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جرح مان يونايتد ينزف.. وروما »ملك« الصدارة 

الصعب على ڤالنس���يان 1-2. 
وتعادل لوريان مع رين 1-1.

اسكوتلندا

عم���ق روس كانوت���ي من 
الدرجة الثانية جراح س���لتيك 
عندما أخرجه من الدور نصف 
النهائي ملسابقة كأس اسكوتلندا 
لكرة الق���دم بالفوز عليه 0-2 
على ملعبه هامب���دن بارك في 

غالسكو.
وسجل س���تيفن كريغ من 
مجه���ود ف���ردي )55( ومارتن 
سكوت )88( هدفي روس كاونتي 
الذي بلغ املباراة النهائية للمرة 
االول���ى منذ تأسيس���ه قبل 81 

عاما.

مؤقتا بتعادله مع مضيفه لومان 
2-2 في افتتاح املرحلة الثانية 
والثالثني من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم التي شهدت مواصلة 
بوردو حامل اللقب حصد النتائج 
املخيبة بخسارته امام مضيفه 
باريس سان جرمان 1-3، وهبوط 
غرونوبل ال���ى الدرجة الثانية 
بخسارته القاسية امام مضيفه 

تولوز 4-0.
وأنعش لنس اماله في البقاء 
بفوزه الكبير على ضيفه بولوني 
3-0. وحذا س���انت اتيان حذو 
لنس وابقى على آماله في الدرجة 
االولى عندما عمق جراح مضيفه 
سوشو بالفوز عليه 2-0. وارتقى 
موناكو الى املركز التاسع بفوزه 

االبتعاد 4 نق���اط في الصدارة 
بس���قوطه في فخ التعادل امام 
مضيفه باير ليڤركوزن 1-1 أمس 
االول على ملعب »باي ارينا« في 
ليڤركوزن ف���ي افتتاح املرحلة 
الثالثني من الدوري االملاني لكرة 

القدم.
الباڤاري في  الفريق  وفشل 
استغالل خسارة مطارده املباشر 
ش���الكه امام مضيف���ه هانوڤر 
السابع عشر قبل االخير 4-2، 
واكتف���ى بالتالي بنقطة واحدة 
رفع به���ا رصيده الى 60 نقطة 

بفارق نقطتني امام شالكه.

فرنسا

انفرد مونبلييه باملركز الثاني 

وابتعد التسيو عن منطقة 
اخلطر بعد فوزه على مضيفه 

اجلريح بولونيا 2-3.
وحذا اودينيزي حذو التسيو 
ايضا بفوزه على مضيفه ليفورنو 

.2-3
كما أنعش س���يينا حظوظه 
بالبقاء في دوري األضواء بعد 

فوزه على ضيفه باري 2-3.
وفي مباراة ثانية، حرم بارما 
مضيفه نابولي من االرتقاء الى 
املركز الرابع ولو مؤقتا عندما 

هزمه 2-3.

ألمانيا

أهدر بايرن ميونيخ الساعي 
الى لقبه ال� 22 في تاريخه فرصة 

عن مي���الن الثالث الذي اكتفى 
بالتعادل مع ضيفه كاتانيا 2-2. 
وعلى امللعب االوملبي في تورينو، 
التقط يوڤنتوس أنفاسه واستعاد 
توازنه بعد تلقيه 3 هزائم في 
مبارياته ال� 4 السابقة وآخرها 
امام اوديني���زي )0-3(، وذلك 
بفوزه على ضيفه كالياري بهدف 
سجله مدافعه الدولي جورجيو 
كييليني برأسه في الدقيقة 35. 
ولم يستفد ألن باليرمو صاحب 
املركز الرابع استعاد توازنه وعزز 
مركزه بفوزه على ضيفه كييڤو 
3-1. ورفع باليرمو رصيده الى 
54 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق 
3 نق���اط عن كل من يوڤنتوس 

وسمبدوريا.

