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تأهل الهالل واالحتاد 
واالتفاق والشباب 

إلى »أبطال آسيا« 
املوسم املقبل

جوزيه ثار في وجه 
العبيه ودخل في 
مشادة مع غالي

إنبي يفوز على احتاد 
الشرطة واملصري 
يفوز على حرس 

احلدود

احملرق يكتسح احلد

اجلزيرة يستعرض عضالته أمام احتاد كلباء

.. وبراغا يترك اجلزيرة

الشارقة يقيل مدربه كاجودا

نيڤيز مطلوب في فالمنغو

اشتباكات بني املشجعني في اجلزائر

محروس يوافق على تدريب سورية

رد احملرق الدين الى احلد وأحلق به هزمية 
ثقيلة، وتعادل االهلي والرفاع ايجابيا ليتصدر 
احملرق الدوري البحريني لكرة القدم في اسبوعه 
ما قبل االخير للمسابقة بعد ان فاز على احلد 
5 - 0، علم���ا ان احلد كان قد فاز على احملرق 
3 - 1 في القس���م االول، وجاءت مشاركة جنم 
احملرق محمد ساملني مكسبا للنادي بعد غياب 
لالصابة، واس���تطاع ان يحرز الهدف الرابع، 
والغريب ان االهداف جاءت جميعها في الشوط 
الثاني من اللقاء واحرزها ضياء سعيد )48( 
ومحمود جالل )53 و57( ومحمد ساملني )90( 
وحمد الدخيل في الوقت بدل الضائع، ليرفع 
احملرق رصيده الى 25 نقطة وبقي احلد عند 

رصيده السابق ب� 17 نقطة.
وفي مباراة مثيرة وغزيرة باالهداف، تعادل 
االهلي والرفاع 3 - 3، سجل للرفاع البرازيلي 
ريكو )14 و85( والصربي بويان )57(، ولالهلي 
طارق اجلنابي )45 م���ن ركلة جزاء( وضياء 
سلمان )72( والبرازيلي دييغو في الوقت بدل 

الضائع، ليرف���ع االهلي رصيده الى 24 نقطة 
والرفاع ثالثا برصيد 23 نقطة.

وس���يلتقي في اجلولة االخيرة احملرق مع 
االهلي والرفاع مع املنامة في 29 اجلاري.

من جهة اخرى، تأجل موعد معسكر منتخب 
البحرين االوملبي ليقام في 30 اجلاري بدال من 
28 منه، وسيقام في تركيا بدال من القاهرة وذلك 
في اطار االس���تعداد ملالقاة منتخب فلسطني 

ضمن تصفيات اوملبياد »لندن 2012«.

خسارة األهلي في السلة

وضمن مسابقة الدورة السداسية لكرة السلة 
»زين«، استطاع مدينة عيسى ان يحقق مفاجأة 
كبيرة بتغلبه على االهلي 96 - 91 وبذلك خسر 
حامل اللقب اولى مبارياته في طريقه للمحافظة 
على البطولة على الرغم من تعاقد النادي مع 

املدرب الليتواني لوكو سيوس.
كما فاز احملرق على النويدرات 119 - 63.

المنامة ـ ناصر محمد  ٭

احتفل اجلزيرة باحرازه لقب الدوري االماراتي 
لكرة القدم الول مرة في تاريخه بافضل طريقة 
بعد فوزه على ضيفه احتاد كلباء 5 - 2 وحتطيمه 
رقم الوصل القياسي في ختام املرحلة التاسعة 

عشرة من الدوري االماراتي لكرة القدم.
وحقق اجلزيرة رقما قياس����يا غير مسبوق 
بعدما خاض 27 مباراة متتالية من دون هزمية، 
ليتجاوز الوصل الذي وصل الى الرقم 26 موسم 
1991 - 1992. ورفع اجلزي����رة الذي توج بلقب 
الدوري منذ اجلولة املاضية رصيده الى 49 نقطة، 
في حني اقترب احتاد كلباء من الهبوط بعدما بقي 
في املركز احلادي عش����ر قبل االخير برصيد 17 
نقطة. واصبح الظفرة اول الهابطني الى الدرجة 

