وعد الجميع بالبطولة قبل المباراة

جوادي: التتويج ال يوصف في أول نهائي لي
بقوة  القادم  والنجم  الحالة  فريق  نجم  أوضح   [
أن  ــوادي  ج عباس  البحرينية  السلة  كــرة  سماء  في 
مع  له  موسم  أول  في  يخوضه  ــذي  ال األول  النهائي 

الفريق األول كان هذا النهائي ضد المحرق.
وقال: »التتويج باللقب في اول نهائي لي شعوره 
يطمح  ـــذي  ال للفريق  كبير  ــاز  ــج إن ـــذا  وه يــوصــف  ال 

لمواصلة االنتصارات والفوز بالبطوالت«.
وقلت  باللقب  بــالــفــوز  متفائال  ــت  ــن »ك وأضــــاف 
في  وحتى  بالبطولة  سنفوز  أننا  أصحابي  لجميع 
البالك  بخدمة  هاتفي  فــي  كتبت  للمباراة  الطريق 
لهم  ــدرع  ال وجلب  بالبطولة  للفوز  ذاهــب  أنــي  بيري 

وقد تحقق هذا األمر«.
ــر فــي ظــهــوره بــالــمــســتــوى نــفــســه في  ــس ـــن ال وع

الفريق  في  الوحيد  الالعب  وهــو  الثالث  المباريات 
يشهد  أن  دون  ــن  م نفسه  بــالــمــســتــوى  لــعــب  الـــذي 
التي  الثانية  المباراة  في  حتى  تراجع  أي  مستواه 
للعب  كثيرا  متحمسا  »كنت  وقــال:  الفريق،  خسرها 
المباراة النهائية ولعبت بحماس كبير وهو ما مكنني 

من تقديم المستوى نفسه في جميع المباريات«.
من جانب آخر، بين جوادي أن التتويج باللقب مع 

الفريق األول ال يضاهيه الفوز به مع أي فريق آخر.
قدم  الفريق  أن  باللقب  الفوز  في  »الحالوة  وقــال: 
األول  الدور  من  الخروج  من  قريبا  وكان  جدا  بعيد  من 
وهو  والالعبين  واإلداري  الفني  الجهاز  اصـــرار  لــو 
للفوز  وصــوال  الصحيح  الطريق  إلى  الفريق  أعــاد  ما 

بالبطولة«. عباس جوادي فرحًا بالتتويج بالدرع السالوي

حمد علي: البطولة هدية لألب الروحي رشدان
حسين  علي  حمد  الــالعــب  الحالة  فريق  نجم   [
الروحي  األب  إلى  الدوري  ببطولة  الفوز  إنجاز  أهدى 
جاسم  النادي  ورئيس  الحالة  نادي  في  السلة  لكرة 
في  السلة  لــكــرة  ويــقــدمــه  قــدمــه  ــا  م ــل  ك على  ـــدان  رش
باللقب  الفوز  يستحقون  »الحاالوية  وقال:  النادي. 
النهاية  حتى  الفريق  خلف  وقف  الذي  الجمهور  وهذا 
بالبطولة  الفوز  يستحق  الدوري  قاع  في  كان  أن  بعد 

أيضا«.
أن  فيها  كــدنــا  صعبة  ظـــروف  ــي  ف »كــنــا  ـــاف  وأض

نخرج من الدور األول قبل أن نتمكن بصورة تدريجية 
من تحسين المستوى ولعب المباراة النهائية والفوز 
الفريق  مدرب  طلبها  التي  التعليمات  وعن  باللقب«. 
الحداد  منا  »طلب  ــال:  ق الفريق،  من  الــحــداد  صالح 
في  االستعجال  ــدم  وع بــهــدوء  اللعب  على  التركيز 
إنهاء الكرات كما كلف كل العب بأدوار محددة دفاعية 

وهجومية«.
وأضاف »لعبنا بحماس كبير وقتالية عالية وكنا 

حمد علي حسين فرحا بالتتويج بدرع الدوريمصرين على الفوز على رغم قوة الفريق المنافس«.
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المصريون يترقبون أول قمة بعد الثورة

الكالسيكو الـ )107( بين األهلي والزمالك على صفيح ساخن
§ القاهرة – أ ف ب

األهلي  مع  الزمالك  مــبــاراة  تتصدر   [
والعربية  المصرية  الــقــدم  ــرة  ك عناوين 
ــام  ــت ـــي خ ــا يـــتـــواجـــه الـــفـــريـــقـــان ف ــدم ــن ع
الدوري  من  والعشرين  السابعة  المرحلة 
ــوم  ــي ـــاد الـــقـــاهـــرة ال ـــت ــى اس ــل ــي ع ــل ــح ــم ال
األولــى  هي  ستكون  قمة  في  ــاء(،  ــع )األرب
والعشرين  الخامس  ثورة  بعد  نوعها  من 
ــام  ــظ ــن ــال ـــت ب ـــاح ـــي أط ـــت ـــن يـــنـــايـــر، وال م

السابق. المصري 
ـــدر األهــــلــــي تـــرتـــيـــب الــــــدوري  ـــص ـــت وي
للزمالك،   50 مــقــابــل  نــقــطــة،   55 بــرصــيــد 
وبــالــتــالــي  ــث،  ــال ــث ال لــإســمــاعــيــلــي  و43 
بين  اللقب  على  مــحــصــوراً  ــراع  ــص ال بــات 
نهاية  عــلــى  ــات  ــاري ــب م  4 قــبــل  الــغــريــمــيــن 
كي  الفوز  الزمالك  على  ويتعين  الـــدوري، 

يبقي الصراع مفتوحًا.
بين   107 الــرقــم  المواجهة  وستحمل 
 25 مقابل  مرة   37 األهلي  فاز  إذ  الفريقين، 

للزمالك و44 تعاداًل.

انتفاضة األهلي وتراجع الزمالك
من  العديد  الماضية  األسابيع  وشهدت 
الصدارة  اثرها  على  فقد  للزمالك  الكبوات 
فترة  تخللتها  شهور  لعدة  عليها  تربع  التي 
 25 ثــورة  بعد  للمسابقة  الطويلة  التوقف 

يناير.
وفي 11 مباراة بعد استئناف المسابقة 
في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حقق 
الزمالك بقيادة مديره الفني حسام حسن 5 
انتصارات فقط مقابل 3 تعادالت وخسائر، 
إيابا،  قوية  األهلي  فعل  ردة  كانت  حين  في 
مانويل  العائد  البرتغالي  بقيادة  فحقق 

جوزيه الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3.
لقبه  على  المحافظة  من  األهلي  واقترب 
وإحـــــرازه لــلــمــرة الــســابــعــة عــلــى الــتــوالــي 
بعد  تــاريــخــه،  فــي  والثالثين  والــســادســة 
للغاية  سلبية  كانت  التي  األخيرة  المرحلة 
ــه أمــــام الــمــصــري  ــوط ــق ــد س ــع ــك ب ــال ــزم ــل ل
الماضي،  السبت  2/صفر  البورسعيدي 
في  اإلسماعيلي  على  األهــلــي  تغلب  فيما 
محمد  نجميه  من  بهدفين   1/2 قمة  مباراة 

بركات ومحمد ناجي جدو.

الصفوف شبه مكتملة
مكتملة  شبه  الفريقين  صفوف  وتبدو 
صانع  ــاب  ــي غ ــع  ــوق ــت وي الــقــمــة  ــاء  ــق ل قــبــل 
خشية  تــريــكــة  أبـــو  محمد  ــي  ــل األه ــاب  ــع أل
مهاجم  غياب  ينتظر  كما  اإلصابة،  معاودة 
اكتمال  عــدم  بسبب  زكــي  عــمــرو  الــزمــالــك 
تأهيله بعد التعافي من اإلصابة كما يغيب 
مباراة  بعد  لإيقاف  إبراهيم  محمد  الشاب 

المصري.
الخيرة  ــك  ــال ــزم ال تــمــاريــن  ــي  ف وشــــارك 
ــرو زكــي  ــم جــمــيــع الــالعــبــيــن بــاســتــثــنــاء ع
بينما  بالمعسكر،  تواجدهما  لعدم  وميدو 

عــوديــة  محمد  ــري  ــزائ ــج ال الــمــهــاجــم  أدى 
عقب  للمباراة  لتجهيزه  تأهيلية  تدريبات 

إصابته بالكاحل.
هجوم  أقوى  صاحب  الزمالك،  ويعتمد 
البارز  نجمه  على  هدفًا(،   42( الــدوري  في 
المحمدي  ياسر  حسين  والقطري  شيكاباال 
شباك  لهز  مصطفى  وحسن  جعفر  وأحمد 
ــي،  ــل األه يعتمد  ــل،  ــاب ــق ــم ال ـــي  وف األهـــلـــي، 
هدفًا(   20( دفاع  خط  أقوى  ثاني  صاحب 
عماد  على  البورسعيدي،  المصري  بعد 
والسنغالي  »جــدو«  ناجي  ومحمد  متعب 
محمد  ــرم  ــض ــخ ــم وال سيلفا  دا  ــك  ــي ــن ــي دوم

بركات.

