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األهلي لـ »دّك« »احلربي« سعيًا للقمة

تنطلق اليوم منافسات اجلولة الـ 22 ملسابقة 
الدوري املصــــري املمتاز لكرة القدم، حيث تقام 
ثالث مباريــــات مهمة ومرتقبة جتمع االهلي مع 
االنتاج احلربي في التاســــعة والنصف مســــاء 
بتوقيت الكويت، ويسبق هذا اللقاء مباراتا املصري 
البورسعيدي مع حرس احلدود واحتاد الشرطة مع 
انبي جترى في توقيت واحد هو السابعة مساء، 
بينما مت تأجيل لقاء مصر املقاصة مع االسماعيلي 
الذي كان من املقرر اقامته اليوم على ملعب الكلية 
احلربية، وذلك لدواع امنية، على ان تقام املباراة 
يوم 25 يونيو املقبل، في حني تختتم منافسات 
هذه اجلولة غدا باقامة ثالث مباريات اخرى، جتمع 
املقاولون العرب مع الزمالك وطالئع اجليش مع 

بتروجت واجلونة مع سموحة.
فعلى ستاد القاهرة الدولي، يحل فريق االنتاج 
احلربي ضيفــــا على االهلي في مباراة يخوضها 
الفريق املضيف حتت شعار اكون او ال اكون، وال 
صوت يعلو فوق نقاطها الثالث، ليعتلي الشياطني 

احلمر قمة الدوري للمرة األولى هذا املوسم.
من جهته، انتقد مدير الكرة بالزمالك إبراهيم 

حســــن العقوبات التي وقعتها جلنة املسابقات 
التابعة لالحتاد املصري على االهلي بسبب الهتافات 
املعادية له ولشــــقيقه حســــام حسن، مؤكدا ان 
العقوبة غير رادعة بالنسبة جلماهير االهلي التي 
اهانته وشــــقيقه وجنم الفريق االبيض محمود 
عبدالرازق »شيكاباال«، وهو ما اظهرته الشاشات 
التلفزيونية.من جانب آخر، تقدم مدرب الفريق 
األول لكرة اليد بالزمالك أمين صالح باستقالته 
رسميا الى رئيس النادي املستشار جالل إبراهيم، 
إلنهاء عالقته مع الفريق االبيض بنهاية منافسات 
بطولة العالــــم لألندية لكرة اليد، التي اختتمت 
مساء األول من امس بالعاصمة القطرية الدوحة، 
واحتــــل فيها الزمالك املركز الرابع.وعلى صعيد 
آخر، أعرب املدير الفني للمنتخب املصري األوملبي 
هاني رمزي عن قلقه على مشــــوار املنتخب في 
التصفيات األفريقية املؤهلة ألوملبياد لندن 2012، 
خاصة أنه يواجه منتخب الســــودان الذي ميلك 
العبني مميزين للغاية وأطاح مبنتخب غانا بطل 

العالم من التصفيات.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

محمد بركات قوة ضاربة في صفوف األهلي

للبطولة بتوفير حكام من احتاد 
الكرة وكذلك الصالة التي ستقام 
عليها البطولة.من جانبه، قال 
نائب رئيس اللجنة الرياضية 
عبداهلل املوعد ان القرعة شهدت 
مشاركة 24 فريقا وهناك 8 أسماء 
مت وضعها في اجلدول فارغة نظرا 
لتأخر بعض السفارات في حضور 
القرعة.وقال ان البطولة ستشهد 
مفاجآت سارة منها جوائز قيمة 
للجماهير وجائزة ألفضل حارس 
والعب في كل مباراة، مشيرا إلى 
أن مشاركة هذا الكم الكبير من 
السفارات يعكس جناح البطولة 

اخلالد: بطولة السفارات األولى من نوعها

القادسية يقصي اليرموك من كأس الصاالت

لقب البحرين بني 3 أندية

حقق القادسية املفاجأة واقصى اليرموك بطل 
الدوري مــــن دور الثمانية لكأس الصاالت لكرة 
القدم بعدما سحقه بنتيجة سبعة أهداف مقابل 
هدفني، ليضرب األصفر موعدا ناريا مع العربي 
الذي تغلب بدوره على خيطان بـ 11 هدفا مقابل 
4 أول من أمس.وقدم القادسية أفضل مستوياته 
هذا املوسم على االطالق، مستفيدا من املستوى 
الرفيع الــــذي ظهر عليه جنومه الكبار وحتديدا 
مشاري النكاس صاحب التسديدات الصاروخية، 

بينما تفوق عبدالرحمن الوادي في تهديد مرمى 
اليرموك في الكثير من احملاوالت رغم ابتعاده عن 
هز الشــــباك لغياب التوفيق، كما برز من كتيبة 
القادســــية حمزة اشــــكناني احد أهم اكتشافات 
كرة الصاالت في الفترة االخيرة، فضال عن جنم 

املباراة ناصر املسند.
كما كســــب القادســــية رهانه على البرازيلي 
رودريغو الذي تعهد بقيــــادة الفريق للحصول 

على كأس البطولة.

