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 رجال أعمال مصريان 

يستحوذان على ملكية 
«هال سيتي»

  أعلن روسيل بارتليت مالك نادي 
هال سيتي املنافس في دوري الدرجة 
األولى اإلجنليزي لكرة القدم توصله 
التفاق حول بيع حصته في النادي 
والشركة التي تدير ستاد كيه سي 
ــن أصل مصري،  لرجلي أعمال م

عاصم وإيهاب عالم.
ــم عالم (٧٠ عاما)    ورحل عاص
ــة  عن مصر في عام ١٩٦٨ لدراس
االقتصاد في جامعة هال، وحققت 
شركة عالم مارين لصناعة املولدات 
الكهربائية دورة رأسمال بقيمة ١١٦ 
ــترليني في العام  مليون جنيه اس

املاضي.
  وقال عالم لصحيفة «هال دايلي 
ميل» انه كان يخطط للتوصل إلى 
ــديد ديون النادي التي  اتفاق لتس
ــترليني،  تبلغ ٣٥ مليون جنيه اس
وأضاف: «نرى أن دورنا يتلخص 
ــع املالي للنادي،  في تثبيت الوض
قوتنا في خبرتنا في إدارة األعمال، 
سنترك قرارات كرة القدم لهؤالء 
ــر، والترتيبات  الذين يعرفون أكث
ــتحوذ على ديون  تعني أننا سنس
النادي، خصصنا مدخرات لرأس 
ــراء  ــال العامل بجانب تأمني ش امل
ــي فترة االنتقاالت  العبني جدد ف

الشتوية».
بارتليت ضمن حملة    وسيظل 
األسهم ومديرا غير تنفيذي وسيظل 
ــون في منصب مدير  ادام بيارس

العمليات الكروية.
ــالم ثاني رجل    وبات عاصم ع
أعمال مصري ميلك ناديا إجنليزيا 
بعد املليونير الشهير محمد الفايد 
الذي ميلك فوالم، علما أن العديد 
من رجال األعمال العرب، السيما 
ــون أندية  ــني منهم ميلك اخلليجي
أوروبية، أو يشاركون في ملكيتها. 
وفضال عن املتاعب املالية التي يعاني 
منها هال سيتي، فإن أوضاعه الفنية 
ليست أحسن حاال، إذ يحتل حاليا 
املركز العشرين من بني ٢٤ ناديا في 
دوري الدرجة األولى، ولم يفز سوى 
في ثالث مباريات هذا املوسم، مقابل 

ستة تعادالت وسبع هزائم. 

 ستشهد املنافسة على لقب بطولة العالم 
لسباقات ســـيارات «فورموال ١» لعام ٢٠١٠ 
صراعا رباعي االضالع عندما يسدل الستار 
على املوسم بعد غد االحد على حلبة مرسى 
ياس التي تستضيف منافسات جائزة أبوظبي 
الكبرى. وقبل ان تلفظ بطولة ٢٠١٠ انفاسها 
االخيرة، يقف االســـباني فرناندو الونسو 
(فيراري) علـــى قمة الترتيب العام برصيد 
٢٤٦ نقطـــة متقدما على ثنائـــي ريد بول ـ 
رينو االسترالي مارك ويبر صاحب الـ ٢٣٨ 
نقطة واالملاني سيباســـتان ڤيتيل صاحب 
الــــ ٢٣١ نقطة، فيما يأتي البريطاني لويس 
هاميلتون (ماكالرين مرسيدس) في املركز 

الرابع برصيد ٢٢٢ نقطة.
  ومبوجب نظام النقاط اجلديد الذي اعتمد 
في البطولة للمرة االولى في املوسم اجلاري، 
فـــإن اللقب قد يذهب الحـــد هؤالء االربعة، 
علمـــا بان بينهم من ســـبق له ان ذاق طعم 
املجد «الونســـو في ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ مع رينو، 
وهاميلتون في ٢٠٠٨ مع ماكالرين مرسيدس». 
وكان لقب بطولة الصانعني حسم في اجلولة 

قبل االخيرة فـــي البرازيل لصالح ريد بول 
وذلك للمرة االولى في تاريخ احلظيرة التي 
ابصرت النور عـــام ٢٠٠٥ وتخوض حاليا 
موسمها السادس على حلبات الفئة االولى. 
ويطالعنا التاريخ بـــأن بطولة العالم التي 
انطلقت عام ١٩٥٠ لم تشهد بتاتا نهاية كتلك 
التي ستعيشـــها حلبة مرسى ياس لناحية 
عدد الســـائقني املرشحني النتزاع اللقب في 

