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برشلونة حتدد مصير »فورموال البحرين«

حمودي لن يترشح لرئاسة االحتاد العراقي

األوملبية القطرية تفتتح ستاد »أسمرا«

معاقبة اجلزيرة وبنى ياس والشارقة

الفوز األول للجالء في »سلة آسيا«

نهائي ملك البحرين في سبتمبر 

 شدد منظمو جائزة البحرين الكبرى لسباقات 
فورموال واحد على جاهزيتهم الستضافة السباق 
هذا املوسم وذلك قبل يومني على انتهاء املهلة 
التي منحهم اياها االحتاد الدولي للس���يارات 
»فيا«. وكان من املفترض ان حتتضن البحرين 
اجلولة االفتتاحية ملوس���م 2011 في 13 مارس 
املاضي لكن السباق الغي بسبب االوضاع االمنية 

التي متر بها البالد.

وسيعقد املجلس العاملي لرياضة احملركات 
اجتماعا غدا في برش���لونة لتحديد مصير 
السباق البحريني ان كان سيدرج في رزنامة 
هذا املوسم من عدمه. وكان االحتاد الدولي 
للس���يارات امهل البحري���ن حتى االول من 
مايو املاضي من اجل حتديد اذا كان بامكانها 
استضافة الس���باق، ثم مدد املهلة النهائية 

حتى الثالث من احلالي. 

أعلن رئيس اللجنة االوملبية العراقية رعد 
حمودي انسحابه من معركة الترشح ملنصب 
رئاسة االحتاد العراقي لكرة القدم في االنتخابات 

املقررة في السابع من احلالي.
وقال حمودي في رسالة ان »ترشيحي كان 

مس���تندا الى قاعدة الدعم واالحساس بأهمية 
وكبر املهمة التي تستلزم عمال شاقا ومجهودات 
ليست اعتيادية من أجل وضع كرة القدم العراقية 
على السكة الصحيحة واسدال الستارة على 

مواسم التخبط والفوضى«.

يغادر الدوحة وفد اللجنة األوملبية القطرية 
برئاسة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني 
األمني الع���ام للجنة متوجها إل���ى العاصمة 
اإلريترية أس���مرا في زيارة تستغرق يومني 

وذلك للمشاركة في افتتاح ستاد »أسمرا« بعد 
إعادة تأهيله من قبل اللجنة األوملبية القطرية 
باإلضافة إلى تشييد صالة الصداقة القطرية � 

اإلريترية امللحقة بالستاد.

قررت جلنة االنضباط باالحتاد اإلماراتي 
تغرمي نادي اجلزيرة عشرة آالف درهم إماراتي 
بإلق���اء قصاصات ورقية،  لقيام جماهيره 
 خالل مباراته مع الش���باب مبسابقة دوري

احملترف���ني الت���ي اقيمت بتاري���خ 28 مايو 
املنصرم.

وقررت اللجنة ايضا امس، تغرمي نادي 
بني ياس عشرة آالف درهم لقيام جماهيره 
بتوجي���ه كلمات غير الئق���ة ضد العب من 
الفريق املنافس خالل مباراته أمام الشارقة 

في نفس املسابقة.
كما مت توجيه لفت نظر لرئيس مجلس 
إدارة نادي الشارقة يحيى عبدالكرمي، وعضو 
مجلس إدارة النادي إبراهيم النمر وتغرمي كل 
منهما خمسة آالف درهم لتهجمهما على أحد 

أفراد الشرطة والتقليل من إملامه مبهام عمله 
باإلضافة إلى قيام رئيس مجلس إدارة نادي 
الشارقة بالدخول إلى امللعب دون االستماع 
لتوجيه���ات رجال األم���ن الذين منعوه من 
الدخول خالل مباراة الفريق مع بني ياس. 
ووجهت اللجنة إنذارا ملدرب فريق نادي دبي 
جوس ألفيس سانتوس وتغرميه ألفي درهم 
العتراضه على قرارات احلكم بطريقة غير 
الئقة خالل مباراة الوصل مع دبي مبسابقة 

الدوري.
وق���ررت اللجنة تغرمي ن���ادي العني 35 
ألف درهم حلصوله على عدد ستة إنذارات 
باإلضافة إلى عقوبة الطرد نتيجة احلصول 
على اإلنذار الثاني خالل مباراة احتاد كلباء 

مع العني بنفس املسابقة. 

