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األهلي )حامل اللقب( في البطولة 
التي ستقام بالكويت.

من جهة أخرى، تغادر اليوم 
بعثة منتخب البحرين للناشئني 
في ك����رة الي����د إل����ى القاهرة 
للمشاركة في البطولة الدولية 
الت����ي ينظمها االحتاد  الودية 
املصري مبش����اركة منتخبات 
اجلزائر وسلوڤينيا واليونان 
وفريق����ني من مص����ر. وتأتي 
مشاركة املنتخب البحريني في 
إطار االستعدادات لبطولة كأس 
العالم للناشئني التي ستقام في 
األرجنتني خالل شهر أغسطس 

القادم.

ويرأس البعثة نائب رئيس 
االحتاد عبداهلل احلاج وتضم 
املدرب الوطني عادل الس����باع 
ومس����اعده محمد املراغي. هذا 
البحريني  املنتخب  وس����يقيم 
معس����كرا في س����لوڤينيا قبل 

مغادرته إلى األرجنتني. 
المنامة ـ ناصر محمد  ٭

الدير تاريخ  دخلت قري����ة 
الرياضة البحرينية وكرة اليد 
بشكل خاص من أوسع األبواب 
حيث حقق فريق القرية الواقعة 
البحرين مبدينة  بجوار مطار 
احملرق بطولتي الدوري والكأس 
اليد وسجل اسمه ضمن  لكرة 
الفرق الفائزة بالبطولة كما نقلها 
ألول مرة إلى مدينة احملرق بعد 
أن ظلت محتكرة في العاصمة 
وباربار منذ تأس����يس االحتاد 

عام 1974.
واستطاع الدير الفوز على 
النهائية  املباراة  الش����باب في 
الكأس 35-22 والتي  لبطولة 
أقيمت برعاية نائب رئيس اللجنة 
األوملبية األمني العام للمجلس 
األعلى للشباب والرياضة الشيخ 
س����لمان بن إبراهيم آل خليفة 
الذي قام بتتويج الفريق البطل 
الذي أنهى الشوط األول لصاحله 
14-8 بعد سيطرة من الدير الذي 
وصل بالفارق في بعض األوقات 
إلى 11 هدفا مما أدى الستسالم 
العبي الشباب وهبوط روحهم 

املعنوية.
 أدار اللق����اء احلكم القاري 
حسن املوت وسيد حسن. وبذلك 
سيش����ارك الدير ألول مرة في 
التعاون  أندية مجلس  بطولة 
الشيخ سلمان بن إبراهيم يسلم الكأس إلى كابنت الديرأبطال الكؤوس إلى جانب النادي 

الهالل يفاوض 3 مدربني

الدير تدخل تاريخ »اليد البحرينية«

أهلي دبي يتعاقد مع املدرب هاسيك

شارابوڤا إلى ربع النهائي في »وميبلدون«

 الشباب والهالل واملريخ
والزمالك في دورة ودية

أدميلسون إلى الغرافة

اعلن رئيس نادي الهالل الس���عودي لكرة 
القدم االمير عبدالرحمن بن مساعد انه يجري 
مفاوضات مع 3 مدربني الختيار احدهم خلفا 
لألرجنتيني غابرييل كالديرون من بينهم االملاني 

توماس دول.
وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية 

»نبحث في ثالثة ملفات تتعلق بثالثة مدربني 
جنري مفاوضات معهم الختيار احدهم لتدريب 
الفريق«. وكشف رئيس نادي الهالل عن واحد من 
هؤالء املدربني الثالثة قائال »ان االملاني توماس 
دول هو احدهم، فهو خيار جيد، لكننا ندرس 

ملفني آخرين ولم نوقع اي عقد حتى اآلن«.

أكد النادي األهلي اإلماراتي تعاقده مع مدربه 
الس����ابق ورئيس االحتاد التش����يكي لكرة القدم 
ايفان هاسيك لإلشراف على فريقه في املوسمني 
املقبل����ني.  وجاء على موقع النادي على ش����بكة 
االنترنت »تعاقدت شركة النادي األهلي لكرة القدم 
مع املدرب التشيكي ايفان هاسيك لالشراف على 
تدريب الفريق االول ملدة موسمني«، ويباشر املدير 
الفني مهام����ه اعتبارا من بداية يوليو مع جتمع 
الفريق ملرحلة االعداد االولى والتي ستنطلق في 
مالعب النادي.  وكان هاسيك قاد أهلي دبي إلى 
إحراز لقبي الكأس عام 2008 والدوري عام 2009، 