االولى بعد سقوطه امام مضيفه دبي 4 - 6.
وتوقف رصيد الظفرة في املركز االخير عند 
12 نقطة وهبط الى الدرجة الثانية قبل 3 مراحل 
من اخلتام، في حني عزز دبي اماله بالبقاء بعدما 

رفع رصيده الى 23 نقطة.
وحقق النصر فوزا مهما على ضيفه بني ياس 

.0 - 1
واحي����ا النصر آماله في احت����الل احد املراكز 
املؤهلة للمشاركة في دوري ابطال آسيا املوسم 
املقبل بعدما صعد الى املركز السادس برصيد 26 

نقطة، وبقي بني ياس ثانيا وله 34 نقطة.
وتعادل العني مع ضيفه الوصل 0 - 0، فصار 

رصيد االول 22 نقطة والثاني 28 نقطة.

أعلن املدرب البرازيلي ابل براغا عن نيته 
عدم جتديد عقده م���ع اجلزيرة بطل الدوري 
االماراتي لكرة الق���دم والعودة الى بالده من 
اجل االش���راف على فلوميننزي. وقال براغا 
»قررت عدم جتديد عقدي بعد ثالث س���نوات 

رائعة قضيتها م���ع اجلزيرة، وقد جاء القرار 
ألني ارغب ان ابقى ال���ى جانب عائلتي لذلك 
اخترت فلوميننزي لتدريبه«. وكان براغا قاد 
اجلزيرة للفوز بلقب ال���دوري االماراتي هذا 

املوسم وللمرة االولى في تاريخه.

أقال نادي الشارقة االماراتي لكرة القدم مدربه 
البرتغالي مانويل كاجودا من منصبه وعني احمللي 
عبداملجيد النمر بديال له. وجاءت اقالة كاجودا 
على خلفية النتائج السيئة التي حققها الشارقة 
وكان آخرها خسارته امام االهلي 2 - 3 في املرحلة 

املاضية من الدوري احمللي.

ويحتل الشارقة املركز الثامن برصيد 23 نقطة، 
ليفقد حسابيا فرصة احتالل احد املراكز املؤهلة 

للمشاركة في دوري ابطال آسيا املوسم املقبل.
وكان الش����ارقة تعاقد مع كاجودا )59 عاما( 
العام املاضي وحقق معه نتائج الفتة وقاده الى 

املركز السادس.

أكد وكيل أعمال تياغو نيڤيز العب وسط 
الهالل الس���عودي أنه تلقى عرضا رسميا من 
جانب إدارة فالمنغو البرازيلي لش���راء عقده 
من إدارة الهالل ومت اقتراح مبلغ يصل إلى 8 
ماليني يورو من أجل انتقاله ابتداء من ش���هر 
نوفمبر املقبل. وأوضحت صحيفة »الرياض« 
السعودية أن هناك تضاربا بشأن قرار مجلس 

إدارة الهالل حول الصفقة ومصير نيڤيز مع 
الفري���ق، خاصة أنه نال لقب أفضل العب في 
املوسم ويعتبر هداف الهالل رقم واحد وهو ما 

جعله يلتحق بصفوف املنتخب البرازيلي.
وتشير بعض املعطيات املتوافرة أن هناك 
رغبة كبيرة داخل نادي الهالل السعودي في 
اإلبقاء على الالعب ومواصلة االستفادة منه.

أصيب نحو 20 مش���جعا بجروح متفاوتة 
في صدام���ات عنيفة قبل انطالق املباراة التي 
فاز بها رائد القبة على جاره نصر حسني داي 
1 - 0 في املرحلة السادسة والعشرين من دوري 

الدرجة الثانية اجلزائري لكرة القدم.
وقال شهود عيان لوكالة األنباء األملانية إن 
الصدامات وقعت عندما كان مشجعو الفريقني 

إل���ى ملعب »بلح���داد« بالعاصمة  متوجهني 
اجلزائرية وان ما بني 10 و20 شخصا أصيبوا 
خالل هذه املواجهات. وأش���ارت املصادر إلى 
حرق وحتطيم عدد من السيارات منها سيارة 
لصحيفة »الشروق اليومي«. ومنع احلضور 
الكثيف لعناصر مكافحة الشغب امتداد أحداث 

الشغب إلى ما بعد نهاية املباراة.