السباق االخير.
  وســـبق للبطولة ان شهدت صراعا على 
لقبها في اجلولة االخيرة بني ثالثة سائقني 
اليزالون في السباق حســـابيا على اللقب، 
وذلك في ١١ مناســـبة، بيد انها تعيش حاليا 

صراعا رباعيا للمرة االولى.
  واذا جرى التســـليم بالتاريخ، فإن على 
ڤيتيل وهاميلتـــون ان يبقيا واقعيني وان 
ال يحلمـــا بالتتويج في العـــام احلالي النه 
لم يســـبق الي ســـائق يحتل املركز الثالث 
قبـــل اجلولة االخيرة من البطولة ان انتزع 
اللقب اال في النسخة االولى منها عندما متكن 
االيطالي جوسيبي فارينا (٢٢ نقطة) من سحب 

البساط في السباق اخلتامي من حتت اقدام 
االرجنتيني خوان مانويل فاجنيو املتصدر 
(٢٦) وااليطالي لويجي فاجيولي (٢٤)، وعندما 
جنـــح الفنلندي رايكونـــن (١٠٠ نقطة) في 
التفوق على هاميلتون (١٠٧) والونسو (١٠٣) 

في السباق االخير من سلسلة ٢٠٠٧.
  في املقابل، واستنادا الى التاريخ ايضا، 
فإن الونســـو ميلك حظوظا اقوى من ويبر 
وڤيتيل للفوز باللقب، اذ سبق للمتصدر في 
املناسبات الـ ١١ املاضية التي شهدت منافسة 
ثالثية على اللقب في السباق االخير ان توج 
خمس مرات بطال للعالم في اجلولة اخلتامية 
مقابل اربع مرات لصاحب املركز الثاني ومرتني 

لصاحب املركز الثالث.
  اجلدير ذكره أن ســـباق جائزة ابوظبي 
الكبرى ســـينتقل الى اجلولة قبل االخيرة 
في بطولة العالم لسباقات «فورموال ١» لعام 
٢٠١١، بدال من سباق البرازيل الذي سيشكل 
خامتة البطولة. واستضافت ابوظبي العام 
املاضي السباق االخير من املوسم لكن اللقب 

كان محسوما قبل ذلك. 

 التتويج باللقب للعام احلالي يداعب مخيلة ڤيتيل وهاميلتون وويبر وألونسو           (أ.ف.پ)

  حلبة ياس في سطور 
   فيما يلي نبذة عن حلبة مرسى ياس التي تستضيف 
نهاية األسبوع اجلاري جائزة أبوظبي الكبرى، املرحلة 
التاسعة عشـــرة األخيرة من بطولة العالم لسباقات 

فورموال واحد:
  تاريخ التأسيس: ٢٠٠٩

  أول سباق: ١ أكتوبر ٢٠٠٩
  عدد السباقات: ١

  السعة: ٤١ ألف متفرج
  طول احللبة: ٥٫٥٥٥ كلم

  عدد اللفات: ٥٦
  املسافة اإلجمالية للسباق: ٣٠٩ كلم

  عدد املنعطفات: ٢١، ١٢ إلى اليسار و٩ إلى اليمني
  السرعة القصوى: ٣١٧ كلم / ساعة

   الفائز عام ٢٠٠٩: األملاني سيباستيان ڤيتيل (ريد 
بول ـ رينو)

  صاحب الزمن القياسي: األملاني سيباستيان ڤيتيل 
(ريد بول ـ رينو) بزمن ١٫٤٠٫٢٧٩ دقيقة

  وصممت حلبة مرسى ياس على يد املصمم األملاني 
الشهير هرمان تيلكه وقد أطلق عليها النسخة العربية 

حللبة موناكو، وهي مبتكرة ذات تصميم خيالي.
  مت استوحاء احللبة من تراث إمارة أبوظبي باإلضافة 
إلى ابتكارات انسيابية وأرقى مميزات الرفاهية التي 

جتعل من احللبة مقرا فريدا من نوعه. 