قبل ان يقرر العودة الى بالده حيث انتخب رئيسا 
لالحتاد التش����يكي لكرة الق����دم وعمل في نفس 
الوقت لفترة مؤقتة مدربا للمنتخب الوطني في 

تصفيات مونديال 2010.
وفي شأن آخر، فشلت صفقة انتقال املهاجم 
البرازيلي برونو دوس س����انتوس مواريش إلى 
صف����وف األهلي بداية من املوس����م املقبل وذلك 
بعد نشوب خالف بني الطرفني بسبب اعتراض 
مواريش ووكيل أعماله البرتغالي روي جوزيه 
على إضافة بند نسبة مش����اركته في املباريات 

بالعقد املبرم بينهما.

يشارك الهالل والشباب السعوديان والزمالك 
املصري واملريخ السوداني في دورة ودية في كرة 
القدم في الرياض أواخر أغسطس املقبل ضمن 

استعدادات الفرق األربعة للموسم اجلديد.
وتأتي الدورة قبل أس���بوعني من انطالق 

املوسم السعودي الذي يسعى فيه الهالل الى 
االحتفاظ بلقبه بطال للدوري وكأس ولي العهد 
واملنافسة على األلقاب األخرى، والشباب الى 
تعويض إخفاقه، إذ خرج من املوسم املنصرم 

خالي الوفاض.

وصل البرازيلي ادميلسون دوس سانتوس 
سيلفا مهاجم أوراوا ريد داميوندز الياباني الى 
الدوحة أم���س لالنضمام الى صفوف الغرافة 
وصيف بطل الدوري القطري وبطل كأس ولي 

العهد لكرة القدم.
ويخضع الالعب للفحص الطبي الروتيني 

اليوم الستكمال اجراءات التعاقد رسميا. 
وسيكون ادميلسون بديال للعراقي يونس 

محمود هداف الدوري في املوسم املاضي واملنتقل 
الى صفوف الوكرة.

وبات املهاجم البرازيل���ي احملترف الثاني 
الذي يتعاقد معه الغرافة بعد الدولي االيراني 

محمد رضا خلعتبري.
ويضم الفريق ايضا املغربي عثمان العساس، 
ويس���عى الى التعاقد مع محترف رابع بديال 

للعاجي امارا ديانيه.

اتخذ االحتاد السعودي خالل 
اجتماع عقده بجدة برئاس���ة 
رئيسه األمير نواف بن فيصل 
وبحضور أعضاء مجلس إدارة 
االحت���اد، عددا م���ن القرارات 
املتعلقة بالكرة السعودية ابرزها 
أندية األهلي والهالل  مشاركة 
واالحتاد واالتفاق في مسابقة 
ابطال آسيا، واستمرار  دوري 
تعليق مشاركة األندية السعودية 
في بطولة دول مجلس التعاون 
اخلليجي نظرا الزدحام رزنامة 
املسابقات احمللية والرتباطات 
االندية السعودية في املشاركات 

اآلسيوية.
كما وافق االحتاد على مقترح 
جلنة االحتراف بإضافة فقرة على 
املادة 25 م���ن الئحة االحتراف 
الس���عودي تقضي بان الالعب 
الهاوي الذي وقع عقدا احترافيا 
خارجيا دون موافقة ناديه ولم 
يكمل عامني كمحترف في اخلارج 
ويرغب ف���ي العودة الى اململكة 

يعود فريق الزمالك لكرة القدم 
الى القاهرة عقب أدائه لتدريباته 
اخلتامية اليوم مبعسكره املغلق 
ال����ذي يقيمه مبدين����ة 6 أكتوبر 
للمبيت بأحد فنادق مصر اجلديدة 
القريبة من س����تاد القاهرة الذي 
سيقام عليه لقاء القمة 107 الذي 
سيجمع الزمالك مبنافسه التقليدي 
األهلي غدا األربعاء في ختام اجلولة 

ال� 27 للدوري املمتاز.
الفني للزمالك  املدير  وحرص 
حس����ام حس����ن واجله����از الفني 
املعاون له على إعداد الالعبني بدنيا 
وتكتيكيا وفنيا ومهاريا من خالل 
الدخول ملعسكر مغلق، باالضافة 
الى التأهيل النفسي لالعبني بعد 

اخلسارة أمام املصري.
وعقد حس����ام حس����ن جلسة 
نفسية منفردة مع ثنائي الفريق 
عبدالواحد الس����يد ومحمود عبد 
الرازق »شيكاباال« بهدف تهيئتهم 
وإعدادهم نفسيا قبل لقاء القمة، 
حيث كان الالعب����ان األكثر تأثرا 

لتقييم أدائهم«.
وعن عرض املنتخب السعودي 
قال برودوم »قدم لي عرض لتولي 
مهمة تدريب املنتخب السعودي 
لكن لم أوافق، وفي نهاية املوسم 
الرياضي املاضي أنهيت األمور مع 
فريقي توينتي انشكيده الهولندي، 
وتلقيت اتصاال من رئيس نادي 
الشباب خالد البلطان بخصوص 
تدريب فريقه، فتم التوقيع بكل 
سهولة وسالسة نظرا لعالقتي 
الوطيدة مع الرئيس الشبابي«.

