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عالميةمتفرقات

قال نادي اتروميتوس اليوناني املمتاز إنه ضم 
املهاجم السنغالي هنري كمارا الى صفوفه. ووافق 
كمارا الذي سجل 31 هدفا في 99 مباراة مع منتخب 
السنغال على االنضمام ملدة عام واحد الى اتروميتوس 
الذي يدربه جيورجوس دونيس العب خط وس���ط 

بالكبيرن ومنتخب اليونان السابق.
عزز ليون من حظوظه في انقاذ موسمه واملشاركة 
في دوري ابط��ال أوروبا بعدما فاز على ضيفه موناكو 
3-0 في مباراة مؤجلة من املرحلة الرابعة والثالثني للدوري 

الفرنسي.
أعلن غلطة سراي التركي ان العب وسطه الدولي 
مهمت توبال سينتقل الى ڤالنسيا االسباني. وذكر 
غلطة سراي في بيان أصدره في موقعه على شبكة 
االنترنت: »مت التوصل الى اتفاق بني األطراف املعنية 
حول جميع املسائل. سينتقل مهمت توبال الى ڤالنسيا 

بعد خضوعه للفحوصات الطبية«.
وقع توني ادامز قائد منتخب اجنلترا السابق لتولي 
تدري��ب فريق جاباال في أذربيجان ملدة ثالث س��نوات. 
وقال مدافع ارسنال االجنليزي السابق في مؤمتر صحافي 
في باكو »اشعر بسعادة كبيرة لالنضمام الى هذا املشروع 

الرائع وأتطلع قدما لبدء العمل«.
قال االحتاد األوروبي انه عاقب ارتور جنمتولني 
حارس املرمى االحتياطي لفريق سس���كا موس���كو 
الروسي باإليقاف حتى نهاية العام النتهاكه لوائح 

مكافحة تعاطي العقاقير املنشطة.
سيكون االسترالي مارك ويبر امام فرصة اخلروج 
من ظل زميله في ريد بول-رينو االملاني سيباس��تيان 
فيتل عندما يخ��وض جائزة موناك��و الكبرى، املرحلة 

السادسة من بطولة العالم لسباقات فورموال واحد.
اقترب بوروسيا دورمتوند األملاني من التعاقد 
مع ميتشل النغراك، حارس مرمى ملبورن فيكتوري 
االسترالي، ليصبح احلارس الثاني للفريق.وذكرت 
الصح���ف الرياضي���ة الصادرة ام���س أن احلارس 
االس���ترالي)21 عاما( سيحصل على عقد اعتبارا من 

املوسم املقبل وحتى عام 2014.
 تنطلق اليوم منافس��ات الدوري املاسي في العاب 
القوى بلقاء الدوحة الذي يحظى مبشاركة 100 عداء و80 

عداءة يتقدمهم اجلامايكي اسافا باول. 

شبح الهبوط يطارد 
عدة فرق في البحرين

منصور بن زايد يبحث مع مانشيني 
استعدادات الموسم الجديد

األهلي واإلسماعيلي مع شبيبة 
القبائل في »أبطال أفريقيا«

المنامة ـ ناصر محمد
يحسم اليوم الصراع على الهبوط لدوري الدرجة الثانية بني 
االبتعاد عن دوري االضواء لكرة القدم البحرينية، حيث ستقام 
مباراتان يشارك فيهما اربعة فرق تسعى للهروب من املؤخرة 
وضمان البقاء وان كان املالكية افضلها وضعا وارتياحا اال انها 
ستظل في الصراع حلني نهاية املوسم الكروي، حيث سيلعب 
تاسع االولى مباراتني مع وصيف الدرجة الثانية فريق سترة 
في الس���ابعة من مساء اليوم، وس���يلتقي في الستاد الوطني 
املالكية برصيد 16 نقطة مع الش���باب 14 نقطة، فيما سيلتقي 
بستاد احملرق احلالة برصيد 15 نقطة مع الرفاع 12 نقطة وذلك 

ضمن اجلولة االخيرة للمسابقة.
وتأتي اهمية املباراتني لدى الفرق في سعي كل منهما لالبتعاد 
عن شبح الهبوط وبات كل منهما في خطر سواء للهبوط املباشر 

او اللعب مع فريق سترة مباراتني.
هذا ويلتقي غدا النادي االهلي االقرب للمنافسة على البطولة 
برصيد 38 وبفارق نقطتني عن املتصدر فريق احملرق 40 نقطة 
فاالهلي يحتاج اوال للفوز غدا على املنامة السادس برصيد 18 
نقطة ومن ثم ينتظر لقاء ختام الدوري يوم االثنني املقبل بني 

احملرق 40 نقطة والرفاع 35 نقطة.
وس���يعتمد احملرق على نتيجة بقاء االهل���ي واملنامة ومن 
بعدها ستتضح الصورة بالنسبة خلتام املوسم فالفوز يعني 
تتويح احمل���رق، والتعادل يعطي الفرص���ة ملباراة فاصلة مع 
االهلي، الغريب ان مباراة احملرق مع االهلي ستقام بدون حضور 
جماهي���ر احملرق بعد قرار حرمانها من احلضور وكذلك احلال 

مع جماهير االهلي احملرومة من بداية املوسم.