انحصرت املنافسة بني 3 أندية للفوز ببطولة 
دوري الدرجة األولى لكرة القدم البحريني وهي 
األندية املتنافســـة كالعادة على هذه البطولة 
خالل السنوات األخيرة، وبقيت مرحلتان من 
مراحل هذا الدوري الذي شهد ألول مرة انسحاب 
فريقني وعدم تكملة املسابقة بسبب األحداث 
التي شهدتها البالد في شهري فبراير ومارس 
املاضيني، مما أدى لتوقف املسابقة وهما املالكية 
والشباب اللذان تأكد هبوطهما لدوري الدرجة 
الثانية وصعد بدال منهما البحرين بطل دوري 

الدرجة الثانية والرفاع الشرقي الوصيف.
واملنافســـة على البطولة بني أندية األهلي 
واحملرق والرفاع، فقد اســـتطاع األهلي رغم 
الظـــروف التي مر بها أن يعود لتصدر الفرق 
وخاصـــة بعد أن عاد مدرب الفريق الســـابق 
الوطني عدنان إبراهيـــم لقيادة الفريق الذي 
سبق أن حقق له العام املاضي بطولة الدوري 
بعد غياب سنوات طويلة إال أنه فوجئ بعدم 
جتديد عقده واجته للتدريب في املالكية، وجاءت 
عودته للنادي األم تقديرا حلرصه على االستمرار 
في ناديه واستطاع قيادته للفوز في آخر أربع 
مباريات منذ العودة ورفع رصيد الفريق إلى 
23 نقطة، يليه فريقا الرفاع واحملرق برصيد 
22 نقطة. وهذا بالطبع يعطي املسابقة إثارة 
وقوة في املباريات املتبقية من عمر املسابقة.
وســـيلعب األهلي مواجهتني قويتني حيث 

سيقابل احملرق والرفاع، وإذا أراد الفوز بالبطولة 
فعليه اجتياز احملطتني، وســـيكون االسبوع 
احلالي شبه حاسم بالنسبة للموقف النهائي 
للفرق الثالثة، حيث انطلقت اجلولة 13 بلقاء 
املنامة 18 نقطة مع احلالة 6 نقاط فيما يلتقي 
اليوم النجمة 5 نقاط مع البسيتني 13. ويوم 
اجلمعة تقام مباراتان يلتقي فيهما احملرق 22 

مع احلد 17 والرفاع 22 مع األهلي 23.
وســـتتوقف مباريات األسبوع األخير من 
املسابقة إلى حني االنتهاء من ارتباطات املنتخب 
األوملبي الذي سيغادر إلى القاهرة إلقامة معسكر 
تدريبي هناك، إضافة إلقامة األدوار التمهيدية 
ملسابقة كأس امللك والدورة التنشيطية التي 

اقيمت في منتصف املوسم.
هذا وسيلعب املنتخب األوملبي في معسكر 
القاهرة الذي سيقام خالل الفترة من 28 اجلاري 
حتى التاسع من يونيو املقبل، ثالث مباريات 
منها مباراتان مع منتخب الشـــباب املصري 
املتأهـــل لنهائيات كأس العالم وذلك يومي 31 
مايو و3 يونيو فيما سيالقي املريخ السوداني 

في القاهرة يوم 8 يونيو.
من جهة أخرى، يلعب الفريق مباراة ودية 
في البحرين يوم 12 يونيو املقبل أمام منتخب 
الســـودان األوملبي وذلك قبل مالقاة منتخب 

فلسطني في تصفيات أوملبياد لندن 2012.
المنامة ـ ناصر محمد  ٭

األولى. وشكر كل من ساهم في 
اجناح القرعة وعلى رأسهم وزير 
اخلارجية د.محمد الصباح الذي 
يهتم شخصيا بالبطولة ويتابعها 

