
الثالثاء 15 يونيو 2010   39رياضة
سكوالري يعود لتدريب بالميراس

هاميلتون وباتون يمنحان ماكالرين ثنائية الفورموال

 بوسطن على بعد خطوة من دوري السلة األميركي

العروض تنهال على العبي األهلي المستبعدين

اذاع املكتب االعالم���ي ملدرب منتخب البرازيل 
الس���ابق لويز فيليبي سكوالري بيانا اكد فيه ان 
االخير سيشرف على فريق بامليراس وانه سيوقع 

على العقد رسميا في 15 يوليو املقبل.
يعمل س���كوالري حاليا معلقا الحدى شبكات 
التفلزة احمللية في مونديال جنوب افريقيا 2010. 

وسيكون سكوالري ثالث مدرب يشرف على فريق 
بامليراس في مدى 6 اشهر. وقال نائب رئيس بامليراس 
جيلبرتو سيبولو الذي كان قد توجه الى البرتغال 
للتفاوض مع سكوالري: »نحن بصدد حتقيق حلم 
قدمي يقضي باستدعاء الشخص الذي نعتبره احد 

اكبر املدربني الذين عرفهم النادي حتى اآلن.

البريطان���ي لويس  اح���رز 
هاميلت���ون س���ائق ماكالرين 
مرسيدس املركز االول في جائزة 
كندا الكبرى، املرحلة الثامنة من 
بطول���ة العالم للفورموال واحد 
على حلبة »جيل فيلنوف« في 

مونتريال.

وقط���ع هامليتون مس���افة 
اللفات ال���� 70 البالغة 305.270 
بزمن 1.33.53.456 ساعة، وحل 
امام زميل���ه في فريق ماكالرين 
البريطاني جنسون باتون، بطل 
العالم في املوسم املاضي مع ريد 
بول، فاهدي���ا فريقهما الثنائية 

الثانية على التوالي بعد ان احرزا 
املركزين االولني اواخر الش���هر 
املاضي في املرحلة السابعة في 

جائزة تركيا الكبرى.
وج���اء االس���باني فرناندو 
الونسو )فيراري( ثالثا بفارق 

9.214 ثوان عن االول.

 بات بوس���طن س���لتيكس على بع���د خطوة 
واح���دة فقط من لقبه الثامن عش���ر بتقدمه على 
لوس اجنيليس ليكرز بطل املوس���م املاضي 2-3 
بعد فوزه عليه 92-86 في املباراة اخلامس���ة من 
الدور النهائي لل���دوري االميركي للمحترفني في 
كرة الس���لة.  ولم يسبق لبوسطن ان اهدر تقدما 

بنتيجة 3-2 في ال���دور النهائي من البطولة في 
تاريخه. كانت املباراة االخي���رة على ملعب »تي 
دي غاردن« في بوس���طن، حيث ينتقل الفريقان 
الى »ستيبلرز س���نتر« في لوس اجنيليس الذي 
يس���تضيف املباراتني األخيرتني في حال احتاج 

األمر الى مواجهة سابعة بينهما.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
انهمرت العروض على العبي 
القائمة  األهلي املستبعدين من 
احلمراء في املوسم اجلديد بشكل 
كبي����ر للغاية، بعد ان اش����ارت 
الوسائل االعالمية املصرية الى 
اسماء هؤالء الالعبني وهم: هاني 
العجيزي ورمزي صالح وتوبة 
وعب����داهلل ف����اروق ومصطفى 
شبيطة، كما دخل نادي االحتاد 
السكندري في مفاوضات جادة 

م����ع الثالثي ش����بيطة وفاروق 
والعجيزي لضمهم الى صفوف 
زعيم الثغر في املوسم اجلديد.

اما بخصوص االستغناء عن 
حارس مرمى املنتخب الفلسطيني 
رمزي صالح، فقد ثارت بعض 
الش���ائعات حول وضع األهلي 
قيمة 500 ال���ف دوالر من اجل 
االستغناء عن الالعب وهي قيمة 
بالطبع مغالى فيها بشكل كبير، 
خاصة انه من املمكن ان ينتظر 

الالعب حتى انتهاء فترة القيد 
االولى في يناير املقبل ويصبح 
احلارس بعد ذلك حرا في االنتقال 
الى اي ناد آخ���ر دون الرجوع 
لالهل���ي، وهي الش���ائعة التي 
الطلب عل���ى احلارس  جعلت 

الفلسطيني ضعيفا.
ودخلت إدارة اإلسماعيلي في 
مفاوضات رسمية مع مسؤولي 
الزمالك للتعاقد مع العب املنتخب 

املصري هاني سعيد.

روسيل يخلف البورتا في رئاسة برشلونة

انتخب رجل االعمال ساندور روسيل 
)46 عاما( رئيسا جديدا لنادي برشلونة 
االس����باني خلفا للرئيس احلالي خوان 
البورتا وذلك بعد تفوقه على منافسيه 
بش����كل واضح في االنتخاب����ات   واكد 
روس����يل اخلبير في مجال التس����ويق 
الرياضي والذي سيتس����لم مهامه مطلع 
يوليو املقبل بانه ينوي ادارة برشلونة 

بطريقة »دميوقراطية« اكبر واس����لوب 
»سياسي« اقل من البورتا الذي ال يخفي 

تأييده حلركة استقالل كاتالونيا.
نال روس���يل، الذي سبق له ان عمل 
ضمن شركة نايكي فرع اسبانيا ملدة 6 
اعوام، 61.36% من االصوات )شارك في 
االنتخابات 57 الف شخص من نحو 120 
الفا(، متقدما بفارق كبير على املرشحني 

الثالثة االخرين اغوستي بينيديتو ومارك 
انغال وجوم فيرر.

ومن اولويات روس���يل جتديد عقد 
املدرب جوسيب غوارديوال وانهاء صفقة 
ضم العب الوس���ط االس���باني سيسك 

فابريغاس من ارسنال االجنليزي.
يذك���ر ان روس���يل كان وراء تعاقد 
برش���لونة مع البرازيل���ي رونالدينيو 

عام 2003.
وكان البورتا )47 عاما( الذي يرأس 
برش����لونة منذ عام 2003 قد قاد الفريق 
الى حتقيق انتصارات تاريخية بعد فوزه 
في االعوام االخيرة بكأس دوري ابطال 
اوروبا مرتني )2006 و2009( وببطولة 
الدوري احمللي اربع مرات )2005 و2006 

و2009 و2010(.  

)أ.ف.پ( رئيس نادي برشلونة اجلديد ساندرو روسيل يحتفل بفوزه باالنتخابات 

د.خالد حمد العنزي
نرحب بانضمام 

¿Ó``````YEÓd

AÉ``Ñ```WC’G π```«``dO á``ëØ°U ‘
:∫É````````````````°üJ’G

24834356  -  24831168