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مان سيتي 
لكرة القدم مدرب الفريق روبرتو مانش���يني واملدير التنفيذي 
غاري كوك. حضر االجتماع ايضا خلدون خليفة املبارك رئيس 
مجلس إدارة النادي، حيث مت البحث في استعدادات مانشستر 
سيتي للمشاركة في الدوري االجنليزي في املوسم املقبل وعلى 
الساحة االوروبية وفي املسابقات احمللية االخرى، اضافة الى 

التطورات االخرى للنادي.
كما اس���تعرض املجتمعون جناح الفري���ق في الدوري هذا 
املوسم. وأعرب الش���يخ منصور بن زايد عن تطلعه للموسم 
املقبل 2010-2011، حيث من املقرر ان يبدأه الفريق بجولة في 

الواليات املتحدة في يوليو املقبل.
وحل مانشستر س���يتي خامسا في الدوري االجنليزي هذا 
املوسم خلف تشلسي البطل ومان يونايتد وارسنال وتوتنهام. 
وكان مانشستر سيتي عني مانشيني بدال من مارك هيوز املقال 

من منصبه في 19 ديسمبر املاضي.
ولم يتول مانشيني )45 عاما( االشراف على اي ناد بعد اقالته 
من منصبه كمدرب النتر ميالن في نهاية موس���م 2008-2007 
بعد ان بدأ مهمته معه في 2004 وقاده الى 3 القاب في الدوري 

احمللي واثنني في مسابقة الكأس.
ودافع مانشيني كالعب عن الوان سمبدوريا )1997-1982( 
والتسيو )1997-2000( وانهى مسيرته مع ليستر االجنليزي 

بعد ان لعب معه عددا قليال من املباريات عام 2001.

اسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال افريقيا 
لكرة القدم التي سحبت أمس في القاهرة عن مواجهة مصرية بحتة 
في املجموعة الثانية بني االهلي واالسماعيلي املصريني. وضمت 
املجموعة ايضا شبيبة القبائل اجلزائري وهارتالند النيجيري. اما 
املجموعة االولى، فتكونت من مازميبي الكونغولي الدميوقراطي 
حامل اللقب، ووفاق سطيف اجلزائري والترجي التونسي وديناموس 
من زميبابوي. وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي في 16 يوليو 

ويتأهل الى دور االربعة صاحبا املركزين االولني.

الهالل عبر بونيودكور إلى ربع نهائي »أبطال آسيا« 

الخاني يتصدر رالي »اكتشف سورية«

انطلقت أمس املنافسات الرسمية لرالي اكتشف سورية في نسخته 
الثامنة، وذلك من أمام فندق شيراتون دمشق مبشاركة 75 فريقا عربيا 
وأجنبيا إضافة الى 15 دراجة نارية. وأعطى وزير الس����ياحة السوري 
د.سعد اهلل أغا القلعة إشارة بدء املنافسات يرافقه رئيس مجلس إدارة 
نادي السيارات السوري م.وليد شعبان وذلك بعد التوقيع على منشور 
احلملة الدولية للقيادة اآلمنة اخلاصة بالسالمة املرورية والتي أطلقها 
االحتاد الدولي للسيارات حتت شعار )حان الوقت للتحرك.. معا إلنقاذ 

ماليني األرواح(.
وصدارة منافس����ات اليوم األول من الرالي ج����اءت جماعية بعد أن 
تساوى 15 فريقا باملركز األول بدون أخطاء بينهم فريق )mtn( الذي قطع 
شريط االنطالق واملؤلف من عامر قصار ورشا قوزما ويارا رستم إضافة 
إلى الفريق األردني املؤلف من رميون فليفل وفوزي شقير الفائز بلقب 
الرالي ثالث مرات والفريق السوري )عبداهلل عرنوس وعامر رنكوسي( 
الفائز باللقب مرتني والفريق السوري )إحسان املصري وقاسم تكريتي( 

