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عماد متعب يغيب عن األهلي في مباريات الكأس

)رويترز( مورينيو هل يفكر في تدريب ريال مدريد أم في نهائي أبطال أوروبا؟  

مهاجم ڤالنسيا داڤيد ڤيا سيرتدي فانيلة لبرشلونة في املوسم املقبل

الحالة يضمن البقاء في »األولى«متعب وحسني خارج »الكأس«

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 
تأكد غياب مهاجم االهلي ومنتخب مصر عماد 
متعب ملدة شهرين عن املالعب بسبب آالم الظهر 
التي عاني منها الالعب مؤخرا وأبعدته عن مباريات 
الفريق األخيرة وبالتالي لن يشارك مع فريقه في 
بطولة كأس مصر، كما فقد االهلي مهاجما آخر 
هو اسامة حسني الذي يستعد للسفر الى املانيا 
الجراء جراحة غضروف الركبة في أقرب وقت. 
وقال مدير الكرة بالفريق األول بالنادي األهلي 
هادي خشبة ان اسامة حسني سيطير إلى أملانيا 
من أجل إجراء جراحة غضروف الركبة ويسعى 
اجلهاز اإلداري الستخراج تأشيرة دخول أملانيا 
لالعب في أسرع وقت، مؤكدا أنه من املمكن إجراء 
اجلراحة في مصر إال أن اجلهاز الفني فضل سفر 

الالعب الجرائها في أملانيا.
وأضاف خش���بة أن متعب س���يحدد موقفه 
النهائي سواء بالتجديد أو االحتراف اخلارجي 
بعد اسبوعني من اآلن بعد االتفاق الذي مت بذلك 

مع نائب رئيس النادي محمود اخلطيب. 
وأشار خشبة الى أن مهاجم الفريق الليبيري 
فرانسيس دو سيعود إلى القاهرة في 20 اجلاري 
متهيدا لالنخراط في تدريبات الفريق استعدادا 

ملباريات بطولة كأس مصر.
وأكد خش���بة أن مدافع الفريق ش���ريف عبد 
الفضيل س���يغيب عن مباراة نبروه في بطولة 
الكاس لإلصابة بشد في العضلة الضامة بجانب 
حصوله على اإلن���ذار الثالث في مباراة اإلنتاج 
احلربي وم���ن املنتظر حلاقه مبب���اراة الزمالك 

املتوقعة في دور الستة عشر.

المنامة ـ ناصر محمد
ضمن احلالة بق���اءه في مص���اف دوري الدرجة األولى 
البحريني لكرة القدم بفوزه على املالكية 3-2 على س���تاد 
البحرين الوطني في املباراة الفاصلة لتحديد صاحبي املركزين 

الثامن والتاسع.
س���جل للحالة فيصل السعدون )8( وعيسى زويد )32( 
والنيجيري عبدالسالم عبداحلفيظ )52(،  وللمالكية البرازيلي 

فابيو )68 من ركلة جزاء و72(.
وبه���ذه النتيجة خط���ف احلالة املرك���ز الثامن وضمن 
مقعده ف���ي دوري الدرجة االولى، فيما احتل املالكية املركز 
التاسع، وسيلتقي مع سترة ثاني دوري الدرجة الثانية في 
لقاءين فاصلني يومي 24 احلالي و9 يونيو املقبلني لتحديد 
الفريق العاشر املكمل لفرق دوري االضواء األول في املوسم 

املقبل.
يذكر أن األهلي كان قد توج بلقب بطل الدوري البحريني 
للمرة االولى منذ 15 عاما، وهو اللقب اخلامس في مسيرته، 
حيث استفاد من خسارة منافسه احملرق بطل املوسم املاضي 

أمام الرفاع صفر-2 االثنني املاضي في املرحلة االخيرة.
وكان احلد صعد ملصاف فرق الدرجة األولى بعد أن توج 
بطال لدوري الثاني���ة، ليعود مجددا للعب في دوري الكبار 

بعد ان هبط في املوسم املاضي.

ريكو للرفاع

من جهة أخ���رى، ينتظر ان يوقع البرازيلي ريكو هداف 
احملرق واحملترف في صفوفه في األعوام اخلمس���ة املاضية 
عقده اجلديد مع الرفاع الذي استطاع ان يقدم عرضا افضل ومت 

طبخه على نار هادئة للبرازيلي مقابل اللعب له ملوسمني.
وت���وج احملرق بطال للدوري البحرين���ي للكرة الطائرة 
واحتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي وال� 13 في سجل 
البطولة حينما فاز على النصر بثالثة اشواط مقابل شوط 

في املباراة اجلماهيرية.