واستفاد روما من سقوط انتر 
ميالن حامل اللقب في املواسم 
االربعة االخيرة في فخ التعادل 
مع مضيف���ه فيورنتينا 2-2، 
ليزيحه عن الصدارة بفارق نقطة 
بعدما كان الفاصل بني الفريقني 13 

نقطة مع انتصاف املوسم.
لكن فري���ق العاصمة جنح 
بثباته في تضييق اخلناق على 
فريق املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو تدريجيا حتى متكن من 
التربع على الصدارة بعدما حافظ 
على سجله اخلالي من الهزائم 
للمباراة الثالثة والعشرين على 
التوالي. ورفع روما رصيده الى 
68 نقطة في الص���دارة بفارق 
نقطة عن انتر ميالن الثاني و4 

ڤيال عندما تغلب عليه 3-0 على 
ملعب وميبلي في لندن في الدور 
النهائي للمسابقة وبلغ  نصف 
الثانية  النهائية للمرة  املباراة 
عل���ى التوالي والعاش���رة في 

تاريخه.
وسجل الدولي العاجي ديدييه 
دروغبا )66( والفرنسي فلوران 
مالودا )88( وفرانك المبارد )95( 

االهداف.

إيطاليا

تربع روما على الصدارة بعد 
فوزه على ضيفه اجلريح اتاالنتا 
3-2 امس ف���ي امللعب االوملبي 
في العاصمة في املرحلة الثالثة 
والثالثني من الدوري االيطالي.

حرم بالكبيرن روفرز ضيفه 
مان يونايت���د حامل اللقب من 
اس���تعادة الصدارة ولو مؤقتا 
بعدما اجب���ره عل���ى االكتفاء 
ام���س  بالتع���ادل مع���ه 0-0 
على ملعب »اي���وود بارك« في 
املرحلة الرابع���ة والثالثني من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم. 
واكتمل���ت اخليبة بالتعادل مع 
بالكبيرن ليفرط فريق املدرب 
االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
بفرصة اس���تعادة الصدارة من 
تشلسي بانتظار مباراة األخير 

مع بولتون غدا.
وقد يتراجع م���ان يونايتد 
الى املركز الثالث في حال فوز 
ارسنال على جاره توتنهام بعد 
غد األربعاء في ختام املرحلة ألنه 
ال يفصله عن »املدفعجية« حاليا 
سوى نقطتني، فيما يتخلف عن 
تشلسي بفارق نقطة قبل مباراة 

األخير مع بولتون.
انتزع  وفي مباراة ثاني���ة، 
ولڤرهامبت���ون نقط���ة ثمينة 
قربته أكثر م���ن منطقة األمان 
وذلك بتعادله مع مضيفه ستوك 

سيتي 0-0.
وكان وس���ت ه���ام أنعش 
وبيرنلي آمالهما بالبقاء بفوزيهما 
الثمين���ني، االول عل���ى ضيفه 
س���ندرالند 1-0، والثاني على 

مضيفه هال سيتي 1-4.
وصعد وست هام الى املركز 
السادس عشر برصيد 31 نقطة 
بفارق االهداف امام ويغان مقابل 
38 نقط���ة لس���ندرالند الثالث 

عشر.
الى  وأدى فوز وس���ت هام 
هبوط بورتسموث صاحب املركز 
االخير رسميا الى الدرجة االولى 
كون االخير الذي ميلك 14 نقطة 
لن ينجح في انهاء املوس���م في 

املركز السابع عشر.
ورفع بيرنل���ي رصيده الى 
27 نقطة في املركز الثامن عشر 
بفارق االهداف امام هال سيتي 
الذي تراجع الى املركز التاسع 
عشر قبل االخير، علما انه ميلك 

مباراة مؤجلة.
وضمن وس���ت بروميتش 
البيون عودته الى الدوري املمتاز 
بعدما أمضى موسما واحدا في 
الدرجة االولى، وذلك بعد فوزه 
على دونكاستر 3-2 في املرحلة 

الثالثة واالربعني.
وفي مسابقة كأس اجنلترا، 
جدد تشلسي فوزه على استون 

بورتسموث إلى الدرجة األولى ووست بروميتش لـ »الممتاز« رسمياً

)أ.ف.پ( دخول عنيف من مهاجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز على مدافع باير ليڤركوزن مانويل فريدريتش   العب مان يونايتد البلغاري دمييتار برباتوڤ محشورا بني راي نيلسون وفيل جونز  )ا.پ(

الوصل مع قطر بنهائي أندية الخليج

مواجهة مصيرية بين األهلي والرفاع

محمود يدير نهائي »الخليج«

القادسية لـ »ثاني الصاالت«

يغ���ادر اليوم الى قطر طاقم حتكي���م مكون من علي محمود 
حكما للساحة وياسر أحمد وفارس الشمري مساعدين ووليد 
الشطي حكما رابعا إلدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال اخلليج 

التي تقام غدا بني قطر والوصل االماراتي.