الفائز باللقب مرة واحدة.
وضمت قائمة الفائزين أيضا فريق السعودي أحمد أبو جبل والسوري 
يحيى املفشي وفريق رياض كناية ودنيا هارون وفريق همام مسوتي 
ولينا كناية مستفيدين من خبرتهم الواسعة أثر مشاركتهم الدائمة في 
الرالي. كما ضمت قائمة املتصدرين فريق )بشر زرزور وعبيدة احلافظ( 
و)انس ابو اخلير وش����ادي محاميد( و)مني����ر حليمة وجابر املصري( 
و)محمد علي الظاهر وزوجته( و)سوس����ن اباظ����ة وعامر جرجوس( 

و)ياسر نداف وعهد بشور( ورانيا العظم وعمر اخلاني(.
وفي اليوم األول من منافس����ات الرالي ابتسم احلظ للفنان مصطفى 
اخلاني )النمس( الذي نال صدارة فئة املشاهير مؤقتا متقدما على بطل 
الشرق األوسط للراليات القطري جابر املري الذي حل وصيفا وجاءت 
الفنانة السورية صفاء سلطان باملركز الثالث متقدمة على زميلها وفيق 
حبيب وبطل الراليات الس����وري هيثم اليوسفي فيما حل الفنان أمين 

رضا باملركز األخير.

أكمل الهالل الس���عودي عقد الفرق املتأهلة 
الى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم 
بفوزه على ضيفه بونيودكور األوزبكي 3 � 0 
على س���تاد امللك فهد الدولي في الرياض أمام 
جمهور غفير في ختام منافسات الدور الثاني. 
وسجل ماجد املرشدي )9( والسويدي كريستيان 
ويلهامسون )56( والبرازيلي تياغو نيفيز )61( 

االهداف.
وانض���م الهالل في دور ال���� 8 الى مواطنه 
الشباب السعودي والغرافة القطري وذوب آهان 
االيراني و4 ف���رق كورية جنوبية هي بوهانغ 
ستيلرز حامل اللقب وسيونغنام ايلهوا وسوون 

بلويينغز وشونبوك موتورز.
ويقام الدور ربع النهائي في سبتمبر املقبل، في 
حني ان املباراة النهائية محددة في 13 نوفمبر في 
طوكيو. وافتتح الهالل التسجيل مبكرا وحتديدا 
في الدقيقة التاسعة حني ارتقى ماجد املرشدي 
لكرة من ركلة ركنية من اجلهة اليمنى ووضعها 

بإتقان على ميني احلارس.
وبدأ الشوط الثاني على إيقاع فرصة للهالل 
كان بطلها املتألق هذا املوسم محمد الشلهوب الذي 
انبرى لتنفيذ ركلة حرة فأرسل الكرة بيسراه 
ببراعة لكن القائم األيسر ناب عن احلارس في 
إبعادها )48(. وانتفض بونيودكور مباشرة بعد 

هذه الفرصة فنظ���م صفوفه وانطلق بهجمات 
متتالية خصوصا عبر البرازيلي ريفالدو الفائز 
م���ع منتخب بالده بكأس العالم عام 2002 لكن 

الدعيع عرف كيف يبقي شباكه نظيفة.
وفي خضم سعي بونيودكور ومدربه البرازيلي 
لويز فيليبي سكوالري لتعديل النتيجة، وجه 
الهالل ضربة قاضية الى آمال منافسه حني انطلق 
بهجمة مرتدة وصلت على أثرها الكرة الى ياسر 
القحطاني في منتصف امللعب مباشرة فمررها 
ببراعة الى الس���ويدي كريستيان ويلهامسون 
الذي ش���ق طريقه من اجلهة اليمنى وسددها 

في املرمى )56(.
وأكد البرازيلي تياغ���و نيفيز تأهل الهالل 
الى ربع النهائي في الدقيقة 61 حني تلقى كرة 
رائعة من ويلهامسون اثر هجمة مرتدة أيضا 
فما كان منه إال ان وضعها في املرمى مس���جال 

الهدف الثالث.
وحاول بونيودكور تسجيل هدف الشرف على 
األقل في الدقائق املتبقية لكن هجماته لم تصل 
الى النهايات املرجوة خصوصا ان دفاع الهالل 
بقي متقيظا. وكان تأهل ذوب آهان االيراني جاء 

بفوزه على مواطنه ميس كرمان 1 � 0.
وسجل البرازيلي ايغور كاسترو هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 84.