كاهيل يمدد
عقده مع إيڤرتون  يوڤنتوس يعود

إلى عائلة أنييلي

تمديد تجربة مساعدي 
الحكم اإلضافيين

السد وسوسييداد
إلى نصف نهائي 

مونديال »اليد«

 م��دد الع��ب خط الوس��ط 
االس��ترالي تيم كاهيل عقده مع 
ايڤرتون اإلجنليزي لكرة  نادي 
القدم حتى عام 2014، وقع كاهيل 
)30 عام��ا( عقدا جدي��دا ملدة 4 
أعوام، ليمدد فترة عقده احلالي 
ملوس��مني آخرين.  ويعد كاهيل 
واحدا من أفضل صفقات املدير 
الفني ديڤيد مويس، وقد سجل 
56 هدفا خ��ال 209 مباريات. 
وقال كاهيل في تصريحات نشرت 
على موقع النادي على اإلنترنت 
»رئيس النادي يعرف أفكاري.. 
إنه يعرف كيف أحب هذا النادي. 
أحترم اجلميع كثيرا وأمتنى أن 

أظل هنا لفترة طويلة.

ع���ادت عائل���ة انييلي 
الى رئاسة نادي  الشهيرة 
يوڤنت���وس االيطالي مع 
انتخاب اندريا انييلي )34 
عاما( رسميا امس على رأس 
مجلس ادارة النادي الشمالي 

العريق.
ويعتب���ر اندري���ا رابع 
شخصية من عائلة انييلي 
تتولى رئاس���ة »الس���يدة 
العجوز«، بعد والده امبرتو 
انييلي )1956-62(، وعمه 
جوفاني )1947-54(، وجده 

ادواردو )35-1923(.
وكان صعوده الى سدة 
الرئاسة قد اعلن في 28 ابريل 
املاضي، بواسطة ابن عمه 
جون الكمان رئيس شركة 
»ڤيات وايكسور« الشركة 
االم ليوڤنت���وس وال���ذي 
ق���ال »ال يعتبر اندريا احد 
العائلة فقط، لكنه  ممثلي 
شخص يعشق يوڤنتوس 
بصدق، ليس هذا هو السبب 
الوحيد الذي جعله رئيسا، 
فهو ميلك خبرة كبيرة في 

مجال الرياضة«.
ويحمل اندريا شهادتني 
من جامعتي اوكس���فورد 
وميالنو، وهو سيحل مكان 
الفرنس���ي جان كلود بالن 
الذي عني رئيسا ليوڤنتوس 
عام 2009، لكنه سيبقى في 
صفوف النادي بصفة مدير 

اداري.

قرر االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« متديد جتربة االس��تعانة 
بحكمني مساعدين إضافيني وراء 
املرميني ملساعدة احلكام لعامني 
آخرين. واستخدمت هذه التجربة 
للمرة األولى في الدوري األوروبي 
هذا العام، وق��ال جيروم فالكه 
األمني العام ل� »فيفا« بعد اجتماع 
ملجلس االحتاد الدولي إنه سيسمح 
جلميع االحتادات الوطنية والقارية 

بتكرارها إذا اختارت ذلك.
واضاف »سنبعث برسائل إلى 
208 احتادات أعضاء في )فيفا( و6 
احتادات قارية لنس��أل إن كانت 

ستطبق هذا في مسابقاتها«.

القطري  الس���د  تأهل 
الدور نصف  الى  رسميا 
النهائ���ي م���ن بطول���ة 
اليد )سوبر  العالم لكرة 
غلوب( بفوزه الكبير علي 
ساوثرن ستارز االسترالي 
36-16 )الش���وط االول 
المجموعة  16-8( ضمن 

الثانية.
وتصدر السد مجموعته 
بفوزه الثاني على التوالي، 
بعد ان حقق الفوز االول 

على السد اللبناني.
وبس���هولة متناهية 
ري���ال  حق���ق  ايض���ا، 
سوسييداد االسباني حامل 
اللقب فوزا ساحقا على 
اوينبار البرازيلي 19-40 
ضمن المجموعة االولى، 
ليؤكد تأهله ايضا رسميا 

الى نصف النهائي.
وتصدر سوس���ييداد 
مجموعته ايضا بالفوز 
الثان���ي، وكان قد افتتح 
مش���واره بتغلب���ه على 

الزمالك المصري.

