
االحد 21 فبراير 2010 51رياضة
حقق الثنائية في الموسم الحالي والبطولة رقم 50 في تاريخه

الهالل بطالً لكأس ولي العهد السعودي
الرياض ـ خالد المصيبيح

توج الهالل بالثنائية بعدما 
أحرز لقب بطل كأس ولي العهد 
الس���عودي لكرة الق���دم للمرة 
التوالي والتاسعة  الثالثة على 
ف���ي تاريخه، وذلك بفوزه على 
األهلي 2 � 1 في املباراة النهائية 
التي احتضنها ستاد امللك فهد 
الدولي في الرياض وسط حضور 
جماهيري جت���اوز ال� 50 ألف 

متفرج.
وسجل السويدي كريستيان 
ويلهامسون )65( والبرازيلي 
تياغو نيفيز )77( هدفي الهالل، 
والبرازيلي فيكتور س���يموس 

)43( هدف األهلي.
وهذا اللقب ه���و ال� 50 في 
ال���ذي كان توج  الهالل  تاريخ 

بطال للدوري ايضا.
وكان���ت املباراة ق���د أقيمت 
حتت رعاية األمير سلطان بن 
عبدالعزيز ولي العهد السعودي 
الوزراء  ونائب رئيس مجلس 
الذي سلم العبي الهالل الكأس 
الذهبي���ة، بينما  وامليدالي���ات 
تس���لم العبو األهلي امليداليات 

الفضية.
الت���ي بدأت  املب���اراة  وعن 
بأفضلية للهالل ومحاولة البحث 
عن هدف مبكر يريح العبيه أمام 
تراجع أه���الوي واقفال منطقة 
املرمى جيدا وساهم فرض خط 
وسط الهالل سيطرته في منطقة 
املناورة استحواذ العبيه على 

من جهة اخ���رى، تبدأ فرق 
الهالل واالحتاد واألهلي والشباب 
استعدادها هذا األسبوع خلوض 
أول لقاءاتها في التصفيات األولية 
لبطولة دوري احملترفني اآلسيوي 
وذلك في يومي الثالثاء واألربعاء 
املقبلني، فيستعد األهلي ملالقاة 
االستقالل اإليراني في جدة، فيما 
يغادر االحتاد إلى أوزبكستان من 
أجل مالقاة بونيودكور، بينما 
يس���تضيف الش���باب األربعاء 

سباهان اصفهان اإليراني.
ويغادر اله���الل الى الدوحة 
ملالقاة السد األربعاء وكانت الفرق 
ال� 4 لم تتوقف عن التدريبات 
س���واء للفرق التي شاركت في 
كأس ولي العهد السعودي، او 

األخرى التي غادرتها مبكرا.
من جهة أخ���رى، بلغ حجم 
التي تلقاه���ا العبو  املكاف���آت 
الف���وز بكأس ولي  الهالل بعد 
العهد السعودي قرابة 200 ألف 
ريال سعودي لكل العب، علما 
ان مكاف���أة الفوز بلقب الدوري 
الس���عودي قد جت���اوزت هذا 

الرقم.
ووعد الالعبون مبكافآت أكبر 
في حال الف���وز باللقب احمللي 
الرابع واألغلى وهو كأس امللك 
الذي يحتاج فقط الفائز به الى 3 
مباريات فقط قياسا بعدد الفرق 
املشاركة وهي 8 فقط متثل الفرق 
ال� 8 األولى في الدوري التي لم 

حتدد بعد.

الكرة بش���كل اكب���ر فيما غلب 
على مح���اوالت األهلي الطابع 
الفردي من جان���ب مالك معاذ 
والبرازيلي فيكتور س���يموس 
ومواطنه مارسينهو في الوقت 
الذي كان فيه اجلميع يترقب هدفا 
هالليا عطفا على سيطرته تأتي 
الدقيقة 44 التي عكست جميع 
التوقعات عندما تلقى البرازيلي 

فيكتور سيموس كرة توغل بها 
داخل منطقة جزاء الهالل وسددها 
عنيفة في الزاوية العليا اليمنى 
حل���ارس مرمى الهالل حس���ن 

العتيبي.
كاد بعده ياسر القحطاني ان 
يعادل النتيجة مباش���رة إال ان 
كرته اصطدمت بعارضة املرمى 

األهالوي.

