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في الطريق إلى نصف نهائي كأس امللك

اإلسماعيلي يواجه طالئع اجليش في اجلولة الـ 24 للدوري املصري

النصر والفيصلي يواجهان االحتاد والهالل

األهلي يسعى النطالقة جديدة أمام بتروجيت

العبي الفيصلي بينهم الرباعي 
االجنبي، اال ان أكثر ما يخشاه 
الهالل أن يقع ضحية مفاجأة 
غير متوقعة. وكان لقاء الذهاب 

انتهى بفوز الهالل 1-2.
من جهة أخ���رى، وضعت 
إدارة الشباب احلوافز واملكافآت 
لالعبي الفريق قبل مواجهة الغد 
امام االهلي بعد ان كسب األخير 
القضية التي ش���غلت الشارع 
الرياضي السعودي باالحتجاج 
واعتباره فائ���زا 3-0 وهي ما 
صعبت مهمة الشباب إيابا غدا 
في جدة، وش���دد رئيس نادي 
الش���باب خال���د البلطان على 
العبيه بضرورة ان ينسوا ما 

حدث ويبحثوا عن الفوز.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

الفتاح وامين اشرف وعمر جابر 
وحسني سيد واحمد صبحي 
واحمد مانغ���ا واحمد توفيق 
في الدفاع، وعلي فتحي ورامي 
ربيع���ة ومحمد النني وعمرو 
جمال واحمد العش وسيد جاد 
واس���الم فؤاد واسالم اشرف 
واحمد ع���زت ومحمود عالء 
الدين واحمد يونس وصالح 
العظيم  جمعة وعبداهلل عبد 
ومحمد صالح ومحمد ابراهيم 
في خط الوسط، واحمد حسن 
»كوكا« ومحمد حمدي »جدو« 

في خط الهجوم.
اجلدير بالذكر أن أول مباراة 
ملنتخب الفراعنة في كأس العالم 
ستكون أمام البرازيل يوم 30 

يوليو.
وتلعب مصر في املجموعة 
اخلامسة بجوار كل من البرازيل 

والنمسا وبنما.

المحمدي إلى سندرالند

وفي شأن آخر، انضم الظهير 
االمين املص���ري الدولي احمد 
احملمدي رس���ميا الى صفوف 
سندرالند االجنليزي لكرة القدم 
بعد ان لعب في صفوفه موسما 
بأكمل���ه على س���بيل االعارة 
بحسب ما اعلن النادي أمس.

ووقع ابن الثالثة والعشرين 
عقدا ملدة ثالثة مواسم من دون 
ان يكش���ف النادي عن قيمة 
الصفق���ة وذلك بع���د ان قدم 
عروضا لفت���ت انتباه املدرب 
ستيف بروس الذي اشركه في 

38 مباراة. 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

وإذا كان النصر سيشهد غياب 
س���عود حمود وإبراهيم غالب 
العائدين من الصني من املنتخب 
األوملبي فإنه سيعود إليه العبه 
حس���ني عبدالغني بعد انتهاء 

إيقافه آسيويا.
ومن جانب االحتاد الذي يشهد 
تكامال في صفوفه ومعنويات 
عالية فإن فرصة التأهل أمامه 
أقوى لبل���وغ النصف النهائي 

واحملافظة على لقبه.
وفي املجمعة، يلتقي الهالل 
والفيصلي ف���ي التوقيت ذاته 
أيضا لتحدي���د الطرف الثاني 
في الدور نصف النهائي، وتظل 
فرصة اله���الل األقوى للتأهل 
الفريقني،  قياس���ا بإمكان���ات 
وإضافة الى غياب عدد كبير من 

تغلب مصر املقاصة على ضيفه 
اللقاء الذي  سموحة 2-0 في 
جمع الفريقني بس���تاد الفيوم 

بافتتاح منافسات املرحلة.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد 
املقاصة إل���ى 37 نقطة يحتل 
بها املركز اخلامس، بينما يظل 
سموحة باملركز اخلامس عشر 
»قبل األخي���ر« بعد ان جتمد 

رصيده عند 17 نقطة.
وفي مباراة اخرى، تعادل 
وادي دجلة مع ضيفه اإلنتاج 
احلرب���ي 0-0 في اللقاء الذي 
الكلية  الفريقني مبلعب  جمع 

احلربية.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد 
وادي دجلة إلى 23 نقطة في 
املركز ال� 13، بينما يرتفع رصيد 
اإلنتاج احلربي إلى 29 نقطة 

في املركز الثامن.