عن قريب.
عبدالعزيز جاسم  ٭

قال رئيس اللجنة الرياضية 
في وزارة اخلارجية الشيخ علي 
اخلالد ان بطولة السفارات التي 
أقيمت في الكويت املوسم املاضي 
قد مت تسجيلها عامليا على أنها 
أول بطولة من نوعها للسفارات، 
مشــــيرا إلى ان جناح النسخة 
السابقة ســــاهم في زيادة عدد 
الفرق هذه السنة في البطولة 
الثانية التي ستنطلق في شهر 
رمضــــان املقبل.ولفــــت الى أن 
الهدف من البطولة هو تشجيع 
الديبلوماسيني على االلتقاء مع 
بعضهم البعض وممارسة أكثر 
الرياضات شــــعبية في العالم، 
وهي فرصة للتعارف فيما بينهم 
وجتميعهم في مكان واحد، مضيفا 
أن املناسبة التي ستقام من اجلها 
البطولة ستكون مبناسبة مرور 5 
سنوات على تسلم صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم، ودعا اخلالد 
اجلماهير الكويتية واجلاليات 

املوجودة حلضور البطولة.
وشكر الهيئة العامة للشباب 
والرياضة على تعاونهم مع اللجنة 
الرياضية وحضورهم القرعة، كما 
)متني غوزال(شكر الشيخ طالل الفهد على دعمه  الشيخ علي اخلالد متحدثا خالل القرعة  

توج فريق شـــباب الرميثية 
بطال لدورة كرة القدم التي نظمها 
مجلـــس ادارة نادي الســـاملية 
مبناسبة افتتاح ملعب املرحوم 
ناصر جاسر العياف لكرة القدم 
الذي سيخصص للمدرسة الكروية 
في النادي، وقام رئيس النادي 
الطريجـــي وأعضاء  د.عبداهلل 
مجلس االدارة بتكرمي الفائزين 
في الدورة الكروية في حفل كبير 

ومميز. 
وشارك في الدورة السداسية 
فريق من ابناء النادي ملرحلة 14 
و16 و17 سنة، واستطاع فريق 
الرميثيـــة احلصول على املركز 
األول والـــكأس بعد فوزهم في 
املباراة النهائية على فريق ميالن 
بنتيجة 1 - 0، وجاء فريق مان 
يونايتد في املركز الثاني وحصل 
ميالن على املركز الثالث.وخالل 
احلفل، مت تكرمي الالعب عبدالعزيز 
اشـــكناني بجائزة احسن العب 
والالعب ناصر جنف حصل على 
جائزة أفضل حارس وكان فريق 
مان يونايتد فاز بجائزة الفريق 
املثالي، كما فاز فريق الرميثية 
النظيف، فيما  اللعـــب  بجائزة 
ذهبت جائزة الهداف إلى الالعب 
عيسى حســـني وحصل الالعب 
دعيج الكندري على جائزة أصغر 

العب في البطولة.
وفي اخلتام كرم رئيس النادي 
ومجلسه اللجنة املنظمة واحلكام 
واملدربني املشـــاركني في جناح 

الدورة.

حصل الالعب املصري محمد 
نــــادي بوروســــيا  زيــــدان جنم 
دورمتوند على اجلنسية األملانية 
بعد فــــوز الفريق مؤخرا ببطولة 

الدوري األملاني )بوندسليغا(.
وإلى جانب زيدان منح أولريش 
زيراو، عمدة مدينــــة دورمتوند 
غربي أملانيا، التركي نوري شاهني 
اجلنسية األملانية حيث سيحتفظ 
الالعبان باجلنســــية األملانية إلى 
جانب جنسيتهما األصلية املصرية 
والتركية.يذكر أن شــــاهني انتقل 
مؤخرا من دورمتونــــد إلى ريال 
مدريد االسباني.كان الفائز بالدوري 
األملاني خاض مبــــاراة ودية أمام 
اليابانيني  الالعبــــني  منتخب من 
احملترفني في الدوري األملاني ومن 
السابقني لصالح  الالعبني األملان 

ضحايا زلزال اليابان.

الساملية يفتتح 
ملعب املرحوم 

ناصر العياف

زيدان يحصل على 
اجلنسية األملانية

يقام األحد املقبل نهائي بطولة 
كأس الوزارات لكرة القدم على 
ملعب املغفور له الشـــيخ علي 
صباح الســـالم بنـــادي النصر 
بـــني الدفاع واالوقـــاف برعاية 
مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باالنابة الشيخ طالل 
الفهد حيث سيتم تتويج الفريق 
الفائز بالـــكأس واختيار افضل 

العب وحارس.
وثمنت اللجنة املنظمة تعاون 
املسؤولني في نادي النصر باقامة 
املباراة النهائية على ملعب الشيخ 
علي صباح السالم وكل اجلهات 
املعنية التي ساهمت في جناح 

بطوالت كرة القدم هذا املوسم.