بنيتيز: مستقبلي في ليڤربول حالياً

سان جرمان يتصدى لعنف مشجعيه

السماح لفتيات إيران بتغطية الرأس في األولمبياد

أعلن م���درب ليڤربول االجنليزي لكرة القدم، 
االسباني رافائيل بنيتيز في مدريد انه »التزال 4 

أعوام في عقدي مع ليڤربول«.
وقال بنتيز الذي راجت أخبار في اآلونة األخيرة 
عن احتمال تركه ليڤربول بعد املوس���م املخيب 
معه، ف���ي مؤمتر صحافي في وس���ط العاصمة 
مدريد: »الت���زال 4 اعوام في عقدي مع ليڤربول، 
وأنا سعيد بذلك«، معربا عن أمله في ان يستعيد 
فريقه توازنه املوسم املقبل وينافس على جميع 
األلقاب ليعوض خيبة أمل املوس���م احلالي التي 

انهاها دون اي لقب.
وتاب���ع »في الوق���ت احلالي، مس���تقبلي في 
ليڤربول«. وكان بينيتيز قد اعلن في 9 مايو اجلاري 
عقب املرحلة األخيرة من الدوري االجنليزي »أريد 
البقاء وأمتنى ذلك في حال ناسبتني الظروف«.

وطال���ب بنيتيز الذي انتقل الى ليڤربول عام 
2004، ب���� »احت���رام« املدرب التش���يلي مانويل 
بيلليغريني الذي تؤكد وسائل االعالم االسبانية 
انه ستتم اقالته في االيام القليلة املقبلة من االدارة 

الفنية لريال مدريد، وقال »انه موقف سيئ«.

كشف رئيس نادي باريس 
الفرنسي روبن  س���ان جرمان 
لوبرو عن خطة للتصدي للعنف 
بني املجموع���ات املتناحرة من 
الفريق املتعصبني،  مش���جعي 
والذي تسبب في وفاة اثنني من 

املشجعني خالل 3 سنوات.
وقال لوبرو في مؤمتر صحافي 

إن النادي سيوقف بيع وجتديد 
البطاقات املوس���مية ملوس���م 
التذاكر  2011/2010. وس���تمنح 
باالس���م وس���تخصص مقاعد 
مجموعتي املش���جعني بولوني 
املتنافس���تني بصورة  واوتيل 
عش���وائية. كما س���يخصص 
جزء من املدرجات اخلاصة بكل 

مجموعة لالعبني صغار السن 
من منطق���ة باريس وجزء آخر 
للعائالت. وقال لوبرو »بوفاة 
شخصني في ثالث سنوات وصلنا 
إلى نقطة الالعودة بني اجلانبني 
وصار املوقف أسوأ وأسوأ. من 
التح���رك. هذه اخلطة  واجبنا 

محورية إلنقاذ النادي«.

تتطلع فتيات ايران للمشاركة في النسخة االولى 
الوملبياد الشباب والتي ستقام في سنغافورة في 
أغس���طس املقبل إلعطاء دفعة للعبة كرة القدم 
النسائية في اجلمهورية اإلسالمية بعدما مت التوصل 
الى اتفاق سيتم مبوجبه السماح لالعبات ايران 

بتغطية رؤوسهن اثناء الدورة.
وكان االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« قد حظر 
مشاركة املنتخب االيراني في ابريل املاضي، بعدما 

أص���رت اللجنة االوملبي���ة اإليرانية على خوض 
الفتيات للمباريات، وهن يرتدين أغطية للرأس 
خالل األلعاب التي ستقام بني 14 و26 أغسطس.

وقال »فيفا« ان قواعده تس���مح فقط لالعبات 
بارت���داء قمصان اللعب والس���راويل واجلوارب 
واألحذية الرياضية خلوض املباريات لكنه سيسمح 
اآلن لفريق الفتيات اإليراني حتت 15 عاما بارتداء 

أغطية للرأس.

مورينيو: أي مدرب أو العب كبير
ال يمرّ  بريال مدريد ستكون مسيرته ناقصة

قال املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
إن ريال مدريد االسباني هو الفريق الوحيد 
القادر على إقناعه بالرحيل عن انتر ميالن 

االيطالي.
وردا على س���ؤال ح���ول اذا ما كان 
س���يرحل عن بطل ايطاليا ف���ي نهاية 
املوسم اجلاري، قال مورينيو في مقابلة 
مع صحيفة »ماركا« الرياضية اليومية 
»اخلياران الوحيدان امامي هما ريال مدريد 

او انتر ميالن«.
واض���اف »ريال مدريد ه���و الفريق 
الوحيد القادر على اقناعي بالرحيل عن 
انتر بعد عامني من العمل الرائع. اذا رحلت 
عن النادي فإنني سأفعل ذلك وانا مرتاح 
الضمير بعد التغييرات التي أحدثتها«.