الحكم  تعيين  المصري  االتحاد  وأعلن 
علمًا  المباراة،  إلدارة  بلوم  كيفن  الهولندي 
توينتي  بين  هولندا  كأس  نهائي  أدار  بأنه 
وأياكس أمستردام في مايو/ أيار الماضي، 
القمة  يــديــر  هــولــنــدي  أول  سيصبح  ــو  وه

المصرية.
مصر  يــلــعــب  ــات،  ــاري ــب ــم ال ــي  ــاق ب ـــي  وف
والمقاولون  الشرطة،  اتحاد  مع  المقاصة 
واإلسماعيلي  الجيش،  طالئع  مع  العرب 
مع  الحدود  وحرس  السكندري،  االتحاد  مع 
وسموحة  دجلة،  وادي  مع  وانبي  الجونة، 
ــاج  ــت ــت مــع اإلن ــي ــروج ــت ــري، وب ــص ــم مــع ال

الحربي.

لقاء مثير مرتقب بين األهلي والزمالك

جوزيه األهلي يسعى لقمع ثورة »العميد«
§ القاهرة - د ب أ

لفريق  الفني  المدير  أعلن  فقط  شهور   6 قبل   [
وتوأمه  حسن  حسام  القدم  لكرة  المصري  الزمالك 
البرتغالي  ع��ودة  أن  إب��راه��ي��م  ب��ال��ن��ادي  ال��ك��رة  مدير 
لألهلي  الفني  المدير  منصب  إل��ى  ج��وزي��ه  مانويل 
األهلي  على  يسيطر  أن  يجب  القلق  وأن  تخيفهما  ال 
فقط  واح��دا  شهرا  لكن  العكس.  وليس  وجماهيره 
ونقل  عقب  على  رأس���ا  األوض����اع  لقلب  كافيا  ك��ان 
جماهيره  قلوب  إلى  األهلي  مدرجات  من  القلق  روح 
وأصبح  طموحاته  تحقيق  ف��ي  ال��ت��وأم  فشل  بعدما 
في  األش��ه��ر  ال��م��درب  أم��ام  م��ج��ددا  بالسقوط  م��ه��ددا 
خيرا  الزمالك  جماهير  واستبشرت  األهلي.  تاريخ 
الفريق  بإحراز  الماضي  الموسم  انتهاء  مع  بالتوأم 
المصري  الدوري  مسابقة  جدول  في  الثاني  للمركز 
منذ  حسن  الشقيقان  حققها  التي  الصحوة  نتيجة 
الماضي  الموسم  وس��ط  في  الفريق  قيادة  توليهما 
ساءت  الذي  كاستال  دي  السويسري  للمدرب  خلفا 

نتائجه مع الفريق.
أداء  ف��ي  ال��ص��ح��وة  ت��ت��ح��ول  أن  ال��ف��ري��ق  وت��وق��ع 
أبناء  مسيرة  ف��ي  حقيقة  ث��ورة  إل��ى  الفريق  ونتائج 

مدرسة الفن والهندسة بعدما 
تثبيت  في  التوأم  نجح 

الفريق  م��ع  أق��دام��ه 
من ناحية وانتزاع 

ث��ق��ة ال��ج��م��اه��ي��ر 
وم�������ج�������ل�������س 

ة  ر ا د إل ا
م����ن ن��اح��ي��ة 

أخ������رى ب��ل 
وف����������رض 
ه���ي���م���ن���ت���ه 
ع����������ل����������ى 

ال�������ف�������ري�������ق 
م������������ن خ��������ال 

ال��ح��زم ال��ش��دي��د 
ف��������ي ال����ت����ع����ام����ل 

م����ع ال���اع���ب���ي���ن. وق����اد 
للتوأم  الشديد  الحماس 

المسابقة  من  األول  ال��دور  إنهاء  إلى  الزمالك  فريق 
جدول  قمة  على  الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في 
في  وجماهيره  الفريق  آم��ال  لتتضاعف  المسابقة 
ولكن  س��ن��وات.   6 منذ  األول���ى  للمرة  اللقب  إح���راز 
في  وب��دأ  النجاح  مسيرة  استكمال  رف��ض  الزمالك 
تصحيح  ف��ي  ال���ت���وأم  ح��م��اس  ف��ش��ل  بينما  ال��ت��رن��ح 
مثلها  في  وتعادل  مباريات   3 الفريق  فخسر  المسار 
 8 مقابل  الثاني  الدور  في  خاضها  مباراة   11 خال 
انتصارات و3 تعادالت لألهلي الذي قفز مجددا على 
نهاية  في  نقاط  بأربع  تأخره  تحويل  في  ونجح  القمة 
الزمالك  أم��ام  نقاط   5 بفارق  تفوق  إلى  األول  ال��دور 

قبل مباراتهما المقررة اليوم )األربعاء(. 
مقاعد  على  الجالسين  منافسيه  ج��وزي��ه  ول��ق��ن 
قاسيا  درس����ا  ال��زم��ال��ك  ف��ري��ق  ف��ي  ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 
إلى  األم��ور  إع��ادة  في  التدريبية  بخبرته  نجح  بعدما 
)الشياطين  األهلي  فريق  داخ��ل  الصحيح  نصابها 
التصريحات  إلى  كثيرا  جوزيه  يلتفت  ولم  الحمر(. 
الماضية.  ال��ش��ه��ور  م���دار  على  ل��ل��ت��وأم  »ال��ع��ن��ت��ري��ة« 
لانقضاض  الزمالك  فيها  تهيأ  طويلة  أسابيع  وبعد 
الفني  ومديرهم  العبيه  على  واإلجهاز  األهلي  على 
في  ال��ي��وم  وال��م��ق��ررة   107 رق���م  ال��ق��م��ة  م��ب��اراة  ف��ي 
المسابقة  من  والعشرين  السابعة  المرحلة 
الحسم،  موقعة  ال��ت��وأم  واع��ت��ب��ره��ا 
تشتهي  ال  ب��م��ا  ال���ري���اح  ج����اءت 
ال��س��ف��ن وأص��ب��ح��ت ال��م��ب��اراة 
أمام  سانحة  فرصة  بمثابة 
على  العملي  للرد  جوزيه 

التصريحات.
ول��ك��ن ج���وزي���ه ال���ذي 
الشياطين  ق��ي��ادة  يتولى 
في  الثالثة  للمرة  الحمر 
مستعدا  ي��ب��دو  ت��اري��خ��ه 
آخر  نصر  لتحقيق  اآلن 
ع��ل��ى  ي���ت���وق���ف  ال  ب������ارز 
وإنما  اليوم  مباراة  نتيجة 
ع��ل��ى »ق���م���ع« ث����ورة ال��ف��ري��ق 
حسن  حسام  بقيادة  األبيض 

سابقا«. العالم  العبي  »عميد 

قطار تصفيات آسيا 
نحو مونديال 2014 ينطلق اليوم

§ دبي - ا ف ب

التصفيات  قــطــار  ـــاء(  ـــع )األرب ــوم  ــي ال ينطلق   [
لكرة  العالم  كــأس  نهائيات  إلــى  المؤهلة  اآلسيوية 
 8 فتقام   2014 الــعــام  الــبــرازيــل  فــي  الــمــقــررة  الــقــدم 

مباريات في ذهاب الدور األول.
مع  مــالــيــزيــا  فتلتقي  ــات  ــاري ــب م  8 ــوم  ــي ال ــام  ــق وت
مع  وكمبدويا  باكستان،  مــع  وبــنــغــالدش  ــوان،  ــاي ت
مع  وأفغانستان  الفليبين،  مع  وسريالنكا  الوس، 
تيمور  ــع  م ونــيــبــال  ــاو،  ــاك م ــع  م وفيتنام  فلسطين، 

الشرقية ومنغوليا مع ميانمار.
تموز  يــولــيــو/   3 ــي  ف اإليــــاب  ــات  ــاري ــب م وحــــددت 

المقبل.
منتخبًا   43 التصفيات  ــي  ف ــارك  ــش وي

في  نــتــائــجــهــا  بــحــســب  تصنيفها  تـــم 
الــتــصــفــيــات الــســابــقــة وأيـــضـــًا في 

في   2010 ــال  ــدي ــون م نــهــائــيــات 
جنوب إفريقيا.