 انتقاد رئيس اتحاد الكرة الكرواتي
   بسبب تصريحاته ضد الشواذ 

 رونالدو يتقمص دور لص بنوك في أول تجربة سينمائية

 أكدت ناشطة كرواتية أن منظمات حقوق الشواذ 
في البالد تريد من رئيس االحتاد الكرواتي لكرة 
القدم فالتكو ماركوڤيتـــش أن يرفع علما يحمل 
شعارا للشواذ خالل إحدى مباريات األسبوع املقبل 
بالبالد بدال من تقدميـــه اعتذارا عن تصريحاته 

التمييزية.
  وكان ماركوڤيتش صرح في مقابلة صحافية 
يوم األحد املاضي بأنه لن يسمح ألي العب شاذ 

جنسيا باللعب للمنتخب الكرواتي.
  وقـــال ماركوڤيتش لصحيفة «فيســـيرنيي 
نوفوستي» الكرواتية: «طاملا أنني رئيس الحتاد 
الكرة، فلن يلعب أي العب شـــاذ للمنتخب. من 

حسن احلظ أن كرة القدم يلعبها األصحاء».

  واعتذر ماركوفيتش بعدها عن هذه التصريحات 
مؤكدا أنه أسيء فهمه، ولكن كارال هورفات ممثلة 
منظمة كويرا للشواذ أكدت أن هذا االعتذار ليس 

كافيا.
  وأكدت كويرا إلى جانب منظمات أخرى، مثل 
زغرب برايد ومنظمة رييكا للسحاقيات، أنه بدال 
من االعتذار يجب على ماركوڤيتش أن يرفع علم 
قوس قزح (أحد رموز الشواذ) في املدرجات عندما 
يحضر مباراة كرواتيا أمام مالطة األربعاء املقبل 
ضمن التصفيات املؤهلة لبطولة األمم األوروبية 
يـــورو ٢٠١٢. وصرحت هورفـــات لوكالة األنباء 
األملانية قائلة: «سنرى ما إذا كان اعتذاره صادقا 

في حالة استجابته لطلبنا املتعلق باملباراة». 

النجم   العربية.نت: يعـــود 
البرازيلي املخضرم رونالدو إلى 
األضواء مجددا، لكن عبر عالم 
السينما، حني يخوض أول عمل 
سينمائي خاص به يجسد فيه 

دور لص بنوك.
  وكان رونالدو قد فضل هذا 
العمل السينمائي عن عمل آخر 
كان سيقوم به العام املاضي في 
فيلم إيرانـــي يحكي قصة فتى 
فلســـطيني كان يتمنـــى رؤية 
رونالدو، لكن األقدار حرمته من 
ذلك. واختفى رونالدو عن الساحة 
الكروية العاملية بعدما عاد إلى 
بالده حيـــث يلعب في صفوف 

كورينثيانز بعد ســـنوات من 
الشهرة واملجد مع منتخب بالده 

وأعرق األندية األوروبية.
  وســـتدور أحـــداث الفيلـــم 
السينمائي للبرازيلي رونالدو 
في إطار كوميدي رومانسي، حيث 
ستشـــاركه في بطولته املمثلة 
البرازيلية جوليانا بايس، كما 
أنه مـــن املقرر أن يتم البدء في 

تصويره مطلع العام املقبل.
  ونقلـــت تقاريـــر صحافية 
ـ  برازيلية عن أوري ســـينغر 
أحد منتجي الفيلمـ  أن رونالدو 
ســـيؤدي دور لـــص بنوك في 
هـــذا الفيلم، رافضـــا إعطاء أي 

تفاصيـــل أو معلومـــات أخرى 
بهـــذا اخلصوص، كمـــا رفض 
االفصاح عن اسم الفيلم وأماكن 

تصويره.
  وأكـــد ســـينغر أن رونالدو 
اختار دور لص البنوك، رافضا 
في الوقت ذاته عرض آخر لبطولة 
فيلم يجسد قصة حياته الكروية. 
وكان البرازيلي رونالدو قد أعلن 
العام املاضي نيته دخول عالم 
السينما، واتفق بالفعل مع مكتب 
ـ اإليراني  البرازيلـــي  التجارة 
على خوض جتربة ســـينمائية 
من إنتـــاج إيراني اال ان الفكرة 

لم تتم. 

 عالمية متفرقات 

   اعلـــن االحتـــاد االملاني لكـــرة القدم ان 
جنمي كرة القدم االملانية الســـابقني يورغن 
كلينســـمان ولوثار ماتيوس سيشاركان في 
املباراة اخلاصة التي ستقام مبناسبة الذكرى 
العشرين لتوحيد االملانيتني واملقررة اقامتها 
بني منتخبي االملانيتني الغربية والشرقية في 

٢٠ احلالي في اليبزغ.
  ويشارك في هذه املباراة التي اطلق عليها 
اسم «املباراة االساطرة» العبون ساهموا في 
فوز املانيا مبونديال ١٩٩٠ والعبون سبق لهم 
ان دافعوا عن الوان منتخب املانيا الشرقية.

