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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(