التصفيات،  لنظام  ووفــقــًا 
الخمسة  الــمــنــتــخــبــات  ـــإن  ف
اليابان  وهي  تصنيفًا  األعلى 
واستراليا  الجنوبية  وكوريا 

ــــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــــــــوري وك
مباشرة  تشارك  والبحرين 

في الدور الثالث.
األول  ــدور  ال في  ويــشــارك 
على  حــصــلــت  منتخبًا   16

في   43 إلــى   28 ــن  م ــز  ــراك ــم ال
إلى   8 منها  سيتأهل  التصنيف، 

ذهابًا  مباراتين  بعد  الثاني  ـــدور  ال
الـ22  المنتخبات  إلى  لالنضمام  وإيابًا، 

المصنفة في المراكز من 6 إلى 27.
ــدور  ال فــي  الــثــالثــون  المنتخبات  وتلتقي 

ــًا أيــضــًا،  ــاب ــا وإي ــاب ــي 15 مــواجــهــة ذه الــثــانــي ف
الثالث  الدور  إلى  منها  منتخبًا   15 يتأهل  أن  على 

لالنضمام إلى المنتخبات الخمسة األعلى تصنيفا 
في القارة.

العشرين  المنتخبات  تــوزع  الثالث،  ــدور  ال وفي 
واحدة،  كل  في  منتخبات   4 بواقع  مجموعات   5 على 

وإيابًا  ذهابًا  مرحلتين  من  الــدوري  بنظام  تتنافس 
الدور  إلى  مجموعة  كل  من  والثاني  األول  ويتأهل 

الرابع، أي 10 منتخبات.
التصفيات،  من  واألخير  الرابع  الــدور  وفي 

توزع المنتخبات العشرة على مجموعتين 
ـــدة،  واح ــل  ك ــي  ف منتخبات   5 ــع  ــواق ب

ــدوري  ال بنظام  أيــضــًا  وتلعب 
ــًا،  ــاب وإي ــًا  ــاب ذه مرحلتين  ــن  م

كل  مــن  والثاني  األول  ويتأهل 
في  النهائيات  إلى  مباشرة  مجموعة 

البرازيل.
ويلتقي صاحبا المركزين الثالث في المجموعتين 
فيه  المتأهل  يعبر  آسيوي،  ملحق  في  وإيابًا  ذهابًا 
بطل  مع  أيضًا  مباراتين  من  آخــر  محلق  خــوض  إلــى 

أوقيانيا.
الجنوبية  ــا  ــوري وك ــان  ــاب ــي ال منتخبات  ومــثــلــت 
في  اآلسيوية  الــقــارة  واستراليا  الشمالية  وكــوريــا 
وخاضت   ،2010 الــعــام  إفريقيا  جنوب  مــونــديــال 
لكن  أوقيانيا  بطلة  نيوزيلندا  مع  المحلق  البحرين 

األخيرة حجزت البطاقة إلى النهائيات.
تموز  يــولــيــو/   23 ــي  ف ــاب  ــذه ال مــبــاريــات  ــام  ــق وت
ـــاب  واإلي المقبل، 
 28 فــــــــي 

منه.

دي خيا يؤكد تلقيه عرض مانشستر يونايتد
§ لندن - ا ف ب

م��دري��د  ات��ل��ت��ي��ك��و  م���رم���ى  ح�����ارس  أك����د   [
من  ع��رض��ا  تلقيه  خ��ي��ا  دي  داف��ي��د  االس��ب��ان��ي 
القدم،  لكرة  انجلترا  بطل  يونايتد  مانشستر 

بحسب ما دون على موقع »تويتر«.
ان��ه  ع��ام��ا(   20( ال��ش��اب  ال���ح���ارس  وك��ت��ب 
للتعرف  يونايتد  مانشستر  من  »بدعوة  حاليا: 
ولتقديم  عائلتي،  برفقة  والمدينة  النادي  إلى 

عرض لي...«.
السير  ال��ح��م��ر«  »الشياطين  م���درب  وك���ان 
النادي  »يعمل  سابقا:  قال  فيرغسون  اليكس 
رص��دن��اه  لقد  ف��ت��رة.  منذ  خيا  دي  جلب  على 
»ان��ه  فيرغسون  وت��اب��ع  اخ��ت��ي��ارن��ا«.  وح��ددن��ا 
حضورا  يملك  ه��ادئ،  سريع،  ش��اب،  ح��ارس 

مميزا وهو بديل رائع لفان در سار«.
التلتيكو  األساسي  الحارس  خيا  دي  وكان 

من  تخرجه  بعد  األخ��ي��ري��ن،  الموسمين  ف��ي 
تألق  وه��و  العاصمة  ف��ري��ق  ناشئي  م��درس��ة 
انطاق  منذ  بانكوس«  »روخ��ي  صفوف  في 

مسيرته معه العام 2009.
 40( س��ار  در  ف��ان  أدوي��ن  الهولندي  وك��ان 
الموسم  نهاية  ف��ي  سيعتزل  ان��ه  أعلن  ع��ام��ا( 
المنصرم بعد مسيرة مظفرة، إذ كان الحارس 
الدنماركي  العماق  فراغ  سد  من  تمكن  الذي 
الحمر  الشياطين  ت��رك  ال���ذي  شمايكل  بيتر 

العام 1999.
مع  خيا  دي  ال��ح��ارس  فيرغسون  وراق���ب 
مدرب الحراس اريك ستيل في مباراة اتلتيكو 

وفالنسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ف���ت���رات  ف�����ي  الح������ق  ي���ون���اي���ت���د  وك�������ان 
ح�����ارس  ب���ي���ن���ه���م  ح��������راس  ع������دة  س����اب����ق����ة 
م��ارت��ي��ن  ال���ه���ول���ن���دي  أم���س���ت���ردام  أي���اك���س 
األلماني  شالكه  وح���ارس  ستيكلنبورغ، 

إل��ى  ان��ض��م  ال���ذي  ن��وي��ر  م��ان��وي��ل 
ليون  وحارس  ميونيخ،  بايرن 

لوريس. هوغو  الفرنسي 
إن  ال���ب���ع���ض  وي���ع���ت���ب���ر  ه�����ذا 

حارس  بجلب  يخاطر  فيرغسون 
شهرا   18 خبرة  س��وى  لديه  ليس 

أن  ويتوقع  المحترفين،  ماعب  في 
اسبانيا  منتخب  مرمى  حارس  يوقع 

مع  أع�����وام   5 ل���م���دة  ع���ام���ا   21 ت��ح��ت 
. يتد نا يو

الماضي  السبت  خيا  دي  وأحرز 
 21 ت��ح��ت  أوروب�������ا  ب��ط��ول��ة 

اسبانيا  منتخب  مع  عاما 
الدنمارك. في 

المان يعرض 15 مليون جنيه على برشلونة مقابل الكانتارا
لندن - ا ف ب§ 

يونايتد  مانشستر  ــدم  ق  [
لكرة  االنجليزي  الـــدوري  بطل 
مليون   15 ـــدره  ق ــا  ــرض ع ــدم  ــق ال
وسط  العــب  لضم  إسترليني  جنيه 
تياغو  ــد  ــواع ال االســبــانــي  برشلونة 
الصحف  كشفت  ما  بحسب  الكانتارا، 

االنجليزية الصادرة أمس )الثلثاء(.
ــو  ــاغ ــي »ت أن  مـــيـــرور«  »دايـــلـــي  وذكــــــرت 
الكانتارا دي ناسيمنتو« يبحث عن مكان أساسي 
مع  بذلك  القيام  عن  يعجز  إذ  الملعب،  ارض  على  له 
عدة  خوضه  رغــم  على  واسبانيا  ــا  أوروب بطل  برشلونة 

مباريات في الموسم الماضي مع الفريق األول.
وقدم الكانتارا )20 عاما(، وهو ابن العب الوسط المتوج 
مميزا  مستوى  مازينيو،  1994البرازيلي  العالم  كأس  بلقب 
مع منتخب اسبانيا تحت 21 عاما وقاده إلى إحراز لقب بطولة 
في  مميزا  هدفا  سجل  إذ  الدنمارك،  في  الماضي  السبت  أوروبا 

المباراة النهائية ضد سويسرا )2/صفر(.
الوسط  العب  بضم  الراغبة  االنجليزية  األندية  وترفض 
استرجاع  حــق  فــي  برشلونة  يشترطه  بــنــدا  االســبــانــي، 
ــــو ما  ـــت الــمــنــاســب، وه ـــوق ـــي ال ـــب ف ـــالع ال
وتشلسي  يــونــايــتــد  مانشستر  دفـــع 
الفريق  بأن  علما  للتراجع،  وارسنال 
للقاعدة  وفقا  تصرف  الكاتالوني 
إلى  ــل  رح الـــذي  بــويــان  مــع  نفسها 