ومع بداية الشوط الثاني )48( 
كاد فيكتور يضيف هدفا ثانيا 
لألهلي إال ان كرته جاورت قائم 

املرمى الهاللي متاما.
أحسن الهالل بعده بصعوبة 
موقفه فركز العبوه على تنفيذ 
الهجومي���ة بهدوء حتى  املهام 
الدقيقة 65 عندما توغل ياسر 
القحطاني في اجلهة اليس���رى 

ملرمى األهلي وجتاوز منصور 
ث���م مرر كرة س���هلة  احلربي 
للسويدي كريستيان ويلهامسون 
الذي لم يجد صعوبة في إيداعها 

املرمى اخلالي كهدف تعادل.
وأعطى ذلك العبي الهالل ثقة 
اكبر وضاعف من مهمة مدافعي 
الدقيق���ة 77 عندما  األهلي في 
الس���ويدي ويلهامسون  أرسل 

ك���رة عرضي���ة أبعدها حارس 
مرم���ى األهلي عبداهلل معيوف 
إال انها وصلت للبرازيلي تياغو 
نيفيز الذي س���جل منها الهدف 
الثاني للهالل، وكاد ويلهامسون 
ان يضي���ف هدفا ثالثا )79( إال 
ان كرته عادت م���ن القائم، ثم 
كانت أثمن فرصة لألهلي )88( 
عندما نفذ حس���ن الراهب خطأ 

خارج منطق���ة اجلزاء الهاللية 
اصطدم���ت بعارضة املرمى من 
الداخل ولكنها لم تتجاوز خط 
املرمى في أخطر فرصة لألهلي 
الذي لم يستطع بلوغ التعادل 
حتى أطلق احلكم السويسري 
ماسيمو بوساكا صافرة النهاية 
بتتويج الهالل بثالثة املسابقات 

احمللية.

)أ.پ( )رويترز(صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز يحيي اجلماهير    البلجيكي ايريك غيرتس املدير الفني للهالل يحتفل مع العبيه باللقب الثاني هذا املوسم   

بعد فوزها على البحرين في المباراة النهائية

الوفود المشاركة في البطولة تبدأ بالوصول اليوم

»يد« كوريا تحتفظ باللقب اآلسيوي

دعوة حكام خليجيين للمشاركة بإدارة »طاولة سلوى«

بيروت ـ ناجي شربل
احتفظت كوري���ا اجلنوبية 
ببطولة آسيا لكرة اليد واحرزت 
الكأس للمرة الثامنة في تاريخها 
بعد فوزها على البحرين 25-32 
في املباراة النهائية التي جمعتهما 
في صالة حامت عاشور في مجمع 
عاشور الرياضي في النسخة ال� 14 
من بطولة آسيا لكرة اليد. وحلت 
اليابان في املركز الثالث بفوزها 
على السعودية 33-30 والتحقت 
بكوريا اجلنوبية والبحرين في 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم 
املقررة في الس���ويد سنة 2011. 
وحضر املباراة جمهور كبير تقدمه 
رئيس جلنة الشباب والرياضة 
ابي  النائب س���يمون  البرملانية 
رميا ورئي���س اللجنة األوملبية 
اللبناني���ة انط���وان ش���ارتييه 
ورئيس املؤسسة العامة للشباب 
والرياضة البحرينية الشيخ فواز 
محم���د وممثل االحت���اد الدولي 
االسباني رامون غاليكو وممثل 
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة اليد 
الكويتي ب���در الذياب. وتغلبت 
كوري���ا اجلنوبية على البحرين 
في مباراة متكافئة في ش���وطها 
األول الذي انتهى لكوريا 13-16 
الكوريون  الالعبون  وغاب عنه 
االساسيون، مما سمح للبحرينيني 
باحلفاظ على مستوى متقارب 
حتى الدقيقة 12 قبل أن يرتكبوا 
اخطاء سمحت خلصمهم بانهاء 

تستقبل اللجنة املنظمة لبطولة 
الكويت الدولية لكرة الطاولة )كأس 
التي  الوفود املش����اركة  سلوى( 
تبدأ بالوصول اعتبارا من اليوم، 
استعدادا النطالق البطولة بعد غد 
الثالثاء على صالة نادي القادسية 
مبشاركة 38 دولة ستشارك بنخبة 

جنوم العالم في اللعبة.
وانهت اللجن����ة املنظمة كافة 
الترتيبات بش����أن حفل االفتتاح 
الثالثاء في  الذي سيقام مس����اء 
صالة سلوى في املارينا وسيشهد 
العديد من اللوح����ات الفنية من 
خالل الفنون الشعبية ومشاركة 
جنمي الغناء عبدالرحمن احلريبي 
والتونسية مروة الى جانب عدد 
كبير من جنوم االستعراض. من 
جانبه، أكد احلكم الدولي وعضو 
جلنة احلكام في احتاد كرة الطاولة 
وعضو اللجن����ة الفنية للبطولة 
محمد الكندري ان االس����تعدادات 
الفنية الس����تقبال ه����ذا احلدث 
العاملي في طريقها لالنتهاء خالل 
24 ساعة، مؤكدا انه قد مت توجيه 
الدع����وة لبعض احلكام الدوليني 
في ال����دول اخلليجية من اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة بالتنسيق 
مع احتاد كرة الطاولة للمشاركة في 
إدارة املنافسات البطولة الى جانب 