حقق كل من الرياض���ي اللبناني والعلوم 
التطبيقية األردني وسمارت غيالس الفلبيني 
فوزه الثالث على التوالي، في اليوم الرابع من 
بطولة األندية اآلس���يوية الثانية والعشرين 

لكرة السلة املقامة في مانيال.
في واحدة من أقوى وأجمل مباريات البطولة، 
متكن الرياضي من الفوز على الريان القطري 
78-73 بعد التمديد، ليضمن صدارة املجموعة 

الثانية احلديدية.
 وواصل فري���ق جامعة العلوم التطبيقية 

االردني مشواره اآلسيوي بنجاح، مسجال فوزه 
الثالث تواليا على حس���اب دراغونز املاليزي 
بفارق 24 نقط���ة )101-77(، فوضع نفس���ه 
مبواجهة قوية على صدارة املجموعة األولى 
مع سمارت غيالس. وكان اجلالء السوري استهل 
أولى مباريات اليوم الرابع بتحقيق فوزه األول 
على حساب الشباب اإلمارتي )93-63( فضمن 
التأه���ل إلى الدور الثاني، فيم���ا ودع الفريق 
اإلماراتي البطولة بخسارة رابعة تواليا محتال 

املركز األخير للمجموعة الثانية.

تلقى احتاد الكرة البحريني موافقة الديوان 
امللكي على إقامة نهائي كأس امللك لكرة القدم 
خالل النصف الثاني من سبتمبر املقبل وذلك 
ردا على خطاب االحتاد وبذلك أسدل الستار 
على املوسم بتحقيق احملرق بطولة دوري 
الدرجة األولى للمرة 32 وعاد فريق البحرين 
الى دوري األضواء بعد الفوز ببطولة دوري 

الدرجة الثانية.
من جهة أخرى، أعل���ن احتاد الكرة عن 
تشكيل األجهزة الفنية واإلدارية ملنتخبات 
املراحل السنية حيث عني عدنان إبراهيم مدربا 
للشباب وعمران عبداهلل مديرا، صديق زويد 
للناشئني ونبيل إبراهيم مديرا وحمد محمد 

لألشبال وعبدالهادي الرقراق مشرفا.
وكان احتاد الك���رة اختار مدرب احملرق 
عيسى الس���عدون ليكون مساعدا للمدرب 
الوطني الكابنت سلمان شريدة مدرب املنتخب 
األوملبي وغادر السعدون لاللتحاق مبعسكر 
الفريق في األردن حيث سيس���تعد الفريق 
ملقابلة منتخب فلسطني في تصفيات أوملبياد 

لندن 2012.
م���ن جانب اخر، تص���در احملرق الدورة 
السداسية لكرة السلة زين وازاح املنامة وذلك 
بع���د أن تغلب عليه 75- 77، في مباراتهما 
ضمن اجلولة الرابعة ليواصل احملرق سجله 
دون خسارة بعد تألق العبيه محمد عبداملجيد 
24 واألميركي كالرك 21 وجاس���م محمد 18 
فيم���ا برز من املنامة أحمد املطوع 30 نقطة 

واحملترف داريوس 21. 
ادار اللق���اء طاقم دول���ي مكّون من علي 
سعيد عمران- يونس جناحي وحسن أحمد 
واختتمت مباري���ات اجلولة بلقائي األهلي 

واحلالة ومدينة عيسى مع والنويدرات.
ومن جهة أخ���رى، صعد فريق البحرين 
لكرة الطائرة إلى مصاف دوري الدرجة األولى 
وجمع بني البطولتني الدوري والكأس بعد 
تغلبه على املدير بثالثة أشواط مقابل شوطني 
في مباراة قوية كانت نتائجها 23- 25، 25-

 .17-15 ،23-25 ،25-17 ،22
المنامة ـ ناصر محمد  ٭

قرر اجلهاز اإلداري والفني 
القدم  الوطني لكرة  للمنتخب 
إلغاء معس���كر تايلند بعد ان 
كان مقررا في 9 حتى 22 يوليو 
املقبل ضمن استعدادات منتخبنا 
لتصفيات كأس العالم 2014 في 
البرازيل والتي سيواجه فيها 
التصفيات  منتخبنا مبستهل 
الفائز بني منتخبي سريالنكا 

والفلبني.
وج���اء هذا الق���رار بعد ان 
قرر اجلهاز الفني املشاركة في 
البطول���ة الرباعية الودية في 
ستاد عمان الدولي في العاصمة 
األردنية اعتبارا من 13 ولغاية 