روما.
الكانتارا مطلوب في مانشستر يونايتد    )رويترز(
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دوس سانتوس يريد مغادرة توتنهام وريينا يرفض الرحيل عن ليفربول

مورينهو وبواس يتنازعان على كوينتراو... وغاراي قريب من الرحيل

هذا  الفريق  تمارين  أول  إلــى  حضر  كوينتراو  إن  الصحيفة  ــرت  وذك
إلى  المنتظر  انتقاله  قبل  »وداعا«  لهم  وليقول  بزمالئه  ليرحب  الموسم 

النادي الملكي.
وتردد سابقا بان رئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا اجتمع بمسئولين 
فريق  إلى  كوينتراو  انتقال  على  الطرفان  واتفق  االسباني،  النادي  في 

العاصمة االسبانية مقابل 22 مليون يورو.
وفي حال تمت الصفقة، سينضم كوينتراو )23 عاما( إلى 3 زمالء له 
كارفاليو  وريكاردو  رونالدو  كريستيانو  وهم  البرتغالي  المنتخب  في 

وبيبي.
مدرب  ان  البريطانية  ميرور«  »دايلي  صحيفة  ذكرت  أخرى،  جهة  من 
للدخول  مستعد  فيالس-بواس  اندري  البرتغالي  االنجليزي  تشلسي 
مورينهو  جوزيه  مواطنه  حاليا  ريال  ومدرب  »قدوته«  مع  منافسة  في 

الستقطاب كوينتراو إلى العاصمة اللندنية.
إلى  أشارت  التي  التقارير  بعد  أيسر  ظهير  لضم  تشلسي  سعي  ويأتي 
رغبة الدولي أشلي كول بترك انجلترا إلى الدوري االسباني لحمل ألوان 

ريال مدريد، شرط انتقال زوجته السابقة الفنانة شيريل كول معه.

عين اإلنتر على البرازيلي الصاعد كاسيميرو
ذكرت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« اإليطالية أمس )الثلثاء( أن 
كاسيميرو  الصاعد  بالالعب  مهتم  القدم  لكرة  اإليطالي  ميالن  إنتر  نادي 
البرازيل  ومنتخب  البرازيلي  باولو  ساو  نادي  مع  الرائعة  عروضه  بعد 
إنتر  ويسعى  الماضية.  القليلة  األشهر  خــالل  عاما   20 تحت  للشباب 
الدولي  األرجنتيني  الالعب  وضع  وقد  الصيف  هذا  وسطه  خط  لتعزيز 
فالنسيا  ــادي  ن ولكن  أولوياته،  قائمة  رأس  على  بالفعل  بانيغا  إيفر 
مما  العبه  في  التفريط  يرفض  مــازال  بانيغا،  له  يلعب  الذي  االسباني، 

دفع إنتر للبحث عن بدائل أخرى.
ويمتد عقد كاسيميرو مع ساو باولو لعام 2015، وشق الالعب طريقه 
إلى التشكيل األساسي للنادي البرازيلي منذ أن لعب مباراته األولى معه 
بطل  برشلونة  نادي  أن  يبدو   ، إنتر  وبخالف   .2010 تموز  يوليو/  في 
الشاب.  البرازيلي  الالعب  على  عينه  اآلخر  هو  يضع  واسبانيا  ــا  أوروب

كأس  بطولة  في  البرازيلي  المنتخب  مع  كاسيميرو  يلعب  أن  ويتوقع 
العالم للشباب تحت 20 عاما التي تستضيفها كولومبيا في وقت الحق 

هذا الصيف.

توتنهام يسعى لضم األلماني تاسكي
بضم  اهتمامه  جديد  من  القدم  لكرة  اإلنجليزي  توتنهام  نادي  أبدى 
توتنهام  ــدرب  م ــان  وك صفوفه.  إلــى  تاسكي  سيردار  األلماني  المدافع 
في  لفريقه  األلماني  الدفاع  قلب  العب  لضم  بطلب  تقدم  ريدناب،  هاري 
الصيف الماضي ولكن نادي شتوتغارت األلماني الذي يلعب له تاسكي 
رفض هذا العرض. وأشارت صحيفة »صن« البريطانية أمس )الثلثاء( 
إلى أن توتنهام لم يفقد اهتمامه بتاسكي )24 عاما(« إذ إنه مازال يراقبه 

عن كثب كما أن النادي اإلنجليزي على اتصال بمستشاري الالعب.
إسترليني  جنيه  مليون   12 بنحو  قيمته  تقدر  الذي  تاسكي،  ويحظى 
إلى  ــرى  األخ اإلنجليزية  األندية  من  عــدد  باهتمام  دوالر(،  مليون   19(
المولود  تاسكي،  ويأمل  اإليطاليين.  والتسيو  يوفنتوس  ناديي  جانب 
شتوتغارت  من  االنتقال  في  جانبه  من  تركيا،  من  ألبوين  ألمانيا  في 
بعدما اكتفى ناديه باحتالل المركز 12 بترتيب الدوري األلماني الموسم 
الالعب  أعمال  وكيل  جاودينو  ماوريتسيو  عن  »صن«  ونقلت  الماضي. 
ســيــردار«.  لضم  ــران  آخ إنجليزيان  ونــاديــان  توتنهام  »يسعى  قوله: 
وأضاف »لم تحدث أية مناقشات بيننا بعد ولكن األمر يرجع إلى األندية 

الراغبة في ضم الالعب في مسألة التفاوض مع شتوتغارت ومعي«.

ماينتس يتعاقد مع النمسوي باومغارتلينغر
فيينا  ــا  ــري ــت اوس وســـط  العـــب  ــع  م ــي  ــان ــم األل ماينتس  ـــادي  ن تــعــاقــد 
النادي  أعلن  ما  بحسب  أعوام   4 لمدة  باومغارتلينغر  جوليان  النمسوي 

األلماني.
مباراة   13 في  بالده  منتخب  ألوان  عاما(   23( باومغارتلينغر  وحمل 
األوروبــي  ــدوري  ال منافسات  الجديد  فريقه  مع  سيخوض  وهو  دولية، 
لكرة القدم »يوروبا ليغ« في الموسم المقبل بعد حلول ماينتس خامسا 

قيمة  عن  الفريقان  يعلن  ولم  البوندسليغا،  من  المنصرم  الموسم  في 
العقد.

أتلتيكو وفولهام يسعيان لضم بنتلي
ذكرت صحيفة »ميرور« البريطانية أمس )الثلثاء( أن ناديي أتلتيكو 
بنتلي  ديفيد  الالعب  لضم  يسعيان  اإلنجليزي  وفولهام  االسباني  مدريد 
أن  الصحيفة  ــت  ــح وأوض ــدم.  ــق ال لكرة  اإلنجليزي  توتنهام  نــادي  مــن 
وسط  خط  لالعب  بالنسبة  مغريا  يكون  قد  تحديدا  اسبانيا  إلى  االنتقال 
أن  منذ  باسبانيا  عمل  صالت  تربطه  الذي  عاما(   26( إنجلترا  منتخب 

أصبح شريكا في حانة بمدينة ماربيال قبل عامين.
عدد  جانب  إلــى  بنتلي  أخبر  ريــدنــاب،  ــاري  ه توتنهام  ــدرب  م ــان  وك
باالسيوس  وويلسون  كارنكيار  نيكو  مثل  اآلخرين  الفريق  العبي  من 
بوسعهم  بأنهم  هاتون  وآالن  كين  وروبــي  سانتوس  دوس  وجيوفاني 
إلى  ــارك  ب ــوود  إي من  بنتلي  وانتقل  ــك.  ذل أرادوا  إذا  الفريق  من  االنتقال 
مليون   24( إسترليني  جنيه  مليون   15 مقابل   2008 العام  توتنهام 
األساسي  التشكيل  ضمن  لنفسه  مكان  حجز  من  يتمكن  لم  ولكنه  دوالر(، 
الثاني  كانون  يناير/  في  برمنغهام  فريق  إلــى  بنتلي  وأعير  للفريق. 

الماضي وحقق نجاحا متوسطا هناك.