وزير السياحة السوري يوقع على حملة القيادة اآلمنة

حظوظ جون تيري 
ارتفعت للمشاركة 

مع انجلترا في 
المونديال

)ا.ف.پ(ماجد املرشدي فرحا بهدفه في مرمى بونيودكور

تنفس مدرب اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو الصعداء بعدما 
كشف الفحص املقطعي الذي خضع له قائد تشلسي جون تيري 
ان االخير ال يعاني من كسر في قدمه اليمنى، حتى انه قد يشارك 

في نهائي مسابقة الكأس احمللية غدا ضد بورتسموث.
وكان تيري نقل الى املستشفى بسبب تعرضه الصابة في قدمه 
اليمنى خالل متارينه مع تشلسي استعدادا لنهائي الكأس، وكان 
هناك تخوف من ان يكون اصيب بكسر ما سيحرمه من املشاركة 
مع املنتخب االجنليزي في مونديال جنوب افريقيا 2010، لكن 
االصابة لم تكن خطيرة كما كشف تيري في بيان اصدره حيث 
قال »اظهر الفحص املقطعي انه ال يوجد هناك اي كسر وآمل ان 

امترن وبالطبع ان العب في نهائي الكأس يوم غد«.

الجزائر

من جهته، اعلن مدرب املنتخب اجلزائري رابح س���عدان عن 
اس���ماء الالعبني اخلمسة اجلدد الذين استدعاهم لالنضمام الى 
الالئحة االولية التي كشف عنها سابقا للدخول في معسكر تدريبي 
واختار سعدان سابقا 25 العبا للمشاركة في املعسكر التدريبي 
في كران � مونتانا في سويس���را من 13 الى 26 مايو اجلاري ثم 
في مدينة نورمبرغ االملانية من 31 اجلاري الى 6 يونيو املقبل، 
ثم ضم اليهم 5 العبني، بينهم ثالثة من وفاق سطيف وهم: لزهر 
حاج عيس���ى وحس���ني مترف وخالد ملوشية، اضافة الى العب 
ش���بيبة القبائل ربيع مفتاح وعمري شاذلي املنتقل مؤخرا الى 

كايزرسالوترن الذي عاد الى الدرجة االولى االملانية.
وهذه هي التشكيلة االولية: حلراسة املرمى: فوزي الشاوشي 
)وفاق سطيف( ولوناس قاواوي )اوملبي الشلف( ومحمد المني 
زماموش )مولودية اجلزائر( ومبوحلي رايس اوهاب 
)س���الفيا صوفيا البلغاري(، للدفاع: ربيع مفتاح 
)ش���بيبة القبائل( وعبدالقادر العيفاوي )وفاق 
سطيف( ومجيد بوقرة )رينجرز االسكوتلندي( 
وكارل مجاني )اجاكسيو الفرنسي( ورفيق حليش 
)ناسيونال ماديرا البرتغالي( ويحيى عنتر )بوخوم 
االملاني( وحبيب بلعيد )بولوني سير مير الفرنسي( 
ونذير بلحاج )بورتسموث االجنليزي( وجمال مصباح )ليتشي 
االيطالي( وحسني مترف )وفاق سطيف(، للوسط: حسان يبدة 
)بورتس���موث االجنليزي( ومهدي حلسن )راسينغ سانتاندر 

االسباني( ويزيد منصوري )لوريان الفرنسي( ولزهر حاج عيسى 
خالد ملوشية )وفاق سطيف( وعدالن قديورة )وولفرهامبتون 
االجنليزي( ورياض بودبوز )سوشو الفرنسي( وجمال عبدون 
)نانت الفرنسي( وفؤاد قادير )ڤالنسيان الفرنسي( ومراد مغني 
)التسيو االيطالي( وكرمي زياني )فولفسبورغ االملاني( وكرمي 
مطمور )بوروس���يا مونش���نغالدباخ االملاني( وعمري شاذلي 

)كايزرسالوترن االملاني(.
للهجوم: عبدالقادر غزال )سيينا االيطالي( ورفيق زهير جبور 

)ايك أثينا اليوناني( ورفيق صايفي )ايستر الفرنسي(.