وافق املدرب السوري نزار محروس على 
تس����لمه تدريب منتخب سورية لكرة القدم، 
بعد اجتماعه مع فاروق سرية رئيس االحتاد 

السوري للعبة.
واشار محروس لوكالة »فرانس برس« أنه 
وبناء على طلبه اعتذر عن توقيع عقد طويل 
االمد مع االحتاد السوري »وافقت على قيادة 
منتخب س����ورية ملدة شهرين فقط اي حتى 
االنتهاء من مباراتيه مع طاجكس����تان يومي 
23 و28 يوليو املقبل ضن تصفيات مونديال 

2014، وقد وافق احتاد الكرة على طلبي«.
وعن سبب اعتذاره عن توقيع عقد يربطه 
مع احتاد الكرة ملدة عام����ني كما كان مقررا، 
قال »قبلت قيادة املنتخب بس����بب الظروف 
االستثنائية التي تعيشها الكرة السورية عامة 
واملنتخب الوطني خاصة بعد رحيل املدرب 
الفرنسي كلود لوروا، ووجدت انه من املبكر 
التفكير بارتباطي بعقد طويل االمد وتركت 
هذا االم����ر الى ما بعد االنته����اء من مباراتي 

طاجكستان«.

االحتاد املصري يتلقى دعوة أرجنتينية للعب في بيونس آيرس

الهالل بطل السعودية بال هزمية

»اإلنتاج« يصدم طموحات األهلي

اختتم الدوري السعودي لكرة 
الق����دم بتتويج االمير نواف بن 
الع����ام لرعاية  الرئيس  فيصل 
الشباب ورئيس االحتاد السعودي 
لك����رة القدم فريق الهالل بكأس 
البطولة بع����د ان انهى لقاءاته 
بالفوز على جنران 2 - 1، وحل 
االحتاد ثانيا ث����م االتفاق ثالث 
والشباب رابعا بعد ختام اجلولة 
ال� 26 واالخيرة، لتتأهل الفرق 
االربعة للمشاركة آسيويا املوسم 
املقبل ما ل����م يحقق فريق آخر 
غيرها كأس امللك لالبطال ليحل 

بدال من الشباب الرابع.
واسفرت اجلولة االخيرة عن 
اعالن الفريق اآلخر املرافق للحزم 
للهبوط للدرج���ة االولى وكان 
القادسية الذي خسر من االتفاق 
بهدف، وان كان قد تردد انه لن 
يكون هبوط هذا املوسم وسترفع 
الدوري السعودي املوسم  فرق 
املقبل الى 16 فريقا بصعود فريقي 

فرط االهلي املدافع عن اللقب 
في فرصة ثمينة النتزاع صدارة 
الدوري املصري املمتاز لكرة القدم 
بتعادله بصعوبة مع ضيفه االنتاج 
احلرب����ي 2 - 2 في اجلولة ال� 22 

للمسابقة.
وسجل عبداحلميد شبانة هدفا 
في اللحظات االخيرة لينقذ االهلي 
من الهزمية وانتزع له نقطة التعادل 
التي رفعت رصيده الى 43 نقطة في 
املركز الثاني متساويا مع الزمالك 

املتصدر.
وتق����دم االهلي به����دف الحمد 
فتحي في الدقيقة 17 عندما سدد 
كرة من ركلة حرة اصطدمت بقدم 
أحمد ابراهيم مدافع االنتاج احلربي 
قبل أن تغير مس����ارها وتس����كن 

الشباك.
التعادل  وادرك محمد فيلكس 
للفري����ق الزائر ف����ي الدقيقة 20 
مستغال خطأ من مدافعي االهلي 
وس����دد الكرة على ميني احلارس 

أحمد عادل عبداملنعم.
وب����دا ان االنت����اج احلربي في 
طريقه للحصول على النقاط الثالث 
عندما جنح جمعة مشهور في احراز 

وجاء الفتح تاسعا بعد الفوز 
على احلزم بثالثية ربيع سفياني 
)26( ودوريس س����الومو )39( 
واحمد ابوعبيد )92(، فيما استقر 
احلزم آخر الترتيب برصيد ست 