يذك���ر ان مورينيو في طريقه للفوز 
بثالثية تاريخية مع الفريق االيطالي.

وفاز انتر ببطولتي الكأس والدوري في 
ايطاليا، وسيواجه بايرن ميونيخ األملاني 
يوم السبت املقبل في نهائي دوري ابطال 
اوروبا على ملعب »سانتياغو برنابيو« 

في مدريد.
وعندما سئل هل سيدرب ريال مدريد 
في املوسم املقبل، رد مورينيو بقوله »ال 
ادري«. واضاف »كل ما اس���تطيع قوله 
ان اي مدرب او العب كبير لم مير خالل 
مسيرته بريال مدريد ستكون مسيرته 
ناقصة. ارغب بنسبة 100% في تدريب 
ريال مدريد س���واء كان ذلك في املوسم 

املقبل او الحقا، ال استطيع اجلزم«.
وحتوم شكوك حول استمرار املدرب 
التشيلي مانويل بيلليغريني مع ريال 
مدريد، بعد ان خرج خالي الوفاض من 
املوس���م يوم االحد املاضي، اثر احتالله 
املركز الثاني في الدوري خلف برشلونة 

البطل.

ڤيا إلى برشلونة مقابل 40 مليون يورو وفابريغاس في الطريق
الدوري  أعلن برشلونة بطل 
االسباني لكرة القدم في العامني 
االخيرين امس، تعاقده مع مهاجم 
الدولي داڤيد ڤيا مقابل  ڤالنسيا 

40 مليون يورو.
واوضح النادي الكاتالوني في 
بيان له أن »برشلونة وڤالنسيا 
توصال صباح امس الى اتفاق بشأن 
انتقال داڤيد ڤيا الى برش���لونة. 
قيمة الصفق���ة بلغت 40 مليون 

يورو«.
وس���يقوم ڤيا افض���ل هداف 
اسباني في »الليغا« هذا املوسم 
برصي���د 21 هدفا، ال���ى جماهير 
النادي غدا اجلمعة بعد خضوعه 
للفحص الطب���ي وتوقيعه عقدا 
ملدة 4 اعوام مع امكانية التمديد 

لعام اضافي.
واحتل ڤيا املركز الرابع على 
الئح���ة هداف���ي املوس���م، خلف 
االرجنتينيني مهاجم برش���لونة 
ليونيل ميسي )34 هدفا(، ومهاجم 
ريال مدريد غونزالو هيغواين )27 
هدفا(، وجنم النادي امللكي الدولي 
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو 

)26 هدفا(.
وكان ڤي���ا )28 عاما( قد توج 
هداف���ا لكأس اوروب���ا 2008 في 
سويس���را والنمس���ا والتي نال 

منتخب بالده لقبها.
وكان برشلونة قد ابدى اهتمامه 
بڤيا املوسم املاضي، قبل ان يتعاقد 
مع املهاجم الدولي السويدي زالتان 
ابراهيموڤيت���ش من انتر ميالن 
االيطال���ي بيد ان االخير لم يقدم 

عروضا مقنعة.

فابريغاس يرغب ببرشلونة

وعلى صعيد االنتقاالت ايضا، 
البريطانية  كش���فت الصح���ف 
الصادرة ام���س ان صانع العاب 
ارسنال ثالث الدوري االجنليزي 
الدولي االس���باني فرانسيس���ك 
فابريغاس ابل���غ فريقه اللندني 
ف���ي االلتحاق بصفوف  برغبته 

برشلونة هذا الصيف.
واوضحت املصادر ان فابريغاس 
اجتمع مبدرب ارسنال، الفرنسي 
امنيته  ارس���ني فينغر وابلغ���ه 

باالنتقال الى برشلونة.
وبحسب الصحف البريطانية، 
فان ارسنال يطالب ب� 50 مليون 
جنيه استرليني )نحو 59 مليون 
يورو( للتخلي عن فابريغاس، فيما 
حضر مسؤولو برشلونة عرضا 
بقيمة 30 مليون جنيه استرليني 

)35 ملي���ون ي���ورو( وهم اكدوا 
اس���تعدادهم لرفع القيمة املالية 

للعرض املقترح.
وكان فابريغ���اس )23 عاما( 
قد نفى مرات عدة س���ابقا رغبته 
في ترك ارسنال الذي انضم الى  
صفوف���ه عندما كان ناش���ئا في 