18 يوليو املقبل.
 مبشاركة منتخبات األردن 
والعراق والسعودية وهي تعد 
إعداد قوي للتصفيات  مبثابة 
بسبب قوة املنتخبات املشاركة 
الدورة علما بان منتخبنا  في 

املش���اركة ومثله فعل الكوري 
اجلنوب���ي وكذل���ك الصيني 
واالوزبكي وأخيرا عمان، فيما 
دخل املنتخب السوري كخيار 

رابع للمشاركة قبل اعتذاره 
وتكتسي هذه الدورة اهمية 
خاصة لدى املنتخبات االربعة 
املشاركة وحتديدا انها تأتي على 
شكل محطة حتضيرية هامة 
تسبق استحقاقاتهم الدولية في 
التصفيات املونديالية، وهو امر 
اكده العراقي عدنان حمد في اكثر 
من مناسبة حني اعتبر ان اقامة 
مثل هذا التجمع سيخدم املصالح 
التي يسعى املنتخب األردني 
لتحقيقها وحتديدا عقب ظهوره 
املميز في النهائيات اآلسيوية 
األخي���رة في الدوح���ة وايضا 
متاشيا مع الطموحات الكبيرة 
التي تتعلق باملنتخب األردني 

من جماهيره وعشاقه.

في 22 أغسطس ملدة أسبوع، 
وفي اخلامسة معسكر في االول 
من نوفمبر املقبل حتى 11 منه 
ويخوض مباراة داخلية أو دورة 
رباعية خارجية، وتبدأ املرحلة 
السادسة مطلع اكتوبر وحتى 
منتصفه وفيها معسكر داخلي 
أو خارجي يشمل مباراتني يومي 
11 ومنه 15، ثم املرحلة السابعة 
واألخيرة في فبراير العام املقبل 
مبعس���كر داخلي أو خارجي 

وخوض مباراة ودية.
الفن���ي  اجله���ازان  وكان 
واإلداري للمنتخب األردني بعثا 
اكثر من دعوة لعدة منتخبات 
الستمزاج رأيها في املشاركة قبل 
ان يس���تقر احلال على اقامتها 
عربية خالصة بتواجد األشقاء 
األردن���ي والكويتي والعراقي 
والسعودي فيها، حيث سبق 
ان اعتذر املنتخب القطري عن 

سيغادر في 26 اجلاري إلى لبنان 
إلقامة معسكر تدريبي يتخلله 

عدد من املباريات الودية.
من جه���ة أخرى، تأتي هذه 
ال���دورة ف���ي س���ياق اخلطة 
الت���ي أعده���ا  التحضيري���ة 
العراق���ي عدنان حم���د املدير 
الفني للمنتخب األردني قبيل 
انطالق مشواره في التصفيات 
العالم  املؤهلة لنهائيات كأس 
2014 والتي س���يبدأها مبالقاة 
اما منتخبي تيمور الشرقية او 

نيبال يومي 19 و23 يوليو.
الدورة  وبينما تعتبر هذه 
الرباعية ضمن مرحلة اإلعداد 
الثاني���ة ملش���وار األردن فان 
املرحلة الثالثة تبدأ من 7 لغاية 
10 أغسطس املقبل ستشهد إقامة 
مباراة في العاشر من أغسطس، 
بينم���ا ف���ي احملط���ة الرابعة 
ستكون في معس���كر داخلي 

جانب من مباراة سابقة بني االزرق واالردن

للمشاركة في دورة رباعية ودية بعد إلغاء معسكر تايلند

األزرق يواجه العراق والسعودية واألردن في يوليو 

إبراهيم حسن مدير  كشف 
الكرة بنادي الزمالك أن فريقه 
يتعرض لظلم ف���ادح لصالح 
التقلي���دي األهل���ي  غرمي���ه 
حتى يظل محتفظ���ا ببطولة 
الفريق ال���ذي يكافح   الدوري 
األبيض للحص���ول عليها هذا 

املوسم.
وقال حسن: إن األهلي مثل 
الواليات املتحدة األميركية له كل 
االمتيازات املادية واملعنوية، في 
حني أن باقي أندية الدوشري مثل 
الدول النامية، فاألهلي يحتكر 
املاليني، ويخطف الالعبني، في 