إعالن قائمة »شباب الفراعنة«

عل���ى صعيد آخ���ر، أعلن 
املدي���ر الفن���ي ملنتخب مصر 
للش���باب ضياء الس���يد عن 
قائم���ة ال� 30 األولية، املنتظر 
أن تخوض غمار نهائيات كأس 
العالم للشباب التي ستقام في 
كولومبيا، على ان يقوم اجلهاز 
الفني ملنتخب الشباب بتصفية 
هذا الع���دد، ويختار 20 العبا 
فقط في القائمة النهائية التي 

ستسافر إلى كولومبيا.
وش���ملت قائم���ة ش���باب 
الفراعنة كال من: احمد الشناوي 
ومحمد عواد واحمد البحيري في 
حراسة املرمى، ومحمد صبحي 
واحمد حج���ازي ومحمد عبد 

يدخل النصر في ال� 9 مساء 
اليوم اختبارا صعبا أمام االحتاد 
في جدة عندما يلتقيان في إياب 
الدور ربع النهائي ملسابقة كأس 
امللك وحتديد أول أطراف الدور 

نصف النهائي.
الفريقان  وبعد أن تع���ادل 
ذهابا بثالثة أهداف لكل منهما 
جعلت من فرصة االحتاد أقوى 
أمامه فرصتي  للتأهل حي���ث 
الفوز والتع���ادل بنتيجة أقل 
الثالثة وهي ما ستصعب  من 
مهمة النصر الذي سيرمي مدربه 
املؤقت البرازيلي غوميز بجميع 
أوراقه الهجومية بحثا عن الفوز 
عبر إشراكه لبدر املطوع، ومحمد 
السهالوي ورمبا يدفع بسعد 
احلارثي أو ريان بالل معهما، 

يدخل األهل���ي في اختبار 
صعب أم���ام بت��روجي��ت في 
ال� 9:30 مساء اليوم على ستاد 
القاهرة الدولي ضمن مباريات 
اجلولة ال� 24 للدوري املصري 

لكرة القدم.
ويلع���ب الي���وم أيضا في 
التوقيت طالئع اجليش  ذات 
مع االسماعيلي، على أن يلتقي 
االحتاد السكندري مع حرس 

احلدود في ال� 7.
وينتظر عشاق الكرة املصرية 
لقاء األهلي مع بتروجيت الذي 
سيشهده ستاد القاهرة الدولي، 
والذي س���يأتي مثي���را لعدة 
أسباب، منها ارتفاع املستوى 
الفني والبدني عند العبي األهلي 
في اآلون���ة األخيرة، وحتديدا 
البرتغالي  العجوز  منذ تولى 
مانوي���ل جوزيه مس���ؤولية 
القيادة الفنية للفريق، ويأتي 
هذا في الوقت الذي يعاني فيه 
بتروجيت من انخفاض واضح 
في مستوى االداء العام، كما ان 
الفريق االحمر يبحث عن نقطة 
انطالق جديدة له في هذا اللقاء 
للقفز على قمة البطولة احمللية 

احملببة اليه.
ويرفع األهلي في مواجهة 
الي���وم ش���عار »ال بديل عن 
الفوز« كون النتيجة الوحيدة 
التي متكن األهلي من استمرار 
التقليدي  مطاردته لغرمي���ه 
الزمالك على ص���دارة جدول 
ترتيب الدوري الذي يحتل فيه 
الشياطني احلمر املركز الثاني 

برصيد 46 نقطة.
وفي مباريات األول من أمس، 

بدر املطوع في حديث مع حسني عبدالغني ويبدو األرجنتيني فيكتور فيغاروا

يلتقي منتخب سورية األوملبي محمد بركات يقود خط وسط األهلي اليوم
مع نظيره اإليراني اليوم في طهران 
ضمن اس���تعداداتهما لتصفيات 
مس���ابقة كرة القدم في اوملبياد 
لندن 2012. وس���يتوجه األوملبي 
السوري من طهران الى طشقند 
الثالثاء  ملالقاة نظيره األوزبكي 
املقبل في مباراته اإلعدادية االخيرة 
قبل مالقاة تركمانستان في الدور 
التمهيدي للتصفي���ات االوملبية 

يومي 19 و23 اجلاري.
يذكر ان االحتاد الدولي لكرة 
القدم قرر منع املنتخب السوري من 
اللعب على أرضه بسبب األحداث 
في سورية، فكان ان اختار االحتاد 
السوري العاصمة األردنية عمان 
بديال ألرضه ملالقاة تركمانستان 

في 19 اجلاري.