فاز القادسية على الشباب 5-2 على صالة اليرموك ضمن اجلولة 
السادس����ة من املجموعة األولى لدوري الص����االت، ولم تؤثر نتيجة 
مباراة القادسية والشباب على املجموعة حيث ضمنا التأهل الى الدور 
الثاني، حيث حل األصفر اول املجموعة األولى والشباب ثانيا، وطرد 
احلكم العبني اثنني من القادسية هما مشاري النكاس وفهد الطريجي، 
ويلتقي في الساعة الثامنة من مساء اليوم الصليبخات وخيطان في 

املجموعة األولى.

حسمت اللجنة التنظيمية اخلليجية لكرة القدم في اجتماعها أمس 
االول في مقر االحتاد البحريني لكرة القدم في الرفاع قضية أحداث مباراة 
الوصل االماراتي والنصر السعودي واعتبرت االول متأهال الى املباراة 
 النهائية باعتباره فائزا في لقاء اإلياب من الدور نصف النهائي من النسخة

اخلامسة والعشرين من بطولة االندية اخلليجية لكرة القدم.
وحس����مت اللجنة اجلدل في القضية والتي شهدت أحداث الشغب 
املثي����رة التي حصلت ف����ي لقاء الفريقني ايابا ف����ي 30 مارس املاضي 
بالرج����وع الى االحتاد الدولي )فيفا( بع����د ان قامت اللجنة من خالل 
االحتاد البحريني بارسال خطاب عاجل مدعوم بشريط املباراة وتقرير 
حكم اللقاء العماني س����عيد الهاللي ومراقب املباراة البحريني ميزرا 
احمد لالستئناس براي فيفا.  واعتمد الوصل متأهال للمباراة النهائية 
ومالقاة قطر القطري في الثالث عشر من الشهر اجلاري في لقاء الذهاب 
بالدوحة، وتقرر أن يغرم الوصل 150 الف ريال سعودي ويحرم من 
جماهيره على أرضه في لقاء االياب املقرر في السابع والعشرين من 

الشهر ذاته. 

المنامة ـ ناصر محمد
س����تحدد مباراة اليوم بني األهلي والرفاع في السادسة والنصف 
مساء في اجلولة ال� 16 للدوري البحريني لكرة القدم املوقف بالنسبة 
لتحديد البطل وذلك من خالل لقاء أقرب املنافسني للمحرق وهما اللذان 
س����يكون لقاؤهما نهاية املشوار ألحد الطرفني، ورصيد كل منهما 32 
نقطة واملتبقي بعد مباراة اليوم جولتان س����يواجه كل منهما احملرق 

في احداهما، وتعادلهما اليوم سينهي مشوار البطولة.
من جهة اخرى، تعق����د اللجنة التنظيمية لكرة اليد بدول مجلس 
التعاون اجتماع����ا لها في البحرين يومي 28 و29 اجلاري برئاس����ة 
السعودي تركي اخلليوي، وينتظر ان تناقش اللجنة بطولة األندية 

األخيرة في مسقط وانسحاب القادسية منها قبل أيام.

ق« اإلسماعيلية الشرطة »تطوِّ

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تختتم اليوم منافسات اجلولة 
ال� 26 لل����دوري املصري املمتاز 
لكرة القدم بإقام����ة 4 مباريات، 
حيث يلتقي بترول اسيوط مع 
بتروجيت واحتاد الش����رطة مع 
االسماعيلي في الرابعة والنصف 
عصرا، وغزل احمللة مع اجلونة 
البورس����عيدي مع  واملص����ري 
املقاولون العرب في السادس����ة 

والنصف مساء.
وعلى س����تاد أس����يوط تقام 
مواجهة بترولية خالصة، حيث 
يستضيف بترول اسيوط شقيقه 
بتروجيت في مباراة صعبة ومهمة 
ج����دا للطرفني، خاص����ة بترول 
اسيوط الذي يقوده املدير الفني 
جمال محمد علي، حيث يصادف 
الفريق سوء حظ عنيد من بداية 
منافساته هذا املوسم، مما جعله 
يحتل بها املركز اخلامس عش����ر 
)قبل االخير( بجدول املس����ابقة 
برصيد 16 نقطة، وبالتالي فهو 
الكبوة  يريد اخلروج من ه����ذه 
الشديدة حتى ولو على حساب 