    هب الفرنسي آرسني فينغر مدرب آرسنال 
اإلجنليزي للدفاع عن قائد فريقه سيسك فابريغاس 
بعدما تسبب الالعب االسباني في إصابة ستيفن 
ــون خالل مباراة  ــب فريق ولفرهامبت وارد الع
ــنال ٢ ـ ٠ ضمن  ــاز فيها آرس ــني التي ف الفريق
ــبوع الـ ١٢ من مسابقة الدوري  ــات األس منافس

اإلجنليزي.
   يتحضر العب الوسط الدولي فرانك المبارد 
لتسجيل عودته الى املالعب بعد غياب طويل 
وقد يشـــارك في مباراة فريقه تشلســـي مع 
سندرالند االحد املقبل في الدوري االجنليزي 
وغاب المبارد عن فريقه اللندني منذ اغسطس 
املاضي بسبب فتق ومشـــاكل اخرى وعاود 
متارينـــه مع زمالئه مؤخرا وقد يكون جاهزا 

خلوض مبـــاراة االحد في ظـــل غياب زميله 
الغاني مايكل ايسيان.

   اعترف ويلسي سنايدر جنم منتخب هولندا 
ــي من اإلرهاق  ــالن اإليطالي بأنه يعان وإنتر مي
واألنيميا، وأوضح سنايدر أنه بدأ يشعر بالضعف 
خالل مباراة إنتر امام بريشيا ١ـ  ١. وصرح الالعب 
ــراف» الهولندية قائال: «قبل  لصحيفة «دي تليغ
ــاراة األول بخمس دقائق بدأت  ــوط املب نهاية ش
أرتعش وأشعر باأللم في كل أنحاء جسدي وهو 

ما لم أتعرض له من قبل أبدا».
   التقى رئيس الـــوزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون في العاصمة الكورية اجلنوبية سيئول 
نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم تشونغ 
مونغ جون في ســـعيه لترويج ملف اجنلترا 
الستضافة كأس العالم ٢٠١٨، وجاء اللقاء على 
هامش محادثات قادة اقوى دول في العالم ضمن 
مجموعة العشرين في سيئول بهدف تصحيح 

اخللل في توازن االقتصاد العاملي.
ــيو زامباريني رئيس نادي      عرض ماوريتس
باليرمو اإليطالي النادي للبيع في خطاب نشره 

املوقع الرسمي للنادي على اإلنترنت امس.
    أعلن مسؤولون امس أن الرئيس السابق 
لالحتاد الصربي لكرة القدم زفيزدان تيرزيتش 
سلم نفسه للشـــرطة بعد هروب من العدالة 

دام ثالثة أعوام. 

 موقعة االتحاد والنصر 
تنتهي بالتعادل 

ــة املرتقبة بني  ــت املوقع   انته
االحتاد املتصدر ومالحقه ومضيفه 
ــتاد  النصر بالتعادل ٢-٢ على س
األمير فيصل بن فهد في الرياض 
في افتتاح املرحلة الثالثة عشرة من 

الدوري السعودي لكرة القدم.
ــور (١٩ و٧١  ــجل محمد ن   وس
ــزاء) هدفي االحتاد  من ركلتي ج
ومحمد عيد (١٦) والروماني أوڤيديو 
ــي النصر في  ــري (٥٧) هدف بيت
مباراة شهدت طرد نايف هزازي 
من االحتاد في الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع. وبهذا التعادل 
ــي الصدراة بفارق  بقي االحتاد ف
ــمح  نقطتني عن النصر، ما سيس
ــى املركز  ــاق باحلصول عل لالتف
الثاني في حال فوزه على مضيفه 
القادسية. وفي مدينة امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، فاز 
الوحدة على مضيفه التعاون بهدفني 
ــيري (٢٦) وعبدالعزيز  ملهند عس
ــران (٤١)، مقابل هدف لبدر  اخلث

اخلميس (٧٤).