القطري لكرة  العربي  تعاقد 
القدم مع املدرب البرازيلي باولو 
سيالس دوباردو لقيادة فريقه 
في املوسم القادم خلفا ملواطنه 
شاموسكا الذي قرر النادي عدم 

جتديد العقد معه موسم ثانيا.
وذكر املوقع الرسمي للعربي 
ان اإلدارة وقعت العقد مع سيالس 
ملدة موس���م قابل للتجديد، وان 
الى  البرازيلي س���يصل  املدرب 
الدوحة نهاية يوليو بعد انتهاء 

عقده احمللي.
وس���يالس من مواليد 1965 
ودرب عدة أندية برازيلية منها 

خصوصا غييرمو وفالمنغو.

األوملبي السوري 
يالقي إيران

سيالس مدربًا 
للعربي

في مس����ابقة الوثب العالي 
ضمن بطولة العالم للشباب 
أللع����اب القوى التي أقيمت 
في يولي����و املاضي مبدينة 
الكندية، مسجال  مونتوكو 

رقما مميزا قدره 2.30م.
وذهبت جائزة رياضية 
املوسم إلى العداءة نور حسن 
املالكي التي حققت ميداليتني 
ذهبيتني وأخرى فضية في 
سباقات املسافات القصيرة 

في بطولة اخلليج.
ون����ال رئيس نادي قطر 
الش����يخ حمد بن سحيم آل 
ثاني جائزة الرواد الرياضية 
كونه ساهم من خالل إدارته 
للنادي في حتقيق الكثير من 

اإلجنازات والبطوالت.
وحصل منتخبا الناشئني 
اليد على  والش����باب لكرة 
جائ����زة منتخب املوس����م 
)رجال( مناصفة لفوزهما 
ببطولتي آسيا وتأهلهما الى 
نهائيات كأس العالم، ولدى 
الس����يدات حص����ل منتخب 

محمد بن حمد شخصية املوسم في قطر

العني يضم سكوكو ويفاوض كانوتيه

بشير ميدد عقده مع بني ياس

تعاقد الع���ني اإلماراتي م���ع األرجنتيني 
اغانس���يو مارتن س���كوكو مهاجم ايك اثينا 
اليوناني ملدة عامني دون اإلعالن عن القيمة 

املالية للصفقة.
وس���يقدم العني العبه اجلديد رسميا في 
األيام القليلة املقبلة بعد وصوله الى االمارات، 
ليكون األجنبي األول في صفوفه في املوسم 
املقبل بعد قرار االستغناء عن البرازيلي الياس 

ريبيرو والعاجي ابراهيما كيتا.
وكان الع���ني تعاقد قبل أي���ام مع املدرب 
الروماني اوالري كوزمني ليكون بديال للبرازيلي 
الكسندر غالو الذي جنح في إبقاء الفريق في 

مصاف الدرجة االولى.
قدم العني، األكثر تتويجا بلقب الدوري )9 
مرات(، موسما س���يئا واحتل املركز العاشر 
وكان مهددا بالهبوط الى الدرجة الثانية حتى 

آخر مرحلتني من البطولة.
ويس���عى العني الى تدعيم صفوفه حيث 
أشارت مصادر صحافية إماراتية الى ان املالي 
فريديريك كانوتيه مهاجم إشبيلية االسباني 
من أبرز املرش���حني لالنضم���ام الى صفوف 
الفريق، إضاف���ة الى الروماني ميريل رادوي 
العب الهالل الس���عودي الذي اليزال مرتبطا 

بعقد مع فريقه.

مدد العب منتخ���ب عمان لكرة القدم فوزي 
بشير عقده مع بني ياس اإلماراتي عاما إضافيا 

حتى عام 2013.
قدم النجم العماني عروضا جيدة مع فريقه في 
املسابقات اإلماراتية هذا املوسم اذ كان بني ياس 
منافسا على صدارة الدوري فترات طويلة قبل ان 

ينهي مشواره باملركز الثاني، إذ ان اجلزيرة اخذ 
في املراحل االخيرة يبتعد تدريجيا باملركز االول 

الى ان أحرز اللقب للمرة االولى في تاريخه.
وكان بشير انضم الى بني ياس عام 2009، 
وساهم في حصوله على املركز الرابع في الدوري 

املوسم املاضي.

السيدات للسلة على جائزة 
منتخ����ب املوس����م للبنات 
بعد أن ت����وج بلقب بطولة 
مجلس التعاون األولى لكرة 

السلة.