باتريسيو مدربًا لهجر

وعلى صعيد تعاقدات األندية، 
تعاقدت ادارة نادي هجر الصاعد 
حديثا الى الدوري السعودي لكرة 
القدم مع املدرب البرازيلي ادونالد 
باتريسيو لإلشراف على الفريق 
في املوسم املقبل، فيما تعاقد نادي 
الرائد مع املهاجم االسترالي من 
اصل برازيلي رينالدو دا كوستا 

ملدة موسمني.

األعمال اإلنشائية في فرع النادي 
مبدينة نصر واجلزيرة.

 وكان بعض أعضاء اجلمعية 
العمومية للنادي كونوا مجموعة 
الفساد  حتت مس����مى محاربة 
تتكون من بعض األسماء التي 
لم توفق في االنتخابات املاضية 
على رأسها س����فير نور ونافع 
الهادي ومحمد احلسيني  عبد 
واجتمعوا في مكان اقامة محمود 
طاهر مبدينة االسماعيلية حيث 
مت وضع جدول زمني حملاسبة 
مجل����س ادارة حم����دي عل����ى 
املخالفات املتعددة داخل النادي 

مما أضر بالصالح العام.
 وتسود حالة من الغضب غير 
املعلن بني حمدي ونائبه محمود 
اخلطيب ما أدى الى فتور العالقة 
بينهما بعدما أعلن األخير نيته 
للترشح لالنتخابات الرئاسية 
القادمة بغض النظر عن ترشح 

حمدي من عدمه.
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح  ٭

وماجد املرشدي وعبداهلل الزوري 
ومحمد الشلهوب ونواف العابد 
املولد  وحمد املنتشري واسامة 
ومشعل السعيد وراشد الرهيب 
ونايف هزازي وسلطان النمري 
ومحمد نور وتيس���ير اجلاسم 
ومعتز املوسى وابراهيم غالب 
وس���عود حمود ومختار فالته 

ومهند عسيري.
 من جه���ة أخرى، اكد مدرب 
الس���عودي،  الش���باب  ن���ادي 
البلجيكي ميشال برودوم، رفضه 
عرضا لتدريب املنتخب السعودي 
لكرة القدم، آمال في الوقت ذاته 
بوضع فريقه اجلديد في املقدمة 

في املواسم املقبلة.
وقدمت إدارة نادي الش���باب 
املدرب اجلديد حيث قال برودوم 
»وقعت عقدا مع اإلدارة الشبابية 
من���ذ 10 أيام، وف���ي هذه الفترة 
شاهدت 11 مباراة للفريق ملعرفة 
مستوى الالعبني، وستكون هناك 
اجتماعات متواصلة مع اإلدارة 

برئاس����ة عصام صيام قررت 
اس����ناد مباراة القمة بني ناديي 
الزمالك واالهلي لطاقم حتكيم 
من هولندا يض����م كيفني بلوم 
حكم ساحة ومعه نيكي سي برت 
مساعد أول وباتريك النغكامب 

مساعد ثان.
الى ذلك، تستهل اليوم اجلولة 
ال� 27 للدوري املصري املمتاز لكرة 
القدم منافساتها بإقامة مباراتني 
حيث يستضيف مصر املقاصة 
في السادسة مساء نظيره احتاد 
الشرطة، ويحل طالئع اجليش 
في الثامنة والنصف مساء ضيفا 

على املقاولون العرب.
 على صعيد آخر، تبنى عدد 
من أعضاء اجلمعية العمومية 
للن����ادي االهلي بط����ل الدوري 
الس����تة  ف����ي األعوام  املصري 
األخي����رة مخططا حلل مجلس 
ادارة النادي قانونيا برئاس����ة 
حسن حمدي بسبب املخالفات 
املالي����ة والتج����اوز في بعض 

