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تلقى ح����ارس مرمى اجلهراء 
سطام احلسيني عرضني من ناديي 
الشباب والس����املية لالنتقال الى 
احدهما اعتبارا من املوسم املقبل، 
وقد عرضت ادارة نادي الشباب 15 
ألف دينار للحصول على خدمات 
احلسيني الذي قدم مستوى الفتا 
مع اجلهراء املوسم املنصرم ما حدا 
باجلهاز الفني ملنتخب الرديف الى 
اس����تدعائه حيث مثل االزرق في 
اسياد غوانزو مؤخرا، ومن املتوقع 
ان يواجه العرض رفضا من إدارة 
اجلهراء التي تعتمد الئحة داخلية 
النتقال الالعبني تتضمن شروطا 
من بينها العمر حيث تصر اإلدارة 
اجلهراوية على االحتفاظ بالعبيها 
األقل من 25 عاما وعدم التفريط 
بهم. اجلدير بالذكر ان اجلهراء قدم 
مستويات متميزة احتفظ من خاللها 
مبقعده ضمن أندية الدوري املمتاز 
للموسم املقبل بعد ان حل خامسا 

في الترتيب العام للفرق.
عبدالعزيز جاسم  ٭

الفنية في  اللجن���ة  أصدرت 
االحتاد السعودي لكرة القدم قرارا 
بقبول احتجاج االهلي واعتباره 
فائزا على الشباب 3 � 0 بسبب 
مشاركة العب األخير عبدالعزيز 

السعران خالفا للوائح.
 وكان الشباب فاز على األهلي 
2 � 1 في الرياض في 29 الش���هر 
املاضي ف���ي مباراة ذهاب الدور 
ربع النهائي من مس���ابقة كأس 
األبطال )كأس خ���ادم احلرمني 
الش���ريفني( والتي شارك فيها 

السعران املوقوف.

أرجأت محكمة االس���تئناف 
احلكم ف���ي الطع���ن املقدم من 
عضو اجلمعية العمومية بالنادي 
العربي رائ���د الزعابي وآخرين 
ضد مجلس إدارة النادي بصفته 
والهيئة العامة للشباب والرياضة 
بصفتها الى جلس���ة 5 سبتمبر 

املقبل.
يذكر ان���ه كان من املقرر ان 
تصدر الدائرة اإلدارية املستأنفة 
احلكم امس اال انها أرجأت الفصل 

في القضية الى املوعد املذكور.

لق���ي ش���خصان يحمالن 
اجلنسية االسبانية من أصل 
مغرب���ي مصرعهم���ا، على يد 
مواطنني جزائريني في اسبانيا 
التي جمعت بني  املباراة  عقب 
أقيمت  التي  املغرب واجلزائر 
السبت املاضي مبلعب مراكش 
في املغ���رب ضم���ن مباريات 
الرابعة بالتصفيات  املجموعة 
املؤهل���ة ببطول���ة كأس األمم 
األفريقي���ة 2012 والتي انتهت 

بفوز املنتخب املغربي 4 � 0.

بعد أن قتل ولديهما من ثالث 
سنوات بس���بب قيادته حتت 
تأثير الكح���ول مت اإلفراج عن 
لوك مكورمي���ك حارس املرمى 
الس���ابق لفريق بالميوث ملدة 
محددة لي���زور عائلته ومن ثم 
يع���ود إلى الس���جن. وكان قد 
حكم على احلارس بالس���جن 
ملدة 7 س���نوات، وقد عبر والدا 
الطفلني عن اس���تيائهما الكامل 
بعد القرار باإلفراج عن لوك، وأكد 
والد الطفلني أن خروج لوك من 

السجن يشكل إهانة للعدالة.