اللجنة األوملبية  أعلنت 
القطرية أسماء املكرمني في 
موسم 2011 وجاء في مقدمتهم 
الشيخ محمد بن حمد آل ثاني 
رئيس جلنة ملف قطر 2022 
الذي نال جائزة ش����خصية 
املوسم الرياضية بعد جناحه 
مع فري����ق العمل في حملة 
الفوز بش����رف تنظيم كأس 

العالم.
ويعتبر الف����وز بتنظيم 
أكب����ر  العال����م 2022  كأس 
الرياضية  واهم االجنازات 
التي حققتها قطر، حيث نالت 
14 صوتا مقابل 8 للواليات 
املتحدة في تصويت اللجنة 
التنفيذي����ة لالحتاد الدولي 
لك����رة القدم )فيف����ا( في 2 

ديسمبر املاضي.
وحصل بطل الوثب العالي 
معتز عيسى برشم على جائزة 
رياضي املوسم ملا حققه من 
إجنازات كثيرة على املستوى 
العاملي واآلسيوي واإلقليمي، 
الشيخ محمد بن حمد آل ثانيأهمها نيله امليدالية الذهبية 

أوملبي البحرين يستأنف استعداداته ملواجهة فلسطني اليوم

الدير بطل »اليد البحرينية«.. 
واحملرق توج بلقب الطائرة

حقق الدير اجنازا تاريخيا بحصوله على 
بطولة دوري كرة اليد للمرة االولى ليضيف 
اسمه الى سجل االبطال بعد أن تغلب على 
االتفاق 25 � 30 في املباراة اخلتامية لتحديد 
بطل الدوري التي اقيمت حتت رعاية رئيس 
االحتاد علي اسحاقي حيث توج الدير بدرع 
البطولة بعد أن أنهى الشوط االول لصاحله 
12 � 16 والذي ظهر من خالله بصورة أفضل 
رغم محاوالت االتفاق اال أن تألق احلارس 
محمد عبداحلسني وقف لهم باملرصاد، أدار 
اللقاء الدولي محمد قمبر والقاري حس����ني 

مرهون.
من جهة أخرى، كان احملرق قد حقق بطولة 
دوري الدرجة االولى للكرة الطائرة بعد تغلبه 
على النصر بثالثة أشواط نظيفة في املباراة 
النهائية التي أقيمت برعاية الشيخ علي بن 
محمد آل خليفة وكانت نتائج أشواطها 22 

.26 � 24 ،25 � 20 ،25 �
وعلى عكس التوقعات فرض احملرقاوية 
سيطرتهم من البداية وكان النصراوية خارج 
نطاق التغطية ولم تفلح محاوالت مدربهم 
رضا علي في اعادة الروح وتالفي االخطاء 
ومنها االستقبال السيئ اضافة لغياب جماهير 

النصر عن احلضور. 
كما اس����همت رابطة مشجعي احملرق في 
اعطاء الروح للفريق وتألق السلوفاكي بيتر 
وعبداهلل النجدي وعلي مرهون واملخضرم 

محمد جاسم.
وفي دوري زين للمربع الذهبي لكرة السلة 
اس����تطاع االهلي أن يعود للتفوق ويتغلب 
على احمل����رق 81 � 91 ليتذوق احملرق طعم 
اخلس����ارة الول مرة منذ شهور حيث أسهم 

العبو االهلي في فوز فريقهم من خالل الدفاع 
القوي وتألق ميثم جميل 25 نقطة واالميركي 

الموند 20 وهشام سرحان 20. 
فيما برز من احملرق االميركي كالرك 21 
جاسم محمد 17 ومحمد عبد املجيد 14 وكانت 
نتائج االشواط االربعة 15 � 22، 21 � 30، 27 

.16 � 18 ،23 �

األولمبي يقابل السودان

على صعيد اخر، عاد الى البالد أمس وفد 
منتخب البحرين االوملبي لكرة القدم قادما 
من معس����كره التدريبي الذي أقيم باالردن 
منذ نهاية الش����هر املاض����ي ولعب خالله 3 
مباريات ودية أاخره����ا مع فريق اليرموك 

وانتهى لصالح املنتخب 2 � 0. 
وسيستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من 
اليوم استعدادا ملواجهة املنتخب السوداني 
الذي من املؤمل أن يصل الى البحرين للعب 
مباراة ودية يوم االحد في اطار التحضير 
واالعداد لتصفيات أوملبياد لندن 2012 حيث 
س����يلتقي املنتخب مع فلس����طني، وسيقيم 
املنتخب الس����وداني معسكرا في البحرين 
حتى منتصف الشهر اجلاري حيث سيغادر 
ال����ى القاهرة ملالق����اة االوملبي املصري بعد 