 صربيا

اعل���ن مدرب املنتخب الصربي رادومير انتيتش تش���كيلته 
االولية، وغاب عن التشكيلة مدافع اشبيلية االسباني ايفيتسا 
دراغوتينوڤيت���ش والعب وس���ط باليرمو االيطالي بوس���كو 
يانكوفيتش بس���بب اصابتهما، فيما استدعى انتيتش وللمرة 
االولى كال من احلارس اندييلكو ديوريسيتش )يونياو لييريا 
البرتغالي( واملدافع ياغوس فوكوفيتش )ايندهوفن الهولندي( 

والعب الوسط نيمانيا توميتش )بارتيزان بلغراد(.
كما ضم انتيتش الى التشكيلة ثالثة العبني من منتخب الشباب 
وهم: سلوبودان رايكوفيتش )تونتي الهولندي( وميراليم سليماني 
)اياكس الهولندي( ونيامانيا ماتيتش )تشلس���ي االجنليزي(، 
وس���يعلن انتيتش عن التشكيلة النهائية املكونة من 23 العبا 
ف���ي االول من يونيو املقبل، وس���يجتمع املنتخب الصربي في 
24 الشهر اجلاري في بلغراد قبل ان يخوض معسكرا تدريبيا 

بالقرب من سالزبورغ النمساوية.

جنوب أفريقيا

أعلن مدرب منتخب جنوب افريقيا البرازيلي كارلوس البرتو 
باريرا تش���كيلته االولية ولم يطرأ اي تعديل على التش���كيلة 
الت���ي اعلنها باريرا قبل 13 يوما باس���تثناء اس���تدعائه املدافع 
بيفان فرانزمان، وذلك بس���بب اصابة مورغ���ان غولدن العب 
سوبرس���بورت يونايتد بطل الدوري احمللي، وغاب غولد عن 
تشكيلة »بافانا بافانا« منذ فبراير املاضي بسبب االصابة وارتأى 
باريرا ال���ذي قاد بالده للقب موندي���ال 1994، ان جنم الدوري 
اجلن���وب افريقي لن يكون جاهزا خلوض مونديال بالده حيث 

يلعب البلد املضيف ضمن املجموعة االولى الى جانب املكسيك 
واالوروغواي وفرنس���ا، وضمت تشكيلة باريرا خمسة العبني 
يش���غلون مركز قلب الدفاع ومن املتوقع ان يتخلى عن احدهم 
عندما يعلن التش���كيلة النهائية املكونة من 23 العبا في االول 

من يونيو املقبل على ابعد تقدير. 

البرازيل

أشاد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لوال دا سيلفا بقائمة 
الالعبني الذين اختارهم املدرب كارلوس دونغا، لكأس العالم التي 
تقام الشهر املقبل بجنوب أفريقيا. وعلى عكس أغلب احملللني 
البرازيليني، ل���م ينتقد الرئيس البرازيلي ق���رار دونغا، الذي 
متثل في استبعاد بعض الالعبني املفضلني لدى اجلماهير مثل 
املهاجمني املخضرمني أدريانو ورونالدينيو والنجوم الصاعدين 

مثل باولو هنريكي وجانسو ونيمار.
من جانبه، وجه البرازيلي فيليبي ماسا سائق فريق فيراري 

انتقادا للم��درب كارل��وس دونغ��ا بسبب القائمة.
وقال ماسا في مقابلة مع شبكة »جوفني بان« اإلذاعية البرازيلية 
»احلقيقة أنني ال يعجبني ذلك، وأعتقد أن أغلب البرازيليني ال 

يعجبهم ذلك أيضا«.
وأوضح »يجب أن تصطحب أفضل الالعبني إلى كأس العالم، 
وهذا ما لم يفعله دونغا، لقد اصطحب الالعبني الذين يثق بهم 

واستبعد هؤالء األكثر موهبة«.
من جانب آخر اس���تبعدت جلنة احلكام الرئيسية باالحتاد 
الدولي لكرة القدم احلك��م املساع�د املص��ري ناص��ر ص���ادق م�ن 
قائم��ة احلكام املختاري��ن إلدارة ك��أس العال��م 2010 بجن�وب 
أفريقيا، بعد رسوبه في اختبارات اللياقة البدنية التي أقيمت أول 
أمس في مدين�ة كيب تاون بجنوب أفريقيا، ومت فيها االستقرار 

على أطقم احلكام التي ستدير منافسات املونديال.
 وتؤكد التقارير الواردة من جنوب أفريقيا أن ناصر صادق 
تعرض لإلصاب���ة خالل اختبارات اللياق���ة البدنية، مما عرقل 
مس���يرته الناجحة. وعلى جانب آخر ذكر االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أنه أوقف السلڤادور عن املشاركة في أي مسابقات 
أو بطوالت دولية للعبة كما قد يحرم طاقم حتكيم سلڤادوري 
من املشاركة في كأس العالم بسبب التدخل احلكومي في شؤون 

اللعبة بالسلڤادور.

كابيللو اطمأن على تيري.. و5 العبين جدد في قائمة الجزائر بالمونديال
غياب دراغوتينوڤيتش عن تشكيلة صربيا.. وباريرا استدعى فرانزمان