تلقى الساحل هزميته الثالثة 
على التوالي في بطولة االندية 
العربية الرابعة والعشرين لكرة 
السلة بعد أن سقط امام العلوم 
التطبيقية األردني 71-84 أمس 
ضمن املجموعة الثانية في افتتاح 
مباريات اليوم اخلامس للبطولة 
املقامة في صالة نادي اجلزيرة 

بالعاصمة االماراتية أبوظبي.
وعلى اثر الهزمية بات الساحل 
في املركـــز الســـادس واألخير 
واصبح موقفه صعبا حلجز املركز 
الرابع املؤهل الى دور الثمانية.

وفي مباريات أول من أمس، 
اللبناني قمة  الشـــانفيل  حسم 
املجموعـــة الثانيـــة لصاحلـــه 
بعد فوزه الكبيـــر على العلوم 

التطبيقية 70-85.
الشـــانفيل ترتيب  تصـــدر 
املجموعة الثانيـــة بعدما حقق 

فوزه الثالث على التوالي.
وضمن املجموعة نفسها، فاز 
بني ياس االماراتي املنظم على 
الساحل 98-61 )الشوط االول 
23-39(،  وتغلب الكرخ العراقي 
على اهلي سداب العماني 78-90 

)الشوط االول 41-49(.

الدفاع واألوقاف
 في نهائي »الوزارات«

الهزمية الثالثة 
للساحل في 

»السلة العربية«

في ختام اجلولة الـ 26 واألخيرة في الدوري السعودي املصري أمام احلرس واحتاد الشرطة يلتقي إنبي

النصر في مهمة صعبة بغياب املطوع

ضمـــن األربعة والعودة الى 
املشـــاركة آسيويا واالبتعاد 
عن مطاردة النصر والشباب 
له بينما القادســـية من اجل 
البقاء وبعد تأزم موقفه والبد 

له من الفوز.
ويحـــل الشـــباب اخلامس 
ضيفا على الفيصلي في املجمعة 
وكالهما لديه طموحه فالشباب 
املقاعد االربعة  للوصول الحد 
األولى والفيصلي للتأهل لكأس 

امللك لالبطال.
وحتدد بقية اللقاءات اطراف 
املنافسة على الهبوط من خالل 
لقاء الوحدة والتعاون، الوحدة 
لتفاديه والتعـــاون للتأهل 
لكأس امللك بينما لقاء االهلي 
والرائـــد كتأدية واجب فقط 
وايضا لقاء الفتح واحلزم بعد 
ان استقرت الفرق االربعة في 

مواقعها.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

في لقاء مهم جدا للثاني اكثر 
بحكم ان االحتاد ضمن بقاءه 
ضمن األربعة االوائل والتمثيل 
املقبل بينما  آسيويا املوسم 
مازال النصر مهددا باخلروج 
او  فـــي حـــال تعادله  منها 
خسارته وفوز الشباب لذلك 
النصر في وضع  ســـيكون 
صعب اضافة الى غياب هدافه 
وجنمه بدر املطوع املصاب 
والذي سيشكل غيابه فراغا 
كبيرا في هجوم النصر فيما 
ازداد موقف النصر صعوبة 
بعـــد ان اكد مـــدرب االحتاد 
البلجيكي دميتري  العائـــد 
انه سيشرك الفريق االساسي 
كاستعداد للقاء الهالل آسيويا 

الثالثاء املقبل.
وفي الدمام فرضت الظروف 
ان يكون لقاء قمة الشرقية 
هامـــا وحاســـما للفريقـــني 
فاالتفاق يأمل في تأكيد بقائه 

يسدل الستار مساء اليوم 
على مسابقة الدوري السعودي 
للجولة الـ 26 واألخيرة التي 
سيحسم فيها مصير عدد من 
األندية باستثناء الهالل بحكم 
باللقب مبكرا واحلزم  فوزه 
بعد تأكد هبوطه وفريق الرائد 
والفتح البتعادهما عن الهبوط 
وعدم تأهلهما ملسابقة كأس 

امللك.
ففي الرياض سيتوج الهالل 
باللقب امام جماهيره ويتسلم 
كأس املســـابقة عندما يالقي 
جنران العاشر الذي رمبا يظل 
ولن يهبط هذا املوسم ورمبا 
يدخل في حسابات جديدة في 
حال فوز القادسية او الوحدة 
باقامة لقاء او لقاءات فاصلة 
بني الثالثـــي لتحديد الهابط 