ديبورتيفو يقترب من جناح سبورتنغ لشبونة
البرتغالي  لشبونة  سبورتينج  جناح  أن  إلى  إخبارية  تقارير  ألمحت 
إلى  اإلعارة  سبيل  على  الرحيل  من  كبير  بشكل  أقترب  سالوماو  ديوجو 
صفوف ديبورتيفو الكورونا االسباني. وكان سالوماو )22 عاما( انتقل 
ثابت  مكان  إيجاد  في  ينجح  لم  ولكنه  الماضي  العام  سبورتينغ  إلى 
بالتشكيل األساسي للفريق، وعلى رغم ذلك جذب إليه أنظار عدة أندية، 
البرتغالية  »ريكورد«  صحيفة  وأشارت  ديبورتيفو.  جدية  أكثرها  كان 
قد  وديبورتيفو  سبورتينغ  من  كل  أن  إلى  )االثنين(  األول  أمس  مساء 
االسباني  النادي  إلى  سالوماو  خاللها  من  ينضم  تبادلية  صفقة  يبرما 

مقابل انتقال اندريس غواردادو إلى فريق سبورتنغ.

 غلطة سراي يغازل غاراي الريال
للتعاقد  يسعى  التركي  سراي  غلطة  نادي  أن  إخبارية  تقارير  ذكرت   
مدريد.  ــال  ري االسباني  الــمــارد  مــدافــع  غـــاراي  ازيكيل  األرجنتيني  مــع 
الدولي  األرجنتيني  أن  االثنين  مساء  االسبانية  »آس«  صحيفة  وذكرت 

غاراي بات على مشارف الرحيل من ريال مدريد بعد أن ندرت مشاركاته 
سانتادير.  راسينغ  من  قادما   2008 في  الملكي  للنادي  انضمامه  منذ 
وتصاعدت وتيرة الحديث عن قرب رحيل غاراي بعد تعاقد ريال مدريد 
غلطة  ويسعى  لنس.  صفوف  من  فاراني  رافاييل  الفرنسي  المدافع  مع 
أن  بعد  المقبل،  الموسم  لمنافسات  استعدادا  صفوفه  تعزيز  إلى  سراي 
المركز  واحتل  الماضي  الموسم  في  لآلمال  مخيبة  نتائج  الفريق  حقق 

الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي.

دوس سانتوس يقترب من الرحيل عن توتنهام
يمتلك  بأنه  سانتوس  دوس  جيوفاني  الدولي  المكسيكي  النجم  أكد 
توتنهام  عن  ثمن  بــأي  للرحيل  سعيه  ــار  إط في  الــعــروض،  من  العديد 
العام  في  توتنهام  إلى  عاما(   22( سانتوس  دوس  وانتقل  اإلنجليزي. 
2008 قادما من برشلونة االسباني مقابل 5.3 ماليين جنيه إسترليني 
الفريق  مع  المشاركة  فرصة  على  يحصل  لم  ولكنه  ــورو(  ي ماليين   6(

وتمت إعارته إلى ايبسويتش تاون ثم غلطة سراي التركي.
الماضي  الموسم  إعارته  خالل  طيب  بمستوى  سانتوس  دوس  وظهر 
المكسيكي  الــالعــب  ويسعى  األســبــانــي،  سانتاندير  راسينغ  لــنــادي 
في  االسباني  الـــدوري  إلــى  والــرجــوع  اإلنجليزي  الـــدوري  عن  للرحيل 
دوس  ــال  وق سرقسطة.  ــال  وري اشبيلية  جانب  من  ــح  واض اهتمام  ظل 
المقبلة،  وجهتي  أعرف  ال  »مازلت  االسبانية:  »آس«  لصحيفة  سانتوس 
بعض  لدي  وبات  اآلن  جيد  بشكل  تسير  األمور  أن  على  اهلل  أشكر  ولكني 

العروض. ولكني سأنتظر ألختار العرض األفضل«.

ريينا لن يرحل عن ليفربول
حول  الــمــثــارة  التكهنات  ريينا  خوسيه  االســبــانــي  ــارس  ــح ال نفى 
ليفربول  من  قادما  االسباني  مدريد  أتليتكو  فريق  إلى  انتقاله  إمكانية 
حارسه  اقتراب  مع  جديد  مرمى  حارس  عن  أتليتكو  ويبحث  اإلنجليزي. 
الدوري  بطل  يونايتد  مانشستر  إلى  االنتقال  من  خيا  دي  ديفيد  الصاعد 

اإلنجليزي.
ورددت وسائل اإلعالم بقوة خالل الفترة الماضية إن ريينا في طريقه 
ريينا  ــال  وق إنجلترا.  في  أعــوام   6 قضى  بعدما  ليفربول  عن  للرحيل 
عن  يبحث  مدريد  أتليتكو  أن  »أدرك  االسبانية:  جاسيتا«  »ال  لصحيفة 
حارس مرمى، ولكني لن ارحل عن ليفربول، لدي عقد يمتد لخمسة أعوام 

وأشعر بالسعادة هنا«.

ديفيد بنتلي خوسيه ريينا فابيو كوينتراو

§ عواصم - وكاالت

] ودع الظهير األيسر البرتغالي الدولي فابيو كوينتراو زمالءه في نادي بنفيكا تمهيدا النتقاله إلى ريال مدريد االسباني 
في مطلع يوليو/ تموز المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية أمس )الثلثاء(.

البرازيلي غانسو على رأس مطالب ميالن
§ ميالنو – أ ف ب

نجوم  مالحقة  في  ــة  ــي األوروب األنــديــة  ــرز  أب تستمر   [
ــأس  ــب ك ــق ــل ــا ب ــث ــدي ســانــتــوس الـــبـــرازيـــلـــي الــمــتــوج ح
ميالن  الخط  على  دخــل  وقــد  القدم،  لكرة  ليبرتادوريس 

بطل ايطاليا الراغب بقوة في ضم العب الوسط غانسو.
وذكرت الصحف البرازيلية إن ميالن ينوي ضم غانسو 

بعد  المقبلة  الشتوية  ــاالت  ــق ــت االن فــتــرة  ــي  ف ــا(  ــام ع  21(
خوضه كأس العالم لألندية في اليابان مع فريقه البرازيلي 

المتوج بلقب المسابقة القارية.
سبورت«  ديللو  غازيتا  »ال  لصحيفة  غانسو  وصرح 

)األرجنتيني  على  التغلب  ــو  ه ــي  ــدف »ه االيــطــالــيــة: 
ثم  طــوكــيــو،  ــي  ف وبــرشــلــونــة  ميسي  لــيــونــيــل( 

ــر/ كــانــون  ــاي ــن ــي ي ــالن ف ــي ـــى م ــام إل ــم ــض االن
الثاني«.

ــو  ــان ــالن ادري ــي ــس م ــي ــب رئ ــائ ــق ن ــل وع
ــام إلــيــنــا في  ــم ــض ــد االن ــري غــالــيــانــي: »ي

يناير ونحن أيضا نريد ذلك، لكنه ليس 
فيجب  ــــي،  األوروب ــاد  ــح االت مــن  العــبــا 

تخفيف  نأمل  أوال.  القوانين  تغير 
القيود«.

ذكرت  »النــســي«  صحيفة  لكن 
ــرض  ع ــى  ــل ع وافـــــق  ــو  ــس ــان غ إن 

اللدود«  »الجار  إلى  باالنضمام 
الشعبية  صــاحــب  كورنثيانز 

ـــو،  ـــاول ـــة فــــي ســـــاو ب ـــارف ـــج ال
شعبية  أكــبــر  ثــانــي  ــب  ــاح وص
الواقع  فالمنغو  بعد  البالد  في 

في ريو دي جانيرو.
ـــس ســانــتــوس  ـــي ـــق رئ ـــل وع

ــرا  ــي ــف ــي أول دي  ألــــفــــارو  ـــس  ـــوي ل
ــو ســيــأتــي إلــى  ــس ــان ــرو: »غ ــي ــب ري

ال  انــه  لي  قــال  وهــو  معنا،  طوكيو 
كورنثيانز.  إلــى  االنضمام  يريد 
برازيلي،  العب  أي  غرار  على  لكن 

في  أوروبــا  في  باللعب  يحلم  هو 
مع  عقدا  يملك  لكنه  األيــام،  من  يوم 

بند جزائي بقيمة 50 مليون يورو«.
وتابع ريبيرو »ال يريد سانتوس 
ــي،  ــزائ ــج ــد ال ــن ــب تــخــفــيــض قــيــمــة ال
الالعب،  حقوق  أيضا  يحترم  لكنه 
فلسنا أمام حالة عبودية. ال يمكننا 
يكن  لــم  إذا  الــلــعــب  عــلــى  إجـــبـــاره 
جيدا.  أداء  يقدم  لن  ــه  ألن سعيدا، 

نريده سعيدا كما هو اآلن«.