حني تعاني باقي األندية.
الكرة بالنادي  وأشار مدير 
األبي���ض ف���ي تصريح���ات 
تلفزيونية إلى أن فريقه دائم 
االضطهاد م���ن جانب االحتاد 
املصري، مؤك���دا أن الغرامات 
واإليقافات الت���ي مت توقيعها 
على العبي الزمالك حازم إمام 
وعالء علي وحتى اإليقاف الذي 
تعرض له العام املاضي عقب 

مباراة الشرطة.
وقال إن فريقه يتعرض لظلم 
شديد في كل األوقات، وعلى حد 
تعبيره: »لقد قهرنا« ويجب أن 
يتم العدل من أجل اجلمهور الذي 
يعاني بشدة من األمراض عقب 
البني، وأشار  التعرض للظلم 
إلى أن فريقه تعرض لظلم في 
قضية »جدو« وموضوع أحمد 

عيد عبدامللك.
وشدد حس���ن على متسك 
إدارة ناديه باس���تدعاء حكام 
أجان���ب للمباريات املقبلة في 
الدوري خشية تعرض فريقه 
لظل���م جديد مثلم���ا حدث في 
لقاء املقاصة، وعدم احتساب 
احلكم ياس���ر محمود لضربة 
جزاء س���ليمة لفريقه، وألغى 

هدفا صحيحا %100.
 من جانبه، اس���تغرب عدلي 
التعاقدات  إدارة  القيعي مدي���ر 
بالن���ادي األهلي في تصريحات 
تليفزيونية لبرنام���ج «ميديا 
سبورت« على شاش���ة األهلي 
من بعض األشخاص الذين دأبوا 
على الزج باسم النادي األهلي في 
التعاق���دات املغلوطة مع بعض 
الالعب���ني ألغراض ش���خصية 
ولزيادة أجواء التوترات املوجودة 

عن عودته مرة أخرى لتدريب 
الفريق السوداني بعد اطمئنانه 
على احلالة الصحية لزوجته.

وكان الب���دري قد أعلن في 
وقت سابق استقالته من اجلهاز 
التدريب لنادي املريخ وسافر 
إلى كندا من أج���ل االطمئنان 
عل���ى صح���ة زوجت���ه ونال 
هجوما ش���ديدا من الصحافة 

السودانية.
وأكد البدري عودته للسودان 
يوم 7 اجلاري الستكمال مشواره 
مع الفريق واالستعداد لبطولة 
»سيكافا« واملنافسة على بطولة 
الدوري والكأس خالل املرحلة 
اإلدارة  القادمة وبع���د تدعيم 

بالالعبني.
من جهته، نفى سيد معوض 
العب الظهير األيسر للمنتخب 
املص���ري واألهلي األنباء التي 
ترددت ح���ول قيامه بالبصق 
على أحد مشجعي االسماعيلي 
خالل تواجد معسكر املنتخب 
إط���ار  ف���ي  باإلس���ماعيلية 
االس���تعدادات ملباراة جنوب 
أفريقيا املقررة ضمن التصفيات 
املؤهلة إلى كأس األمم األفريقية 
2012، وأضاف معوض أن السبب 
الرئيس���ي وراء تلك املشكلة 
تتمثل في تعرضه لهجوم من 
أحد مشجعي اإلسماعيلي في 
مران املنتخب املصري املفتوح، 
األمر الذي أثار غضبه واستياءه 
ومع ذلك لم يشتبك أو يثير أي 
أزمة مع املش���جع الذي افتعل 

األزمة معه.
 من جانب اخر، أعلن عدد من 
احلكام املصريني االضراب عن 
مواصلة عملهم في حتكيم باقي 
مباريات الدوري املمتاز املصري 
حتى نهاية املوسم تضامنا مع 
زميلهم احلكم ياس���ر محمود 
والذي مت حتويل���ه للتحقيق 
وتعرض لاليقاف حتى نهاية 
املوسم.وقال احلكام املضربون 
انهم تضامنوا مع محمود ألنه 
تعرض لالهانة سواء من جلنة 
احل���كام املصرية أو من احتاد 
الكرة، أو من وس���ائل االعالم 
املختلفة، وأنهم يرفضون اهانة 
أي حك���م باعتباره ميثل باقي 

حكام مصر.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

مع مسؤولي املقاولون بسبب 
الظروف الذي مير بها وال داعي 
ألن يتم تشتيت انتباه الالعبني 
وإذا كان اجله���از الفني يريد 
أي العب فس���يتم التحدث مع 