اآلخر.
وفي جدة لقـــاء من نوع 
اخر يجمـــع االحتاد بالنصر 

جنم النصر بدر املطوع يغيب امام االحتاد بداعي اإلصابة

العهد حقق الثنائية بفوزه بكأس لبنان

النهائية على ريال سوسيداد 
االســـباني 28 - 25، فيما حل 
بينوروس البرازيلي في املركز 
اخلامـــس بفوزه على الســـد 
القطـــري 39 - 36 في مباراة 
حتديـــد املركزيـــن اخلامس 

والسادس.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

وكان أفضل مسجل للسد 
الصربي ماركو كريڤوكابيتش 
والنرويجي تفيدتن هارفارد 7 
إصابات لكل منهما، وللفريق 
املصـــري أحمـــد االحمـــر 8 

إصابات.
وتوج كييل األملاني بلقب 
البطولـــة بفوزه فـــي املباراة 

اضاف العهد مسابقة كأس 
لبنان الـ 39 في كرة القدم الى 
بطولة الدوري العام اللبناني 
الـ 51 التي احرزها قبل ثالثة 
اسابيع للمرة الثالثة في تاريخه 
والثانيـــة تواليا، بفوزه على 
الصفـــاء 3 - 0، فـــي املباراة 
النهائيـــة التي اجريت بينهما 
على ملعب مدينة كميل شمعون 
الرياضية في بيروت، محققا 
لقبه الرابع في هذه املســـابقة 
بعدما ســـبق له احرازها في 
2004 و2005 و2009. وجنح 
العهد في جمع الثنائية للمرة 
االولى فـــي تاريخه، مترجما 
خطة وضعتها ادارته للسيطرة 
على مقدرات الكرة اللبنانية، 
معتمدة علـــى مجموعة فتية 
تخرجت من مدرســـة النادي، 
وتعززها وقت اللزوم بخيرة 

الالعبني االجانب.
ويتطلع الفريق الى مواصلة 
هذه الفترة املمتازة إذ سيواجه 
مضيفه موانغ ثونغ يونايتد 
التايلندي االربعاء املقبل على 
ملعب »ثوندردوم« في مدينة 
باك كريـــت، في الـــدور ربع 
النهائي ملسابقة كأس االحتاد 

اآلسيوي.
السد  من جهة اخرى، نال 
بطل الـــدوري اللبناني وبطل 
االنديـــة اآلســـيوية امليدالية 
البرونزية فـــي بطولة العالم 
لكرة اليد لالندية أبطال القارات 
والتي استضافتها قاعة نادي 
الســـد في العاصمة القطرية 
الدوحـــة، بفوزه فـــي مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع 
على الزمالك املصري 28 - 23 
)الشـــوط األول 13 - 10( أمام 
حشـــد من جمهور اجلاليتني 

اللبنانية واملصرية.
وثأر السد بالتالي من الفريق 
املصري الذي غلبه في املباراة 

عينها في املوسم املاضي.
ويعد هذا االجناز االهم في 
الرياضة اللبنانية على مستوى 
االلعـــاب اجلماعية، حيث لم 
يســـبق ألي ناد أن وصل الى 

هذه املرحلة.

)عدنان احلاج علي( فرحة العبي العهد بكأس ولقب الدوري  

العبو السد فرحني باملركز الثالث في بطولة العالم لليد ألبطال القارات

الوحدة يجدد للمدرب هيكرسبيرغر
أعلن الوحدة خامس الدوري 
االماراتي لكـــرة القدم جتديد 
عقد مدربه النمسوي جوزيف 
هيكرسبيرغر ملدة عام اضافي 
دون ذكـــر التفاصيـــل املالية 

للصفقة.
فـــي بيان  الوحدة  واكـــد 
لـــه ان »جتديـــد التعاقد مع 
هيكرســـبيرغر يأتي انطالقا 
من حـــرص ادارة النادي على 

توفيـــر االســـتقرار للفريق 
ودعمـــه لتحقيـــق طموحات 

جماهيره«.
وكان هيكرســـبيرغر قاد 
الوحدة املوسم املاضي للفوز 

بلقب الـــدوري للمرة الرابعة 
فـــي تاريخه قبـــل ان يرحل 
لتدريب منتخب البحرين، لكنه 
عاد مجـــددا إلى الوحدة بديال 

للبرازيلي ليوناردو تيتي.