قدوم يونغ لن يمنع ناني 
من البقاء في مانشستر يونايتد

§ لندن – أ ف ب

مانشستر  مع  باق  انه  ناني  لويس  البرتغالي  الدولي  الجناح  أكد   [
تعاقد  رغ��م  على  وذل��ك  القدم  لكرة  االنجليزي  ال���دوري  بطل  يونايتد 

األخير مع اشلي يونغ من أستون فيال.
اجل  من  سيقاتل  ان��ه  عاما   24 العمر  من  البالغ  البرتغالي  وش��دد 
كلف  ال���ذي  ي��ون��غ  إن  رغ���م  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق  ف��ي  م��رك��زه  ع��ل��ى  المحافظة 

»الشياطين الحمر« بين 25 و32 مليون دوالر، يلعب في المركز ذاته.
وأضاف ناني لصحيفة »سترايتس تايمز« خالل زيارة لسنغافورة 
»من المؤكد إني لن اذهب إلى أي مكان. ستكون هناك منافسة اكبر على 
أن  دائما  عليك  يونايتد  مانشستر  مثل  فريق  وفي  المراكز، 

تكون متلهفا للمزيد من األلقاب«.
يونايتد  مانشستر  إل���ى  ي��ون��غ  وص���ول  وت��س��ب��ب 
مدريد  ريال  إلى  ناني  رحيل  احتمال  حول  بشائعات 
ميونيخ  وبايرن  االيطالي  ميالن  إنتر  أو  االسباني 

األلماني.
وأشار ناني في حديث لصحيفة »ماي بايبر« انه 
فيرغسون  اليكس  االسكتلندي  مدربه  مع  يبحث  لم 
ب���ال���دور ال����ذي س��ي��ل��ع��ب��ه ف���ي ال��ف��ري��ق 
»لماذا  مضيفا  المقبل،  الموسم 
كان  النادي  ذلك.  فعل  علي 
الفريق  مصلحة  يعلم 
ع���ن���دم���ا وق������ع م��ع��ه 
مشيرا  )ي���ون���غ(«، 
مع  التعاقد  أن  إل��ى 
فيال  أس��ت��ون  نجم 
هاما  دفعا  سيقدم 

للفريق.
أن  ي��������������ذك��������������ر 
يخوض  م��ان��ش��س��ت��ر 
ج�������ول�������ة آس�����ي�����وي�����ة 
ت���روي���ج���ي���ة ب����دأه����ا ف��ي 
في  ال��ح��ال��ي  ال��ش��ه��ر   23
في  ويختتمها  كونغ  هونغ 
تموز  ي��ول��ي��و/  م��ن  ال��س��اب��ع 
قبل  سنغافورة،  ف��ي  المقبل 
األميركية  جولته  إلى  االنتقال 
يوليو   13 ف��ي  تبدأ  التي 
وتختتم  بوسطن  في 
م���ن���ه   30 ف���������ي 
ف�������ي ال����ع����اص����م����ة 

واشنطن.

يوفنتوس يسعى نحو الظفر 
بخدمات الياباني هوندا

§ روما – أ ف ب

سسكا  ــع  م ــات  ــاوض ــف م ــي  ف ــي  ــال ــط االي يــوفــنــتــوس  دخـــل   [
النجم  عن  بالتخلي  األخير  إقناع  اجــل  من  الروسي  موسكو 
الدولي الياباني كيسوكي هوندا، وذلك بحسب ما ذكرت أمس 

)الثلثاء( صحيفة »سبورتس نيبون« اليابانية.
مفاوضاتهما  في  توصال  الفريقين  ان  الصحيفة  وكشفت 

عن  الباحث  يوفنتوس  أن  إلى  مشيرة  المالية،  المسائل  إلى 
هوندا  من  يجعل  أن  يريد  الماضي،  الموسم  خيبة  تعويض 

محور خط وسطه. وكان هوندا )25 عاما( من ابرز العبي 
إفريقيا  جنوب  مونديال  في  الياباني  المنتخب 

ليساهم  آخر  وهندس  هدفين  سجل  إذ   2010
الدور  إلى  بالده  قيادة  في  أساسي  بشكل 

بعد  قواعدها  خارج  األولى  للمرة  الثاني 
عندما   2002 العام  األمر  هذا  حققت  إن 

مشاركة  الكروي  العرس  استضافت 
مع كوريا الجنوبية.

أفضل  جــائــزة  هــونــدا  ــال  ن كما 
 2011 آســـيـــا  ــــأس  ك ـــي  ف ــــب  الع

ــب بــــالده  ــخ ــت ــن ـــــاد م بـــعـــدمـــا ق
في  الــرابــعــة  للمرة  اللقب  ــى  إل

نظيره  عــلــى  بتغلبه  تــاريــخــه 
ــد  ــع االســــتــــرالــــي 1/صــــفــــر ب

ياباني  ــع  راب ليصبح  التمديد، 
ــب أفـــضـــل العــــب في  ــق ــل يـــتـــوج ب

كازويوشي  بعد  القارية  البطولة 
نانامي  وهيروشي   )1992( ميورا 

ــورا  ــام ــاك ن وشــونــســوكــي   )2000(
.)2004(

موسكو  سسكا  ــع  م ــدا  ــون ه ويلعب 
بعد   2010 الثاني  كانون  يناير/  منذ 

وهو  الهولندي،  فنلو  من  إليه  قدم  إن 
ياباني  العــب  أول  الماضي  العام  أصبح 

يصل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
العبين  بأربعة  اآلن  حتى  صفوفه  عزز  يوفنتوس  أن  يذكر 

ميالن،  مــن  بيرلو  انــدريــا  المخضرم  الــوســط  ــب  الع ضــم  ان  بعد 
الدرجة  إلى  الهابط  سامبدوريا  من  زيغلر  ريتو  السويسري  والمدافع 

والمدافع  نابولي،  من  باسيينتسا  ميكيلي  الوسط  والعــب  الثانية، 
السويسري اآلخر شتيفان ليختشتاينر من التسيو.

العبه  مع  بالتعاقد  الفني  الطاقم  على  تعديال  يوفنتوس  ــرى  أج كما 
يزال  وال  نيري،  دل  لويجي  من  بدال  عليه  لإلشراف  كونتي  انتونيو  السابق 

منصب  تركيزه  أن  ويبدو  أيضا  مهاجم  عن  يبحث  العجوز«  »السيدة  فريق 
على نجم اتلتيكو مدريد االسباني الدولي األرجنتيني سيرخيو اغويرو.



من عملية صيانة الصالة الرياضية من عملية صيانة المسبح

جوليانو هاوس بيليتي
] أع��ل��ن ال��ظ��ه��ي��ر ال��ب��رازي��ل��ي ال���دول���ي ال��س��اب��ق 
مشاكل  بسبب  القدم  كرة  اعتزاله  بيليتي  جوليانو 

بدنية بحسب ما ذكر على مدونة »تويتر«.
- كتب »أردت اللعب ألعوام قليلة، لكن جسدي لم 

يعد يحتمل. اإلرادة والحماسة ال تكفيان«.
 35(  1976 حزيران  يونيو/   20 مواليد  من   -
صاحب  وه��و  ال��ب��رازي��ل،  ف��ي  كاسكافل  ف��ي  ع��ام��ا( 

الجذور االيطالية.
في  ك��روزي��رو  ن��ادي  مع  الكروية  مسيرته  ب��دأ   -
 ،1995 ال��ع��ام  ح��ت��ى  معهم  ول��ع��ب   ،1993 ال��ع��ام 
أه���داف،   3 وس��ج��ل  م��ب��اراة   52 ف��ي  معهم  وش���ارك 
وفي العام 1995 انتقل إلى نادي ساو باولو، ولعب 
 214 في  معهم  وش��ارك   ،2002 العام  حتى  معهم 
مع  لعب   1999 العام  وفي  هدفا،   19 وسجل  مباراة 
مباراة   17 في  معهم  وشارك  مينيرو،  أتلتيكو  نادي 

وسجل 5 أهداف.
ف��ي��اري��ال  ن���ادي  إل���ى  ان��ت��ق��ل   2002 ال��ع��ام  ف��ي   -
وشارك   ،2004 العام  حتى  معهم  ولعب  اإلسباني، 

معهم في 67 مباراة وسجل 3 أهداف.

برشلونة  ن���ادي  إل��ى  انتقل   2004 ال��ع��ام  ف��ي   -
من  العديد  ف��ي  مشاركته  رغ��م  وعلى  الكاتالوني، 
المباريات مع النادي وعلى رغم نزعته الهجومية إال 
أنه لم يسجل إال هدف واحد، وذلك في نهائي دوري 
أبطال أوروبا لموسم 2005 - 2006 أمام أرسنال 
تاريخ  في  الثانية  البطولة  جلب  وال��ذي  اإلنجليزي 

برشلونة.
للعام  آب  أغسطس/  من  والعشرين  الثالث  في   -
بمبلغ  اإلن��ج��ل��ي��زي  تشلسي  ل��ن��ادي  انتقل   2007
بالحصول  لرغبته  وذل��ك  ي��ورو  ماليين   5.5 ب�  قدر 
 2007 عامي  بين  معه  وبرز  للعب،  أكثر  فرص  على 
العام  والكأس  الدوري  ثنائية  معه  وأحرز  و2010، 
أيامه  في  المحلي  سيارا  أل��وان  حمل  وه��و   ،2010
الكروية األخيرة بعد عودته إلى فلومننسي، وأحرز 

لقب بطولة البرازيل العام 2010 مع فلومننسي.
ال��ع��ام  ف��ي  ال��ب��رازي��ل  منتخب  م��ع  باللعب  ب���دأ   -
أحرزت  التي  البرازيل  تشكيلة  ضمن  وكان   ،2001

لقب مونديال 2002.