نقاط فقط.
واخي����را، تع����ادل الوح����دة 
والتعاون سلبيا، فضمن االول 
بقاءه واكد الثاني تأهله لكأس 
امللك ووجدت هذه النتيجة ردود 
فعل اعالمية ذكرت انه وعبر اداء 
اتفاق  الفريقني كان هناك شبه 
على النتيجة التي تكفل لكليهما 

حتقيق هدفه.
وعلى صعيد الهدافني، احتل 
مهاجم الشباب ناصر الشمراني 
الص����دارة بعد تس����جيله ل� 17 
هدفا، وح����ل البرازيلي ڤيكتور 
سيموس ثانيا برصيد 15 هدفا، 
وبلغ اجمالي االهداف املسجلة 

في املسابقة 530 هدفا.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

ورفع املصري رصيده الى 30 
نقطة في املركز الس����ابع وتوقف 
رصي����د احلدود عند 24 نقطة في 
املركز احلادي عشر متأخرا بفارق 
نقطة واحدة عن االنتاج احلربي 

التاسع.

دعوة أرجنتينية لـ »الفراعنة«

على صعيد آخ����ر، أكد حمادة 
صدقي مدرب املنتخب األول لكرة 
القدم، أن االحت����اد املصري تلقى 
دعوة من االحتاد األرجنتيني لكرة 
القدم م����ن أجل لعب مباراة ودية 
في الفترة م����ن 10 إلى 20 يونيو 
العاصمة األرجنتينية  القادم في 

بيونس آيرس.
وأشار صدقي الى أن الدعوة لم 
تصل بعد للجهاز الفني كي يدرسها 
ومن ثم يحدد موقفه منها، مشيرا 
إلى أن اجلهاز الفني بأكمله يركز 
بشكل مكثف على مباراة املنتخب 
املهمة مع جن����وب أفريقيا ضمن 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 
األمم األفريقي����ة 2012 ف����ي غينيا 

والغابون.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

)4 و93( ومحمد الراشد )54 و90( 
وباولو جورج )71(، فيما سجل 
للنصر خالد الزيلعي )9( واحمد 

الدوخي )41(.
واكتف����ى االتف����اق به����دف 
الروماني سيباستيان تيجاني 
الذي  القادسية  )22( في مرمى 
اكد بقاء االتفاق ثالثا. وكس����ب 
الفيصلي  امام  الش����باب لقاءه 
بهدف العبه ماجد املرحوم )21( 
املركز  الى  الفيصل����ي  وتراجع 
الثامن بعد ان تلقى اخلس����ارة 
الرابعة عل����ى التوالي في وقت 
كان فيه ابرز املرشحني الحتالل 

مركز متقدم.
وحل االهلي سادسا بالفوز 
على الرائد بثالثة اهداف مقابل 
هدفني، تناوب على تس����جيلها 
محمد مس����عد )5( ومارسينهو 
دا سيلڤا )20( وتيسير اجلاسم 
)43(، وللرائد عبداملجيد عبداهلل 
)17( وصالح الدين عقال )45(.

وذهب غال����ي لالعتراض على 
حكم اللقاء عقب خروجه من غرفة 
خلع املالبس مما أثار غضب جوزيه 
وعاتب قائده فور صعوده للحافلة، 
لكن قائد األهلي رد على مدربه مما 

أشعل األجواء.
وفي وقت س����ابق، ف����از انبي 
 عل����ى مضيف����ه احتاد الش����رطة 

.0 - 1
واحرز البديل فينسن ديفونيه 
هدف املب����اراة الوحيد من ضربة 
رأس ف����ي الدقيقة 73 ليرفع انبي 
رصي����ده الى 36 نقطة ويبقى في 
املركز اخلامس متساويا مع احتاد 

الشرطة الرابع.
وفي س����تاد بورس����عيد، فاز 
املص����ري عل����ى ضيف����ه حرس 
احلدود بهدف وحيد سجله محمود 
عبداحلكيم في الدقيقة 64 عندما 
ارسل كرة عرضية قوية اصطدمت 
برأس اسالم الشاطر مدافع احلدود 
لتغير اجتاهها وتس����كن ش����باك 

احلارس علي فرج.
والغ����ى احلك����م هدفا حلرس 
احلدود ف����ي الدقيق����ة 89 بداعي 

التسلل.