مصر في المجموعة 
السابعة لتصفيات كأس 

أفريقيا 2012
سحبت امس في لوبومباشي 
االمم  كأس  تصفي��ات  قرع��ة 
االفريقية التي ستقام في كل من 
غينيا االس��توائية والغابون عام 
2012، وجاءت على الشكل التالي: 
املجموع��ة االولى: مالي والرأس 
االخضر وزميباب��وي وليبيريا 
الثانية:نيجيري��ا  � املجموع��ة 
وغيني��ا واثيوبي��ا ومدغش��قر 
الثالث��ة: زامبي��ا  � املجموع��ة 
وموزمبيق وليبيا وجزر القمر � 
املجموعة الرابعة:اجلزائر واملغرب 
وتنزاني��ا وافريقيا الوس��طى � 
املجموعة اخلامس��ة: الكاميرون 
والس��نغال وجمهورية الكونغو 
الدميوقراطية وموريش��يوس � 
املجموعة السادسة: بوركينا فاسو 
وغامبي��ا وناميبيا وموريتانيا � 
املجموعة السابعة: مصر )حاملة 
اللقب( وجنوب افريقيا وسيراليون 
والنيجر � املجموعة الثامنة: ساحل 
العاج وبنني ورواندا وبوروندي � 
املجموعة التاسعة: غانا والكونغو 
والسودان وسوازيالند � املجموعة 
العاشرة: انغوال واوغندا وكينيا 
وغينيا بيساو � املجموعة احلادية 
عشرة: تونس وماالوي وتشاد 

وبوتسوانا.

السد يواصل 
مالحقة الغرافة

 اقترب السد مجددا من الغرافة 
حامل اللقب واملتصدر بعد فوزه على 
العربي 2 � 0 في املرحلة التاسعة 
الدوري القطري لكرة  عشرة من 
لياندرو  البرازيلي  القدم. وسجل 
دي سيلفا )61 و70( هدفي املباراة. 
ولعب العربي بتسعة العبني لطرد 
مدافعه موسى هارون )55( ومهاجمه 
البرازيلي كارلوس كيم )87(. وحافظ 
الس��د على ف��ارق النقطتني الذي 
يفصله عن الغراف��ة بعد ان رفع 
رصيده ال��ى 44 نقطة في املركز 
الثاني، فيما جتمد رصيد العربي 
عن��د 34 نقطة لكن��ه حافظ على 
مركزه الثالث. وحقق فوزا كبيرا 
على الوكرة 4-0 سجلها البرازيلي 
افونسو )17 و52( والعماني عماد 

احلوسني )40 و42(.

سقوط مفاجئ
للنجمة أمام المبرة

تعرض النجمة حامل اللقب وثاني 
الترتيب احلالي لسقوط مفاجئ أمام 
املبرة 1 � 3 في افتتاح املرحلة الرابعة 
عش��رة من بطولة لبنان في كرة 
القدم. وافتتح املبرة التسجيل عبر 
وس��ام نصار )53(، ثم عزز تقدمه 
عبر البرازيلي جورج دا سيلفا )67 
من ركلة جزاء(، لكن النجمة رد عبر 
السنغالي ماكيتي ديوب )82( . وقبل 
8 دقائق على نهاية الوقت االصلي، 
عزز الدولي علي األتات تقدم املبرة 
بتسجيله الهدف الثالث في مرمى 

احلارس ايلي فريجي.

الشوط األول لصاحله. وفي الشوط 
الثاني اختلف االداء الكوري بعدما 
دفع املدرب الكوري يونغ ش���ني 
بكل من ب���ارك جيونغ جو ويو 
كيونغ شني احملترفني في املانيا 
ولي تي يونغ جنم دوري بالده 
الفارق تدريجيا ويصل  ليتسع 
الى 28-19 في الدقيقة 22، وعبثا 
حاول مدرب البحرين الدمناركي 
أورليك كيركيلي استيعاب الفورة 
الكورية دون طائل. وكان افضل 
مسجل في املباراة لي تي يونغ 
12 هدفا وب���ارك جيونغ جو )5 
اهداف( وللبحرين محمود سلمان 
بست ومحمود الونى )5 اهداف(. 