حتتضن حلب����ة جابر األحمد 
السيارات  التابعة لنادي  الدولية 
والدرجات اآللية جلنة السيارات 
املعدلة )كويت دوب( امللتقى األول 
للس����يارات املعدلة والكالسيكية 
مبشاركة أكثر من 100 سيارة معدلة 
التجمع  والقروبات. ويعتبر هذا 
النادي خالل  الكبير ثمرة جه����د 
املوسم احلالي وتعاون املنظمني 
السيارات املعدلة )كويت  وجلنة 
دوب( لظهور رياضة الس����يارات 
الشباب  مبس����توى يلبي طموح 
محبي هذه الرياضة، وتأمني املكان 

املناسب لهم.

احلسيني مطلوب 
للشباب والساملية

اعتبار الشباب 
خاسرًا في »األبطال«

طعن الزعابي
إلى 5 سبتمبر

مصرع شخصني بعد 
الفوز على اجلزائر

عائلة حزينة  بسبب 
حارس مرمى

  ملتقى السيارات 
املعدلة اليوم

حسن شحاتة.
وأشارت املصادر إلى ان كل 
من طارق يحيى وفاروق جعفر 
وطلعت يوسف وأنور سالمة هم 
االقرب خلالفة شحاتة، اال انه 
سيتم مناقشة املوضوع خالل 
اجتماع مجل���س إدارة االحتاد 
الساعات  انعقاده خالل  املقرر 
القليل���ة املقبلة قبل التفاوض 
م���ع اي م���درب من االس���ماء 

املقترحة.
على صعيد آخر، تستأنف 
املمتاز  الدوري  اليوم مسابقة 
القدم باقامة منافس���ات  لكرة 
اجلولة ال� 24، حيث يلتقي خاللها 
مصر املقاصة مع سموحة ووادي 

دجلة مع االنتاج احلربي. 
وفي شأن آخر، بعد حوالي 
شهرين من إلقاء القبض عليهم، 
قضت محكمة جنايات القاهرة 
ببراءة 20 من مشجعي ألتراس 
الزمالك املتهمني بالقيام بأعمال 
القاهرة  ش���غب داخل س���تاد 
الدولي والقيام بأعمال ش���غب 
أثناء مباراة الزمالك واالفريقي 
التونسي في ابريل املاضي حيث 
وجهت لهم تهم إتالف املنشآت 

الرياضية.
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح  ٭

الزمالك عن اس���م النادي الذي 
سيكون الطرف الثاني في املباراة 
الودي���ة املصاحب���ة لالحتفال 
باملئوية في األيام القادمة، وإن 
كانت التكهنات تش���ير إلى ان 
إنتر ميالن االيطالي س���يكون 

الطرف الثاني في اللقاء.
من جهة أخرى، أعلن رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم سمير 
زاهر أن���ه مت إنهاء العالقة مع 
املدير الفني للمنتخب املصري 
حسن شحاتة وجهازه املعاون 
التعادل  بش���كل ودي عق���ب 
السلبي مع جنوب افريقيا في 
اجلولة الرابعة من التصفيات 
املؤهلة إلى كأس األمم االفريقية 
بغينيا االس���توائية والغابون 
إلى  التأهل  2012 وضياع حلم 

البطولة.
أوضح رئيس االحتاد املصري 
أنه مت انهاء العالقة بشكل ودي 
دون حصول حسن شحاتة على 
قيمة الشرط اجلزائي املوجود 

في عقده.
في غضون ذلك، اكدت مصادر 
مطلعة في االحتاد املصري لكرة 
القدم أنه حت���ى اآلن يوجد 4 
اسماء هم األبرز خلالفة املدير 
الفني ملنتخب مصر الس���ابق 

الزمالك  حضر احتف���االت 
مبئويت���ه مجموعة كبيرة من 
ش���خصيات املجتم���ع، وف���ى 
مقدمتهم وزير البترول عبداهلل 
النادي األهلي  غريب ورئيس 
حس���ن حمدي ونائبه محمود 
اخلطي���ب ورئي���س االحت���اد 
الس���كندري األس���بق محم���د 
مصيلحي، وخ���الل االحتفال 
كرم الزمالك كل رؤساء النادي 
الس���ابقني والرموز التي اثرت 
في تاري���خ النادي عبر ال� 100 
عام املاضية في مختلف االلعاب 
وتكرمي اإلعالميني الزملكاوية.