مدرسة نادي برشلونة.
وبحسب صحيفة »تاميز«، فان 
فابريغاس يشك حول قدرة فريقه 
اللندني في املنافسة على االلقاب 
الكبرى، واعتبر انه منح ما يكفي 
من الوقت الى فينغر القناعه بقدرة 
ارسنال على املنافسة على االلقاب 

الكبرى.
ولم يحرز ارسنال اي لقب منذ 
تتويجه بكأس اجنلترا عام 2005، 
وهو اللقب الوحيد لفابريغاس مع 

النادي اللندني.
ال���ى ان رحي���ل  واش���ارت 
فابريغاس الى برشلونة قد يترافق 

مع انضمام العب وسط برشلونة 
الدولي العاج���ي يايا توريه الى 

صفوف الفريق اللندني.
وستش����كل عودة فابريغاس 
املرتبط بعقد مع ارس����نال حتى 
عام 2014، الى اسبانيا ضربة قوية 
جدا للفريق االجنليزي كونه العبا 
محوريا في خطة املدرب فينغر.

وعلى الرغم من االصابات التي 
تعرض لها هذا املوسم فقد سجل 
15 هدفا مع 13 متريرة حاسمة في 

الدوري.
وقد يؤدي رحيل فابريغاس الى 
احباط جنم اخر في صفوف الفريق 
اللندني هو الهولندي روبن فان 
بيرسي املطلوب بشدة من طرف 

اندية عدة.
كم���ا ان الروس���ي ان���دري 
ارشافني النجم اآلخر في صفوف 
ارسنال اعرب مؤخرا عن امله 
في الدفاع عن الوان برشلونة 

في يوم من االيام.
واعتبرت صحيفة »انديبندنت« 
بان رحيل فابريغاس بات حتميا، 
مشيرة الى انه يتعني على فينغر 
»حتمل املس����ؤولية في فشله في 
تشكيل فريق قوي يشجع جنمه 
فابريغاس على التألق مع النادي 

والبقاء في صفوفه«.

زيادة نسبة الحضور

من جهة ثانية، اعلن برشلونة 
ان نس����بة احلضور التي شهدها 
ملعب����ه »نوكامب« في كل مباراة 
خاضها هذا املوسم بلغت 74820 
متفرجا اي بزيادة 13% عن موسم 

.2009/2008
الذي  وكان ملعب »نوكامب« 
يستطيع استضافة 98770 متفرجا، 
سجل حضور 98083 متفرجا في 
املباراة االخيرة التي خاضها الفريق 
ام����ام بلد الولي����د والتي ادت الى 

احتفاله الكبير بالفوز باللقب.
وشهدت مباراة برشلونة مع 
ريال مدريد حضور 97138 متفرجا، 
ومباراة نصف النهائي امام انتر 
ابطال  ميالن االيطالي في دوري 
اوروب����ا 96214 متفرج����ا، مقابل 
نسبة 37245 متفرجا في مباراته 

في كأس امللك.
وحضر 2189089 متفرجا في 27 
مباراة خاضها الفريق هذا املوسم 
على ملعب »نوكامب« في جميع 
املسابقات مقابل 2062108 متفرجني 
املوس����م املاضي رغم انه خاض 

خالله 3 مباريات اضافية.

زيادة 13% بنسبة الحضور في المباراة على »نوكامب«

ديكو يجري محادثات مع فلومنينسي
أج���رى البرتغالي الدول���ي ديكو العب 
تشلس���ي االجنليزي، محادث���ات مع نادي 
فلومنينسي بش���أن عودته للعب في بلده 
األصلي البرازيل املوسم املقبل. وقال ديكو 
الذي حصل على اجلنس���ية البرتغالية في 
2002 في مؤمتر صحافي »هناك احتمال قوي 
)أن أنضم إلى فلومنينسي( لكن في الوقت 
الراهن ال يسعني تأكيد أي شيء ألني مرتبط 

بعقد مع تشلسي«، وأضاف »سأقرر بعد كأس 
العالم«. وكان ديكو، الذي يس���عى للعودة 
إلى البرازيل بعد قضاء 13 عاما في اوروبا، 
يتحدث في انداياتوبا التي نشأ بها في والية 
ساو باولو في الذكرى الثانية لتأسيس معهد 
ديك���و 20 لألطفال، وانضم ديكو )32 عاما( 
إلى تشكيلة منتخب البرتغال امس استعدادا 

لكأس العالم في جنوب افريقيا.