شقيقه البترولي.
ام����ا بتروجيت فهو يس����عى 
حتت قي����ادة املدير الفني مختار 
مختار للفوز باملباراة لالستمرار 

في املنافس����ة ومط����اردة الكبار 
باملس����ابقة، حيث يحتل الفريق 
الدوري  الرابع في جدول  املركز 

برصيد 39 نقطة.
ويس����تضيف احتاد الشرطة 
على ملعبه بالعباس����ية نظيره 
االس����ماعيلي في مب����اراة قوية، 
فالش����رطة ال����ذي يق����وده فنيا 
طلعت يوسف وهو من الكفاءات 
التدريبية الكبيرة يحتل الشرطة 
املركز السادس برصيد 35 نقطة، 
الدراويش مباراة  بينما يدخ����ل 
اليوم ب����روح مرتفعة بعد الفوز 
األخير الذي حققه علي غزل احمللة 
بثنائية نظيفة في لقاء االسبوع، 
وعودته الحت����الل املركز الثالث 
برصيد 40 نقطة. وفى التوقيت 
نفسه يستضيف فريق املصري 
على س����تاد بورس����عيد نظيره 
املقاولون العرب في مواجهة نارية، 
حيث ان فريق املصري يحتل حاليا 
املركز الثاني عشر بجدول املسابقة 
برصيد 30 نقطة، في املقابل فإن 
اللقاء مهم ايضا بالنسبة للمدير 
الفني للمقاولني الذي يحتل املركز 
الرابع عش����ر برصيد 26 نقطة. 
ويح����ل فيه فريق اجلونة ضيفا 
على غزل احمللة في لقاء الصراع 

من اجل البقاء،

مواجهة قوية جتمع اإلسماعيلي مع احتاد الشرطة

الشيخ خالد الفهد وم. مصطفى البصري والسفير السوري بسام عبداملجيد لدى تسليمهم الكأس لكابنت القادسية

األصفر بطل دورة البصري للبراعم

فوز »قاتل« للساحل واليرموك على خيطان والشباب

توج القادس���ية بلقب بطولة البح���ري الثانية للبراعم لكرة 
القدم بعد فوزه على الفحيحيل 1-0 بركالت الترجيح بعد انتهاء 
الوقت االصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي وحل الكويت 
في املركز الثالث بعد تغلبه على الشباب بركالت الترجيح ايضا 
4-3، ون���ال جائزة افضل العب في البطولة بندر العجمي العب 

الفحيحيل، وافضل حارس فيصل محمد )الشباب(، وشارك في 
توزيع الكؤوس وامليداليات على الفائزين باملراكز الثالثة األولى كل 
من راعي البطولة مصطفى البصري والشيخ خالد الفهد والسفير 
السوري بس���ام عبداملجيد وقنصل البحرين عبداهلل بوقحوص 

ومستشار السفارة العمانية سيف املعولي.

مبارك الخالدي
جنح الساحل في مطاردته لفريق اجلهراء 
متصدر فرق الدرجة االولى بعد ان متكن 
م���ن الفوز على خيط���ان 2 � 1 في املباراة 
اللتي جمعتهما مساء امس رافعا رصيده 
الى 31 نقطة متساويا مع اجلهراء في إطار 
اجلولة الثانية من القسم الرابع للمسابقة 
ليتجمد رصي���د خيطان عن���د 24 نقطة 

ومتراجع للمركز الرابع، وتقدم الس���احل 
عبر مهاجمه س���عود شجاع )46( وجنح 
البرازيلي ايفرس���ون في العودة بفريقه 
خيطان للمباراة بإح���رازه هدف التعادل 
)59( واس���تطاع محمد العازمي ان يحرز 
هدف الفوز لفريقه )90(، أدار اللقاء احلكم 
عباس الش���مري وقام بطرد كل من حامد 
الش���يباني من خيطان وعبداهلل فرحان 

ومحمد فريح.
وفي اللق��اء الثاني ف����از اليرموك على 
الش���باب 2 � 0 بعد ان اح���رز البرازيلي 
اليكس الهدف األول )90( وأضاف زميله 
جونيور الهدف الثاني )94( وبذلك يرتفع  
رصيد اليرموك الى 27 نقطة متقدما للمركز 
الثالث فيما جتمد رصيد الشباب عند 14 

نقطة.