هجر واالنصار. واخيرا، كشفت 
اجلولة االخيرة عن الفرق الثمانية 
املتأهلة لكأس امللك لالبطال حيث 
سيرعى ظهر اليوم االمير نواف 
بن فيصل القرعة للفرق الثمانية 
وهي اله���الل واالحتاد واالتفاق 
والش���باب والنص���ر واالهلي 
والوحدة والتعاون، وجاء تأهل 
االهلي بصفته ثاني كأس االمير 
فيصل والوحدة كثاني كأس ولي 
العهد على الرغم من حلوله في 
املركز الثاني عشر. وجاءت نتائج 
اجلولة االخيرة: فوز الهالل على 
جنران بهدفني الحمد الفريدي )16( 
ومحمد الشلهوب )78( والسنغالي 

ديبا الونغا لنجران )80(.
وفي جدة، اكد االحتاد استعداده 
املقبل آس���يويا  الثالثاء  للهالل 
بالف���وز على النصر 5 - 2 على 
الرغم من ان النصر انهى الشوط 
االول متقدما بهدفني لهدف، وسجل 
لالحتاد اجلزائري عبدامللك زيايه 

اله����دف الثاني من ركلة جزاء في 
الدقيقة 88 بعد عرقلة كوابينا يارو 

داخل منطقة جزاء االهلي.
لكن البديل ش����بانة متكن من 
ادراك التعادل لالهلي في الدقيقة 
الوقت احملتسب بدل  الرابعة من 
الضائع للشوط الثاني بضربة رأس 

لكرة من ركلة ركنية.

غضب جوزيه

وبعد املباراة، عنف البرتغالي 
مانوي����ل جوزي����ه املدي����ر الفني 
لألهلي العبي فريقه في غرفة خلع 
املالبس عقب التعادل مع اإلنتاج 

احلربي.
وبقي الفريق في ستاد القاهرة 
داخل غرفة خلع مالبسه ملا يقرب 

من ساعة عقب نهاية املباراة.
وتعالت صيحات املدير الفني 
البرتغالي داخل غرفة خلع املالبس 
لفترة طويلة، قبل أن يخرج اجلميع 

وعلى وجهه عالمات األسى.
وعق����ب الصعود إل����ى حافلة 
الفريق نشبت مشادة بني حسام 
غالي قائد األهل����ي واملدير الفني 

البرتغالي.

)نقال عن موقع الهالل السعودي( العبو الهالل يحتفلون باحلصول على لقب الدوري السعودي  

مهاجم األهلي محمد ناجي »جدو« يتعرض لدخول قوي من مدافع اإلنتاج احلربي

مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية 
ينطلق في هولندا اليوم

تنطلق اليوم مبضمار دوندخت في هولندا 
انشطة سباق مهرجان الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان العاملي للخي����ول العربية األصيلة 
على كأس الوثبة س����تد، وخصص الس����باق 
الذي يقام على املضمار العشبي للخيول في 
سن 4 س����نوات فما فوق. وقالت الرا صوايا 
مديرة املهرجان االماراتي في بيان ان السباق 
يبل����غ طوله الفي متر ويتنافس فيه 15 جواد 
وهو رقم قياس����ي من اخليول التي تش����ارك 
ف����ي مضمار دوندخت، مش����يرة الى انه يعد 
السباق األعلى تصنيفا للخيول العربية األصيلة 

في هولندا، وتنظ����م املهرجان هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي 
الرياضي، وبالتعاون مع جمعية اخليول العربية 
األصيلة ونادي أبوظبي للفروسية. واضافت 
صوايا: من ابرز اخليول املتحدية على اللقب 
اجلواد »اثليت ديل س����ول« لكارين ڤان دين 
بوس وبإش����راف املالكة نفسه، وكان قد فاز 
باجلولة الثانية على كاس الوثبة ستد بهولندا، 
واملنافس الثاني هو »س����انكادو« الذي شارك 
في 11 س����باقا حقق الفوز في س����باقني وحل 

ثانيا 3 مرات.