 «المسابقات» تعتبر الساحل 
مهزومًا من الصليبخات

ــابقات في  ــررت جلنة املس   ق
ــار الصليبخات  احتاد الكرة اعتب
ــاحل بنتيجة ٣-٠  فائزا على الس
بسبب مشاركة نواف العتيبي مع 
الساحل املوقوف ملدة ٤ مباريات من 
تاريخ ٢٧ اكتوبر املاضي، علما ان 
نتيجة املباراة االصلية انتهت بفوز 
ــاحل ٢-٠ وسجل بها العتيبي  الس

الهدف الثاني.
ــابقات»    الى ذلك قررت «املس
دعوة مديري قطاع الناشئني في 
ــازة عيد االضحى  االندية بعد اج
لوضع اجلداول املناسبة للمسابقات 

املستقبلية. 

 ترتيب البطولة قبل السباق الختامي 

 السائقون 

 ٢٤٦ نقطة   الونسو 

 ٢٣٨   ويبر 

 ٢٣١  ڤيتيل 

 ٢٢٢   هاميلتون 

 ١٩٩  باتون 

 الصانعون 

 ٤٦٩ نقطة  ريد بول 

 ٤٢١  ماكالرين 

 ٣٨٩  فيراري 

 ٢٠٢  مرسيدس جي بي 

 ١٤٥   رينو 

 صراع رباعي األضالع للمرة األولى في ختام موسم «فورموال ١» 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  يعود فريق الزمالك للتدريبات بداية من اليوم، 
على ان يقود التدريب املدرب العام طارق سليمان 
نظرا لغياب التوأم حسام وإبراهيم حسن املدير 
الفني ومدير الكرة بالفريق لسفرهما إلى السعودية 
ألداء مناسك احلج، على أن يعودا في ١٩ اجلاري، 
وهي التدريبات التي يستعد من خاللها الزمالك 
ملواجهته املقبلة أمام فريق املصري البورسعيدي، 
املقرر إقامتها ٢١ اجلاري ضمن منافسات اجلولة 
احلادية عشرة من مسابقة الدوري املصري املمتاز 

لكرة القدم.
  وكان اجلهاز الفنــــي للفريق االبيض قد قرر 
إعطاء الالعبني راحة ليوم واحد في أعقاب الفوز 
الذي حققه الفريق على ضيفه اإلسماعيلي ٣-٢ 
مســــاء أمس األول. ومتكــــن الزمالك من حتقيق 
فوز مهم في سباق بطولة الدوري، على حساب 
اإلسماعيلي في اللقاء املؤجل بينهما من األسبوع 
الرابع من منافسات الدوري العام نظرا النشغال 

الفريق الضيف في البطولة األفريقية.
  أحرز للزمالك محمود عبدالرازق (٣٠) واحمد 
جعفر (٤٢) ومدافع اإلســــماعيلي املعتصم سالم 
باخلطأ في مرماه (٦١)، وأحرز لإلسماعيلي عبداهللا 

السعيد (١٥) واحمد علي (٥٣).
  وبهــــذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى ٢١ 
نقطــــة في صدارة ترتيب جــــدول الدوري بينما 

جتمد رصيد اإلسماعيلي عند ١٣ نقطة.
  الى ذلك، أكد طبيب الزمالك د.مصطفي املنيري، 
ان حارس مرمى الفريق عبدالواحد السيد حتامل 

على نفسه من أجل املشاركة في مباراة اإلسماعيلي، 
رغم عدم اكتمال شــــفائه بشكل كامل من إصابته 
بشد في العضلة الضامة التي تعرض لها في مباراة 
طالئع اجليش التي سبقت لقاء الدراويش، مشيرا 
إلى أنه حاول بكل استطاعته جتهيز عبد الواحد 
طبيا حلماية عرين الفريق أمام اإلسماعيلي، وهو 
ما حدث بالفعل وساهم فيه تصميم وقوة إرادة 

احلارس الدولي علي املشاركة في املباراة.
  وعن إمكانية مشاركة حارس الزمالك في مباراة 
املنتخب املصري الودية أمام أستراليا احملدد لها 
١٧ اجلــــاري، قال املنيري إنه ليس لديه اعتراضا 
على ذلك، إال انــــه يفضل ترك القرار النهائي في 

هذا الشأن للجهاز الطبي للمنتخب.
  أما عن إصابة جنم الفريق شيكاباال، قال طبيب 
الزمالك إن الالعب تعرض لكدمة قوية في عضالت 
الظهر خالل الشوط األول من مباراة اإلسماعيلي، 
وحصل على العالج املناسب بني الشوطني، لكن 
عندما بدأ األلم يزيد على الالعب مت استبداله حرصا 

عليه حتى ال تزداد خطورة إصابته.