وتغيب عن احلضور رئيس 
الزمالك السابق ممدوح عباس 
دون الكشف عن االسباب ودون 
إرسال ما ينوب عنه، بينما حضر 
كل من رؤوساء النادي السابقني 
مرتضى منصور وكمال درويش 

ومحمد عامر.
وتعد تل���ك احلفلة هي اول 
البيضاء  القلع���ة  احتف���االت 
باملئوية، عقب عودة ش���ركة 
القادس���ية لرعاية املئوية من 
جديد بعد حل األزمة التي وقعت 
بني مس���ؤولي البيت األبيض 

والشركة الراعية.
وم���ن املنتظ���ر ان يفصح 

أسماء كثيرة مرشحة خلالفة حسن شحاتة في قيادة املنتخب

الزمالك يبدأ احتفاالته باملئوية بحضور رؤسائه السابقني

4 مرشحني لقيادة »الفراعنة« بعد رحيل شحاتة

زاهر: إنهاء العالقة
مع شحاتة دون 

شروط جزائية

براءة 20 مشجعًا 
من الزمالك متهمني 

بالقيام بأعمال شغب 
داخل ستاد القاهرة

استقبال حاشد في املطار
لـ »الرياضي« بيروت بطل آسيا في السلة

البحرين تعلن تفاصيل »التعاون 1«

»التجاري« يدعم فريق الهيئة العامة للصناعة

وصلت الى بيروت قبل ظهر أمس األول 
بعثة الرياضي بيروت قادمة من العاصمة 
الفلبينية مانيال بعد إحراز الفريق كأس 
بطولة األندية اآلس���يوية ال� 22 في كرة 

السلة للمرة األولى في تاريخه.
وكان ف���ي اس���تق��بال الفريق على 
أرض مطار بيروت الدولي وزير الشباب 
العب��داهلل ورئيس  والرياضة د.عل���ي 
البرملانية  الش���باب والرياض���ة  جلنة 
س������يمون ابي رمي���ا والنائ���بان متام 
اللجنة  س����الم وعمار حوري ورئيس 
االوملبية اللبنانية انطوان ش���ارتي��يه 
ورئيس االحتاد اللبناني لكرة الس���لة 
جورج ب���ركات وأعض��اء االحتاد وعدد 
من رؤساء االحتادات واألندية الرياضية، 
وحشد من جمهور النادي وسط مواكبة 

اعالمية كثيفة.

وتوجه الفريق واملستقبلون الى قاعة 
الشرف حيث قدمت التهاني والتبريكات 
بالفوز باللقب القاري األرفع في كرة السلة 
على مستوى األندية من قبل املسؤولني 

الرياضيني.
وهنأ الوزير العبداهلل رئيس النادي 
م.هش���ام اجلارودي »باالجناز الوطني 
الكبير الذي س���يكون له مردوده على 
الرياضة اللبنانية عموما وكرة الس���لة 

خصوصا«.
من جهته، أثنى رئيس احتاد اللعبة 
جورج بركات على اجناز الرياضي »الذي 
يضاف الى اجنازات كرة السلة اللبنانية 
على املس���تويني الدولي والقاري، وهذا 
االنتصار يدحض كل النظريات عن تراجع 

مستوى اللعبة«.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

أعلنت اللجنة األوملبية البحرينية رسميا 
امس عن تفاصي���ل »البحرين 1«، لدورة 
الرياضية األول���ى لدول مجلس  األلعاب 
التعاون أول وأضخ���م حدث رياضي من 
نوعه على صعي���د دول مجلس التعاون 
اخلليجي وذلك في مؤمتر صحافي مبدينة 
خليفة الرياضية بحضور وسائل اإلعالم 