املسؤولني مباشرة.
ونفى القيعي أيضا التقارير 
الصحافية التي تناولت انتقال 
أحمد سمير فرج وأكد أن جميع 
ه���ذه التقارير هدفه���ا زيادة 

التوترات بني اجلماهير.
من جهته، أكد حسام البدري 
املدير الفني للمريخ السوداني 

على الساحة الرياضية.
التعاقدات  وش���دد مدي���ر 
بالن���ادي األهلي عل���ى أنه لم 
يجلس مع هاني س���عيد على 
اإلطالق ولم يتحدث معه أبدا، 
وأشار الى أن هاني سعيد العب 
كبير يعرف مصلحته وتساءل 
الزمالك عرضا لهاني  هل قدم 
س���عيد ومت رفضه ليتم الزج 

باسم األهلي.
وحول الالعب محمد صالح 
الع���ب املقاولون أك���د القيعي 
أنه لم يح���دث أن مت التحدث 

إبراهيم حسن يجلس مع شقيقه حسام على دكة اجلهاز الفني للزمالك

القيعي يستغرب من زجّ األهلي بتعاقدات مغلوطة 

إبراهيم حسن: األهلي مثل أميركا.. ومعوض ينفي بصقه على مشجع 

بطاقة »ميدو« وصلت 
أخطرت احملكمة الرياضية الدولية امس نادي 
الزمالك موافقتها على إرسال البطاقة الدولية 

ألحمد حسام »ميدو« العب الفريق األول ليصبح 
بذلك من حقه املشاركة في املباريات املتبقية 

بالدوري. وسيحصل ميدو على البطاقة الدولية 
الدائمة وليست املؤقتة كما تردد في الفترة 

األخيرة ليسدل بذلك الستار نهائيا على تلك األزمة 
التي شغلت الوسط الرياضي املصري مؤخرا.

وقتها لكي ال تتفاقم االمور، ولكن 
ما يحز في النف���س ان يصدر 
مثل هذا التص���رف من رئيس 
نادي الفحيحي���ل وليد الفليج 
املعروف عنه حبه الكبير للنادي 
وللرياض���ة، ويعتب���ره اغلب 
الالعبني في النادي االب الروحي، 
حلكمته في قيادة النادي وقربه 
من اجلميع طوال فترة ترؤسه 
للنادي منذ عشر سنوات. لذلك 
نتمني من بقية االعضاء التدخل 
السريع واصالح االمور قبل ان 
الطرفني وعقد  تتفاقم بجم���ع 
جلس���ة صلح بينهما الس���يما 
ان مجلس االدارة منسجم ولم 
حتدث مشاكل طوال السنوات 
العشر املاضية تدل على انقسام 
املجلس. ف���ي النهاية نعلم ان 
»بوطل���ب« لديه من احلكمة ما 
يكفي النهاء سوء التفاهم الذي 
حصل والذي يعتبر دخيال على 
العاش���رة، لذلك  ابناء املنطقة 
نتمنى خالل الفترة القليلة املقبلة 

ان نس���مع اخبارا عن جلوس 
الطرفني ف���ي اجتماع اخر دون 

وجود اثر لزجاجة املياه.
حامد العمران   ٭

يبدو ان الضرب بات اللغة 
الوحيدة التي يتبعها رياضيونا 
في االونة االخيرة، فبعد احداث 
املش���اجرات االخيرة في صالة 
احتاد اليد انتقلت العدوى الى 
الفحيحيل  ادارة نادي  مجلس 
ال���ذي عقد امس  في االجتماع 
االول في مقر ادارة النادي عندما 
اشتد النقاش بني رئيس مجلس 
االدارة وليد الفليج وامني السر 
املساعد سند املطيري الذي كذب 
الرئيس وهو ما ال يتحمله الفليج 
فتناول قنينة من املاء وقذفه بها 
لتصطدم بوجه املطيري، ولم 
يكتف بذلك بل لكم امني الس���ر 
املساعد الذي لم يجد سوى مللمة 
ما وقع منه ليطلق ساقه للريح 
ويهرب من قاع���ة االجتماعات 
خوفا من ازدي���اد الضرب بعد 
ان اصيب بعدة كدمات بأنحاء 
متفرقة في وجهه وجسمه. في 
التي  الهروب  احلقيقة سياسة 
وليد الفليجاتبعها املطيري كانت جيدة وفي 

في أحداث دخيلة على مجلس إدارة الفحيحيل

الفليج يضرب واملطيري يهرب