تعادلهما سلبيا في اخلرطوم.
هذا وقد غ����ادر أمس طاقم حتكيم دولي 
بحريني مكون من نواف ش����كر اهلل حكم 
ساحة ومساعديه خالد العالن وياسر تلفت 
الى املكسيك للمشاركة في مونديال الناشئني 
الذي سيقام خالل الفترة من 18 يونيو اجلاري 

لغاية 15 يوليو.
المنامة ـ ناصر محمد  ٭

رئيس احتاد كرة اليد البحريني علي اسحاقي يسلم الكأس الى كابنت الدير

املقاصة يواصل 
انتصاراته وسموحة 

يغرق في دوامة 
الهبوط

30 العبًا في القائمة 
األولى لشباب 

»الفراعنة« استعداداً 
للمونديال

احملمدي ينضم 
بشكل رسمي إلى 

صفوف سندرالند

أف���ادت وكال���ة الصحاف���ة 
الفرنسية ان حارس مرمى منتخب 
بلجيكا السابق ميشال برودوم 
سيتولى االشراف الفني على نادي 
الشباب السعودي لكرة القدم في 

املوسم املقبل.
وكان اسم برودوم تردد في 
املفاوضات التي اجراها االحتاد 
الس���عودي للعبة م���ع عدد من 
املدربني لتدري���ب املنتخب قبل 
ان يعلن انه اعتمد مدربا وسيعلن 
عن اس���مه في اقل من اسبوع، 
لكن التطورات االخيرة تش���ير 
بوض���وح الى اجت���اه برودوم 

لتدريب الشباب.
وترك برودوم فريقه احلالي 
توينتي انش���كيده بالفعل، وقد 
يتوجه ال���ى الرياض في االيام 
املقبلة الجناز تفاصيل  القليلة 

العقد مع ادارة نادي الشباب.

برودوم في طريقه 
لقيادة الشباب 

يبدو ان جميع الوقائع تشير 
الى التوجه اللغاء جائزة البحرين 
الكبرى لس����باقات فورموال واحد 
بعد ايام قليلة على اعادة ادراجها 

في روزنامة 2011.
وكان من املفترض ان حتتضن 
اململكة اجلولة االفتتاحية في 13 
الغي  السباق  مارس املاضي لكن 
بسبب االوضاع االمنية في البالد 
ثم عاد املجل����س العاملي لرياضة 
احملركات وصوت اجلمعة املاضي 
وباالجماع على اعادة السباق الى 
روزنامة هذا املوسم وحتديد 30 
اكتوبر املقبل كموعد جديد للسباق. 
وتسبب هذا القرار بحملة انتقادات 
كبي����رة لالحت����اد الدولي من قبل 
جمعيات حقوق االنس����ان ما دفع 
الفرق وبتشجيع من مالك احلقوق 
التجارية للبطولة البريطاني بيرني 
ايكليستون على التقدم بطلب اعادة 
جائزة الهند الكبرى الى موعدها 
السابق، اي 30 اكتوبر املقبل، عوضا 
عن جائزة البحرين، مفضلة اال يقام 

سباق اململكة هذا املوسم.
ايكليستون في حديث  وجدد 
مع »بي بي سي سبورت« موقفه 
بتفضيله الغاء س����باق البحرين 
لهذا املوسم، مضيفا »امل ان يحل 
السالم والهدوء وحينها سيكون 
بامكاننا ان نعود في املستقبل الى 
البحرين«. واشار ايكليستون الى ان 
مسألة اقامة السباق غير محسومة 
بشكل مؤكد، وتابع »ال ميكن تعديل 
الروزنامة دون موافقة املشاركني 
)الف����رق والش����ركات املصنع����ة 

للمحركات(. انهم االساس«.
ومن املؤكد ان الفرق قد حسمت 
امرها وقد بعثت رابطتها »فوتا« 
برسالة الى االحتاد الدولي للسيارات 
»فيا« وادارة فورموال واحد »فوم« 
البحرين لشرح  ومنظمي جائزة 
موقفها. وعل����م بان »فوتا« كانت 
واضحة في أن اعضاءها ال يريدون 
التسابق في البحرين في 30 اكتوبر، 
بل يري����دون اعادة س����باق الهند 
الى هذا املوع����د وذلك بعد عقدها 
العديد من االجتماعات خالل االيام 

االخيرة.

 ايكليستون يرجح 
إلغاء سباق البحرين