احمللية واإلقليمية والدولية.
وت���رأس املؤمتر الصحاف���ي الرئيس 
التنفيذي للجنة األوملبية البحرينية الشيخ 
خالد بن عبداهلل آل خليفة وأمني عام اللجنة 
األوملبية البحرينية الشيخ أحمد بن حمد آل 
خليفة ورئيس مجلس إدارة شركة نتيزن 
الشريك اإلعالمي والتجاري للدورة خالد 

الدوسري.
ومن املخطط أن تك���ون »البحرين 1« 
أضخم منصة الستعراض املواهب الرياضية 
اخلليجية على اإلطالق حيث ستجمع عددا 
من الرياضات حتت مظل���ة واحدة، ومن 
املتوقع أن يتنافس أكثر من 1، 500 رياضيا 
من جميع دول مجلس التعاون اخلليجي 
ف���ي مجموعة من الرياض���ات خالل فترة 

الدورة التي جترى ما بني 11 و 22 أكتوبر، 
مبا فيها رياضة خاصة باملكفوفني واأللعاب 

النسوية.
وتضمن املؤمتر رفع الستار عن شعار 
»البحري���ن 1 � خليج واحد.. هدف واحد« 
وتعويذة الدورة »غالب« اللذين يجسدان 
روح الترابط واالخوة املتينة التي جتمع ما 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي الشقيقة 

وتضافر جهودها لتنظيم هذا احلدث.
وقال الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة: 
»لقد بذلنا جه���ودا حثيثة منذ نيلنا ثقة 
األشقاء اخلليجيني الستضافة أول نسخة 
من هذه الدورة لكي تكون البنية التحتية 
الرياضية واجلوانب التنظيمية مبستوى 
الرؤية النبيل���ة وراء هذا احل���دث الهام 
وحجمه، مؤكدا أن الدورة »ستكون محط 
أنظار الكثيري���ن من جميع أنحاء العالم، 
ولذلك فقد وضعنا على عاتقنا مسوؤلية 
تقدمي صورة مشرفة ململكة البحرين وبرهنة 
قدرتها التامة على استضافة وتنظيم أنشطة 

بهذا احلجم واملستوى«.
المنامة ــ ناصر المحمد  ٭

تأكيدا على دوره االجتماعي في خدمة 
املجتم���ع مبختلف قطاعاته، ق���ام البنك 
التج���اري بتقدمي مس���اهمة مالية لفريق 
الهيئة العامة للصناعة احلائز املركز الثالث 
في دوري ال���وزارات، وتأتي هذه الرعاية 
ادراكا منه ألهمية دعم ومساندة الهيئات 
واملؤسسات الصناعية التي تعمل من اجل 
تنمي���ة الصناعة احمللية في البالد، فضال 
عن حرصه املستمر على رعاية العديد من 

األنشطة االجتماعية األخرى.
وبهذه املناس���بة، قام���ت نائب املدير 
االقليمي في اإلدارة املصرفية هنادي املسلم 

بتسليم شيك املساهمة لباني الهاجري � نائب 
املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية في 
الهيئة العامة للصناعة بحضور مدير فرع 
الفحيحيل فالح املانع حسني الكابلي مدير 
إدارة الشؤون املالية ويوسف الوتار رئيس 
قسم الصرف في الهيئة العامة للصناعة، 
حيث تخللت هذه الزيارة التباحث في سبل 

تطوير التعاون بني البنك والهيئة.
وأعرب باني الهاجري عن شكره وتقديره 
لرعاية البنك التجاري لفريق الهيئة الذي 
فاز باملركز الثالث بني الفرق املشاركة في 

دوري الوزارات.

رئيس النادي الرياضي هشام اجلارودي حامال الكأس اآلسيوية مع الوزير علي العبداهلل

أحمد بن حمد وخالد بن عبداهلل والدوسري مع تعويذة البطولة

هنادي املسلم تسلم شيكا لباني الهاجري