Wednesday 29 June 2011, Issue No. 3217 العدد 3217  األربعاء 29 يونيو 2011 الموافق 27 رجب 1432هـ

 )األربعاء 29 يونيو 2011(

sport@alwasatnews.com  :يرجى االتصال برئيس القسم الرياضي عباس العالي، هاتف: 17596999، فاكس: 17592091، بريد الكتروني » للتواصل مع »

Alwasat Newspaper, P.O. Box 31110, Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17596999, Fax: +973 17592091, Email: sport@alwasatnews.com, www.alwasatnews.com

شركة دار الوسط للنشر والتوزيع »ش.م.ب« مقفلة
 ص.ب 31110، مملكة البحرين

برنامج قناة البحرين الرياضية )األربعاء 29 يونيو 2011(

القناةالفعاليةالوقت

إع��������ادة14:00  - ري�����اض�����ي�����ة(  )س�������وال�������ف  ال�����ري�����اض�����ي  األولىال�����ب�����رن�����ام�����ج 

األه���ل���ي(16:20  × )ال���م���ح���رق   2009 ال���ط���ائ���رة  ال���ك���رة  دوري  األولىم����ب����اراة 

األرج�����ن�����ت�����ي�����ن(19:00  × )ال����م����ك����س����ي����ك   2007 أم�����ي�����رك�����ا  األولىك������وب������ا 

األولىس������������������ب������������������اق ال���������������ه���������������ج���������������ن م����������������������ن ال������������ك������������وي������������ت21:00

م���ب���اش���ر22:00  - ري�����اض�����ي�����ة(  )س������وال������ف  ال�����ري�����اض�����ي  األولىال����ب����رن����ام����ج 

األولىب��ط��ول��ة األم���ي���ر ف��ي��ص��ل ب���ن ف��ه��د ل��ك��رة ال��ي��د )ال��ق��ادس��ي��ة × ال��ص��ف��ا(00:00

ال���ك���وي���ت(01:35  × )ال����ب����ح����ري����ن  ال���ش���اط���ئ���ي���ة  ال�����ق�����دم  ك������رة  األولىم������ب������اراة 

القناةالمباراةالتوقيت

كأس العالم للسيدات

غ�������ي�������ن�������ي�������ا16:00  × الجزيرة الرياضية 4+ال������������������ن������������������روي������������������ج 

أس��������ت��������رال��������ي��������ا19:00  × الجزيرة الرياضية 4+ال��������������ب��������������رازي��������������ل 

الدوري المصري

األه�������������ل�������������ي21:30  × النيل الرياضيةال������������������زم������������������ال������������������ك 

الدوري العالمي للكرة الطائرة

ال��������������ب��������������رازي��������������ل21:30  × الجزيرة الرياضية 2ب��������������ول��������������ن��������������دا 

ك������������وب������������ا21:30  × الجزيرة الرياضية 8+إي����������������ط����������������ال����������������ي����������������ا 

النادي األهلي يشيد بجهود المؤسسة الداعمة لصيانة مرافق النادي
§ الماحوز - النادي األهلي

الكبيرة  بالجهود  األهلي  ال��ن��ادي  إدارة  مجلس  أش��اد   [
في  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  تبدلها  التي  الخيرة 
ومقارها  منشآتها  صيانة  وإع��ادة  باألندية  االرت��ق��اء  سبيل 
المسئولون  بها  يقوم  التي  الحثيثة  والمتابعة  الرئيسية، 
على  مؤكدين  العملية،  هذه  نجاح  أجل  من  عليها  والقائمون 

العامة  المؤسسة  رئ��ي��س  قبل  م��ن  ت��ع��اون  ك��ل  لمسوا  أن��ه��م 
العام  وال��م��دي��ر  ال��ج��ودر  محمد  ه��ش��ام  وال��ري��اض��ة  للشباب 

عبدالرحمن عسكر وبقية المديرين العاملين.
ال��ذي  الكبير  بالعمل  األه��ل��ي  ال��ن��ادي  إدارة  مجلس  ون��وه 
ال��ذي  الرئيسية  الصالة  صيانة  ف��ي  المؤسسة  ب��ه  ستقوم 
إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  وال��ت��ك��ي��ي��ف،  األرض��ي��ة  ف���رش  إع����ادة  يشمل 
فيه  ال��ن��ش��اط  ت��وق��ف  ال���ذي  السباحة  ح��م��ام  ف��ي  ال��ح��ي��اة  بعث 

الصالة  إل��ى  المؤدية  الممرات  صيانة  وأيضا  سنوات  ع��دة 
الرياضية. 

الملموس  التعاون  ه��ذا  األه���الوي  اإلدارة  مجلس  وثّمن 
والخطوات االيجابية التي تقوم بها المؤسسة العامة للشباب 
والرياضة، والتي ستسهم في تطورها والنهوض بما تقدمه 
قطاع  تطور  صالح  في  تنصب  وشبابية  رياضية  أنشطة  من 

الشباب والرياضة في مملكتنا الغالية.

البارشا يحّرض فابريغاس على خيانة أرسنال
§ لندن - د ب أ

برشلونة  ــادي  ن أن  )الثلثاء(  أمــس  البريطانية  ــن«  »ص صحيفة  ــرت  ذك  [
اإلسباني لكرة القدم طالب الالعب سيسك فابريغاس باالمتناع عن التدريب مع 
على  اإلنجليزي  النادي  إلجبار  الضغط  من  كنوع  المقبل  األسبوع  أرسنال  ناديه 

خفض السعر الذي يطلبه مقابل تنازله عن خدمات الالعب.
االستعدادي  التدريبي  معسكره  من  األول  يومه  شديد  بقلق  أرسنال  ويترقب 
في  زمالئه  باقي  إلى  سينضم  اإلسباني  نجمه  كان  ما  إذا  ليرى  الجديد  للموسم 

التدريبات أم ال.
 27 مقابل  فابريغاس  لضم  برشلونة  به  تقدم  عرضًا  رفــض  أرسنال  وكــان 
مليون جنيه إسترليني )43 مليون دوالر( وال يتوقع أن يوافق النادي اإلسباني، 
بطل أوروبا، على دفع المبلغ الذي حدده أرسنال ثمنًا لالعب والذي يصل إلى 40 

مليون إسترليني )64 مليون دوالر(.
ويتوقع أن يواجه أرسنال ضغوطا كبيرة إلتمام الصفقة إذا رفض فابريغاس 
بالفعل االنضمام إلى زمالئه في التدريبات المقبلة، وإن كانت مصادر مقربة من 
االنتقال  أجل  من  الممارسات  هذه  مثل  إلى  اللجوء  أبداً  ينوي  ال  أنه  أكدت  الالعب 

لبرشلونة.
إال  فابريغاس  فــي  التفريط  ــدم  ع على  أرســنــال  فيه  يصر  ــذي  ال الــوقــت  ــي  وف
بالمقابل الذي حدده، يبذل برشلونة قصارى جهده إلقناع أو حتى إجبار النادي 

اإلنجليزي على خفض السعر المطلوب.
ولكن  ثمن  بأي  فابريغاس  ضم  في  غوارديوال  بيب  برشلونة  مــدرب  ويأمل 
ميزانية  على  ضغوط  فرض  عدم  على  حريص  روسيل  ساندرو  النادي  رئيس 

النادي من أجل استعادة العبه السابق.
وقال العب خط وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس: »كل عام نعيش القصة 
هذا  يكون  أن  أتمنى  االنتقال.  إلى  أقرب  سيسك  يبدو  العام  هذا  في  ولكن  نفسها، 

العام هو عام الحسم وأن نتمكن أخيراً من ضم سيسك لفريقنا«.
القدم  لكرة  اإلنجليزي  أرسنال  نادي  أن  االثنين  ذكرت  إعالمية  تقارير  وكانت 
إلى  فابريغاس  سيسك  االسباني  وقائده  وسطه  خط  العب  بيع  على  يوافق  قد 
دوالر(  مليون   43( يورو  مليون   30 المالي  المقابل  بلغ  إذا  االسباني  برشلونة 
الماضي.  الموسم  في  اإلنجليزي  النادي  اقترحه  الذي  المبلغ  عن  يقل  ما  وهو 

مصدر  عن  »بــي.بــي.ســي«  البريطانية  اإلذاعـــة  هيئة  ونقلت 
في  عرضا  قدم  برشلونة  نادي  أن  أرسنال  بنادي  مسئول 

األسبوع الماضي ولكن أرسنال رفضه على الفور.
عرضا  ــدم  ــق ي ــد  ق بــرشــلــونــة  ـــأن  ب ــدر  ــص ــم ال واعـــتـــرف 
حالة  في  وأنــه  األسبوع  هذا  أفضل  مالي  بمقابل  جديدا 

الالعب  ضم  من  برشلونة  يقترب  قد  المالي  المقابل  رفع 
لفريق  رائــعــة  أنــبــاء  التصريحات  ــذه  ه وتمثل  لصفوفه. 