  تأجيل القمة الكبيرة

  من جهة أخرى، وافق رئيس االحتاد املصري 
لكرة القدم ســــمير زاهر على طلب األمن بتأجيل 
مباراة القمــــة التي كانت من املقرر ان جتمع بني 
قطبي الكرة املصريــــة االهلي والزمالك من أجل 

انتخابات مجلس الشعب.
  وأكد زاهــــر انه وافــــق على تأجيــــل مباراة 
القمــــة ومباراتي األهلي مع االحتاد الســــكندري 

وســــموحة تســــهيال إلجراءات األمــــن املتعلقة 
بالعملية االنتخابية، مشيرا الى انه اجتمع مع 
رئيس جلنة املسابقات عامر حسني إلجراء بعض 
التعديالت على جدول الدوري بغرض تســــهيل 

العملية االنتخابية.
  كانــــت وزارة الداخلية قد أوصت في خطاب 
رســــمي لها أرسلته لالحتاد املصري لكرة القدم 
امس االول بتأجيل مباريات األهلي مع الزمالك 
في األسبوع الـ ١٢، واألهلي مع االحتاد السكندري 
املؤجلة من األسبوع اخلامس، واألهلي مع سموحة 
في األسبوع الـ ١٣، نظرا لالستعدادات اجلارية 
إلجراء االنتخابات البرملانية نهاية شهر نوفمبر 

اجلاري، إلى ما بعد إجــــراء االنتخابات وجولة 
اإلعادة.

  خفض غرامة جدو

  في غضون ذلك، أســــدلت جلنــــة التظلمات 
باالحتاد املصري لكرة القدم الستار أخيرا على 
األزمة الشهيرة التي وقعت بسبب الالعب الدولي 
محمد ناجــــي «جدو»، ومطالبــــة ناديي األهلي 

والزمالك بأحقيتهما في الالعب.
  وأقرت اللجنة بتوقيع عقوبة قدرها ٥٠٠ ألف 
جنيــــه على جدو العب االهلي على خلفية أزمة 
الالعــــب مع الزمالك التي بنــــاء عليها مت تغرمي 

الالعب مليونــــي و٢٠٠ ألف جنيه مصري منها 
مليون و٢٠٠ ألف لنادي الزمالك ومليون جنيه 
الحتاد الكرة بدعوي قيام الالعب بالتوقيع ألكثر 

من ناد في وقت واحد.
  وكان نادي الزمالك قد دفع املليون و٢٠٠ ألف 
جنيه جلدو والذي دفعه لهم مرة أخرى في االحتاد 
حلل األزمة بشكل ودي وتبقى فقط مبلغ املليون 
جنيه والذي استأنف فيه مع محاميه هشام عبدربه 
الى ان قررت اللجنة برئاسة املستشار محمود 
رسالن تخفيض العقوبة الى ٥٠٠ ألف جنيه فقط 
ليسدل الستار متاما على االجواء واملشاكل التي 

صاحبت انتقال الالعب الى النادي االهلي. 

 اتحاد الكرة يؤجل القمة بناء على طلب وزارة الداخلية

 فوز للزمالك 
   مثير 

 عـلى اإلسمـاعيلـي

 تعادل سلبي
   بين البحرين وأوغندا

  المنامة ـ ناصر محمد
ــب البحرين لكرة    يلعب منتخ
القدم مباراته االخيرة قبل املشاركة 
في «خليجي ٢٠» باليمن وذلك امام 
ــورية بعد غد بالستاد  منتخب س
الوطني بالبحرين، وكان املنتخب 
السوري قد وصل للبحرين امس. 
وقد لعب املنتخب البحريني اولى 
مبارياته التجريبية الرسمية حتت 
قيادة املدرب سلمان شريدة اول من 
امس امام منتخب اوغندا وانتهت 
بالتعادل السلبي ولم يظهر البحرين 
باملستوى املتوقع منه كونها التجربة 
ــاب الالعبني  ــط غي االولى له وس
احملترفني الذين شارك منهم حسني 
بابا وعبداهللا فتاي، وحرص املدرب 
على اعطاء الفرصة الغلب العبيه 

للمشاركة. 

 مدافع الزمالك عمر جابر 
  يسقط أمام العب اإلسماعيلي 

  أحمد سمير فرج  
 