يجب ان يعود الى آخر ناد كان 
مسجال فيه محليا وأن يطبق ذلك 

من تاريخ صدور القرار.
وأعل���ن االحتاد الس���عودي 
قائمة اسماء العبي منتخب بالده 
املدعوين للدخول في معس���كر 
تدريبي استعدادا ملواجهة هونغ 
كونغ في 23 و28 يوليو املقبل 
ضمن الدور الثاني من التصفيات 
اآلس���يوية املؤهلة الى نهائيات 

كأس العالم 2014 في البرازيل.
ويخوض املنتخب السعودي 
مباراتني في الدورة الدولية الودية 
املقام���ة في الفترة من 13 الى 15 
يوليو املقبل في االردن مبشاركة 
منتخبات البلد املضيف واألزرق 

والعراق.
وهنا الالعبون: حسن العتيبي 
ومبروك زايد وياس���ر املسيليم 
ووليد عبداهلل وعبداهلل شهيل 
وحسن معاذ ووليد عبدربه واحمد 
عطيف وناصر الشمراني وعبدامللك 
اخليبري واس���امة هوس���اوي 

السابقة  الفريق باجلولة  بهزمية 
أمام املصري البورسعيدي وارتفاع 

الفارق مع األهلي خلمس نقاط.
وفي اجلهة املقابلة، يؤدي األهلي 
اليوم على ملعب  تدريبه األخير 
مختار التيت����ش باجلزيرة، وهو 
التدريب الذي يدخل بعده الفريق 
األحمر في معس����كر مغلق بأحد 
فنادق القاهرة، اس����تعدادا ملباراة 

القمة.
وكان جوزيه قد طالب العبيه 
خالل تدريب����ات األمس بالتركيز 
الشديد في لقاء الزمالك، واإلصرار 
على حتقيق الفوز إلسعاد جماهير 
التي اش����تاقت  القلع����ة احلمراء 
لرؤيتهم كفريق مرعب قادر على 
هز شباك املنافسني بعدد وافر من 
األهداف كسابق عهدهم بالشياطني 

احلمر.

طاقم هولندي للقمة

هذا وأعلن االحتاد املصري 
لك����رة القدم ان جلن����ة احلكام 

تيسير اجلاسم في تدريبات سابقة لألخضر السعودي

مدرب الزمالك حسام حسن يحاول تهيئة محمود عبدالرازق »شيكاباال« قبل مواجهة القمة أمام األهلي

احتاد اللعبة يضع ضوابط لتنظيم هروب الالعبني الهواة 

األهلي يدخل معسكراً مغلقًا وجوزيه يطالب الالعبني بالفوز

إعالن قائمة »األخضر السعودي« األولية استعدادًا لتصفيات املونديال

حسام حسن يحاول إنقاذ معنويات العبي الزمالك قبل »القمة«

املدرب البلجيكي 
ميشال برودوم يرفض 

قيادة املنتخب 
السعودي

حدد االحتاد السعودي 
لكرة القدم األسبوع 
الثاني من سبتمبر 

موعداً النطالق الدوري 
ملوسم 2011 - 2012

طاقم حتكيم هولندي 
يقود قمة الزمالك 

واألهلي

مخطط حلل مجلس 
إدارة األهلي وفتور 

العالقة بني حمدي 
واخلطيب

تأهلت الروس���ية ماريا شارابوڤا املصنفة 
خامسة وبطلة 2004 الى الدور ربع النهائي من 
بطولة وميبلدون االجنليزية، ثالثة البطوالت 
األربع الكبرى للتنس، بفوزها على الصينية 
شواي بينغ العش���رين 6-4 و6-2 في الدور 

ثمن النهائي.
 وتلتقي ش���ارابوڤا في ثم���ن النهائي مع 
الدمناركي���ة كارول���ني فوزنياك���ي االولى او 
الس���لوفاكية دومينيكا ش���يبولكوفا الرابعة 

والعشرين.

 وبلغ���ت البيالروس���ية فيكتوريا ازارنكا 
املصنفة رابعة ذات الدور بفوزها على التشيكية 
بترا كفيتوفا الثامنة 6-2 و6-2. وتلتقي ازارنكا 
في الدور املقبل مع النمسوية تاميرا باشيك او 

الروسية كسينيا بيرفاك.
 وتأهل الكرواتي برنارد توميتش الى الدور 
ربع النهائي بع���د تخطيه البلجيكي كزافييه 
ماليس 6-1 و7-5 و6-4. ويلتقي توميتش في 
الدور املقبل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

الثاني او الفرنسي مايكل لودرا.

)أ.ف.پ( الروسية ماريا شارابوڤا تسدد ضربة قوية أمام منافستها الصينية شواي بينغ 