من  فابريغاس  لضم  طويلة  فترة  منذ  يسعى  الذي  برشلونة 
التفاوض  دائما  يرفض  كان  اإلنجليزي  النادي  ولكن  أرسنال 

األحد  برشلونة  إلى  فابريغاس  وسافر  الصفقة.  هذه  بشأن 
وأجمعت  الشتاء  عطلة  من  تبقى  ما  لقضاء  الماضي 

سيظل  أنه  على  كاتالونيا  إقليم  في  الصحف 
في المدينة االسبانية.

برشلونة  نــــادي  لــرئــيــس  ــق  ــب وس
أن  أوضــــــح  أن  روســــيــــل  ــــدرو  ــــان س

لن  سيقدمه  ــذي  ال المالي  العرض 
)نحو  يــورو  مليون   40 إلى  يصل 

القيمة  وهي  دوالر(  مليون   57
تقنع  أن  يمكنها  التي  المالية 

عن  ــاء  ــن ــغ ــت ــاالس ب ـــال  ـــن أرس
ـــــح تــقــريــر  ـــب. وأوض ـــالع ال
الالعب  أن  »بي.بي.سي« 

ــــرك أرســـنـــال  ـــي ت يـــرغـــب ف
برشلونة  نادي  إلى  والعودة 

الذي نشأ فيه كما يرى أرسنال أن لديه اآلن من يستطيع 
ويلشير  جاك  وجود  ظل  في  فابريغاس  رحيل  تعويض 
وقد  ألفاريز.  ريكاردو  األرجنتيني  مع  التعاقد  واحتمال 
بدء  قبل  فابريغاس  صفقة  إنهاء  إلــى  أرسنال  يسرع 
يوليو/  من  الخامس  في  الجديد  للموسم  استعداداته 

تموز المقبل.

بنزيمة يمد يد العون
 لفاران للتأقلم في مدريد

§ مدريد - د ب أ

] أبدى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة استعداده لمساعدة الوافد الجديد إلى نادي ريال مدريد االسباني 
كان  المقبل.  الموسم  خالل  بيرنابيو«  »استاديو  داخل  سريعا  التأقلم  على  فاران  رافاييل  المدافع  القدم،  لكرة 
فاران )18 عاما( وقع أمس األول )االثنين( عقدا يمتد لستة أعوام مع ريال مدريد، قادما من النس الفرنسي، 
العاصمة  في  بالغربة  الشعور  عدم  على  الشاب  مواطنه  لمساعدة  جهده  قصارى  سيبذل  أنه  بنزيمة  أكد  وقد 
هذا  في  اللعب  فرصة  له  تتاح  أن  رائع  حظ  »إنه  قوله:  بنزيمة  عن  األسبانية  »آس«  صحيفة  ونقلت  االسبانية. 
على  ومساعدته  إليه  التحدث  في  علي  االعتماد  بوسعه  به،  أرحب  إنني  الفرصة.  اقتناص  عليه  كان  النادي، 

التأقلم على حياته الجديد في مدريد«.
أن  أدرك  فاران  أن  أعتقد  يكفي.  وهذا  مدريد،  ريال  إلى  لالنضمام  زيدان  الدين  زين  رشحه  »لقد  وأضاف 
قطار ريال مدريد ال يمكن اللحاق به إال مرة واحدة في العمر«. كان بنزيمة انضم لصفوف ريال مدريد قادما 
من ليون الفرنسي العام 2009 عندما كان عمره 21 عاما. واجه المهاجم الفرنسي في البداية عدة صعوبات 
موسمه  خالل  هناك  قدميه  إثبات  من  تمكن  من  سرعان  ولكنه  االسبانية،  بالعاصمة  الحياة  على  التأقلم  في 

الثاني مع ريال مدريد ويبدو بنزيمة حريصا على ضمان عدم تعرض فاران للمشاكل نفسها.

نيمار يتطلع إلسقاط عرش ميسي 
ورونالدو عبر سانتوس

§ ريو دي جانيرو - ا ف ب

يصبح  أن  نيمار  الصاعد  البرازيلي  سانتوس  مهاجم  يريد   [
أكد  ما  بحسب  ب��الده،  يترك  أن  دون  من  العالم  في  العب  أفضل 

رئيس ناديه لويس ألفارو دي أوليفيرا ريبيرو.
لكني  مغرية،  عروض  عدة  سيتلقى  انه  »أعتقد  ريبيرو:  وقال 
في  العب  أفضل  يصبح  كي  يركز  وهو  نيمار  مع  كثيرا  أتحدث 
من  أول  سيكون  وبذلك  البرازيل،  في  احترافه  خالل  من  العالم 

يحقق هذا االنجاز«.
أح��رز  ال��ذي  سانتوس  فريقه  م��ع  ع��ام��ا(   19( نيمار  ويتألق 
بينارول  حساب  على  الماضي  األسبوع  ليبرتادوريس  ك��أس 
إذ  البرازيلي  المنتخب  ب��اب  ط��رق  ف��ي  ونجح  االوروغ��وي��ان��ي، 
»كوبا  في  »سيليساو«  مع  األساسي  المهاجم  يكون  أن  يتوقع 

أميركا« التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في األرجنتين.
إلى  ق��اده  إذ  عاما   21 تحت  ب��الده  منتخب  مع  نيمار  تألق  كما 
الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في  الجنوبية  أميركا  كأس  إحراز 

وتوج هدافا للبطولة برصيد 7 أهداف.
مع  مسيرته  معظم  خ��اض  بيليه  األس��ط��وري  النجم  أن  يذكر 
إلى  والثالثين  الخامسة  بعمر  ينتقل  أن  قبل  سانتوس  ن��ادي 

نيويورك كوزموس األميركي.
وت���اب���ع ري��ب��ي��رو: »ف���ي ن��ه��اي��ة ع���ق���ده، س��ي��ك��ون ف���ي ال��ث��ال��ث��ة 

وقد  البرازيل،  في  العالم  ك��أس  وخ��اض  عمره،  من  والعشرين 
يصبح بين األعظم بين الالعبين البرازيليين«.

وت��ط��ارد أب���رز األن��دي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ع��ل��ى غ���رار ري���ال م��دري��د 
سيتي  وم��ان��ش��س��ت��ر  وت��ش��ل��س��ي  االس��ب��ان��ي��ي��ن  وب��رش��ل��ون��ة 

االن��ج��ل��ي��زي��ي��ن وي��وف��ن��ت��وس االي��ط��ال��ي وأن��ج��ي م��اخ��اش��ك��اال 
البقاء  يريد  انه  مرارا  ردد  لكنه  المشاكس،  النجم  الروسي، 

أول  يصبح  وأن   2014 العالم  ك��أس  لغاية  البرازيل  في 
العب محترف خارج القارة األوروبية يحرز لقب أفضل 

كشف  مقابلة،  جهة  م��ن  ال��ع��ال��م.  ف��ي  الع��ب 
في  نجحت  أندية  خمسة  إن  ريبيرو 

البند  مع  تتوافق  ع��روض  تقديم 
نيمار،  سراح  إلطالق  الجزائي 
ه��ي ب��رش��ل��ون��ة وري����ال م��دري��د 

سيتي  ومانشستر  وتشلسي 
بحسب  م��اخ��اش��ك��اال  وأن��ج��ي 
م��ج��ل��ة »ف���ي���ج���ا«، وق�����ال: »ل��ق��د 

ط��ل��ب��وا ال��ت��ح��دث م��ع ال��الع��ب 
ون��ح��ن م��ن��ح��ن��اه��م ال��ض��وء 

بيعه  ن��ري��د  ال  األخ���ض���ر. 
ل��ك��ن ه��ن��اك ب��ن��د ج��زائ��ي 

ينبغي دفعه«.