وفي مباراة حتديد صاحب املركز 
الثالث، عوض املنتخب الياباني 
اخفاقه في بلوغ املباراة النهائية 
أمام كوري���ا اجلنوبية في الدور 
نصف النهائي، وتأهل إلى نهائيات 
كأس العال���م بحلوله في املركز 
الثالث بفوزه على السعودية التي 
حلت رابع���ة 33-30 في الوقت 
اإلضافي بعد تعادلهما في الوقت 
األصلي 27-27 )الش���وط االول 
14-12(. فنيا جاءت املباراة قوية 
وحماسية وتعادلت األرقام أكثر 
من مرة ولم حتسم نتيجتها إال في 
الثواني األخيرة. وفي سيناريو 
شبيه مبباراة الدور نصف نهائي 

امام البحرين اهدر السعوديون 
فرصتني ثمينتني للتسجيل قبل 
نهاية الوق���ت االصلي بدقيقتني 
رغم النقص العددي في املنتخب 
الياباني. وكان أفضل مس���جل 
لليابان دايسوكي مايازاكي ب� 12 
هدفا، وللسعودية بندر احلربي ب� 
11. وفي اخلتام وزع كبار احلضور 
الالعبني وتسلم  امليداليات على 
كابنت اليابان كينجي تويودا كأس 
املركز الثالث من غاليكو وكابنت 
البحرين سعيد جوهر كأس املركز 
الثاني من الذياب وكابنت كوريا 
اجلنوبية احلارس يونغ مني هو 

كأس املركز األول من عاشور. 

احلكام االوروبيني املقرر حضورهم 
للمنافسات بناء على ترشيح من 
االحت����اد الدولي للعبة. واش����ار 
ال����ى ان البطولة تعتبر من اكبر 
الدولي  البطوالت على املستوى 
سواء من ناحية مجموع جوائزها 
البالغ����ة 300 ال����ف دوالر او من 
ناحية املستوى الفني حيث دائما 
ما تش����هد مشاركة جنوم العالم. 
وبني الكندري ان حكام البطولة 
عادة ما يكونون على املس����توى 

الدولي وذلك باعتبارها من ضمن 
البطولة املصنفة عامليا باالضافة 
ال����ى كونها ملتقى لنجوم اللعبة 
وهو ما يحتم ضرورة توفير اطقم 
حتكيمية على اعلى املس����تويات 
ضمانا للحيادي����ة وحرصا على 
اتاحة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، 
واش����ار ال����ى ان البطولة تعتبر 
الوحي����دة على مس����توى العالم 
التي لم تش����هد احتجاجات على 
مس����توى حكامها خالل النس����خ 

اخلمس السابقة، وهو ما يلمسه 
احلكام الكويتيون خالل مشاركتهم 
في ادارة املنافسات اخلارجية في 
جميع انحاء العالم، حيث دائما ما 
يترك حكام البطولة طابعا مميزا 
لدى جميع من يشارك بها سواء 
كانوا العبني او اجهزة فنية وهو 
ما يعكس بالطبع التنظيم املميز 
للمنافسات حيث يعتبر ذلك اهم 
اركان جناح البطولة اضافة الى 

الالعبني واحلكام.

الشيخ فواز بن محمد يتوسط العبي منتخب البحرين بعد احلصول على امليدالية الفضية

التحكيم اخلليجي سيحضر بقوة في ادارة املباريات

»يد« مصر تصفع الجزائر وتتأهل لنهائي كأس أفريقيا

نيجيريا تتمسك بشحاتة لتدريب »النسور« 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكد مسؤولو االحتاد النيجيري متسكهم بالتعاقد 
مع حسن شحاتة املدير الفني للمنتخب املصري 
لقيادة »النس���ور اخلضر« في كأس العالم 2010 

في جنوب افريقيا.
وقال سيانسيو، مساعد السكرتير العام لالحتاد 
النيجيري ان مسؤولي االحتاد لديهم الرغبة في 
التعاقد مع ش���حاتة »وهناك قناعة بأنه األفضل 
لقي���ادة الفريق في املرحلة املقبلة بحكم معرفته 

ودرايته بالكرة النيجيرية«.
وأكد أن احتاد بالده ارسل عرضا رسميا لنظيره 
املصري، وأنه على استعداد لتحديد العرض، مشيرا 
إلى أن اتصاالت ستجرى خالل الساعات املقبلة 
لتحديد موعد مع مسؤولي االحتاد املصري النهاء 
املفاوضات بشكل رسمي، خصوصا ان الوقت بات 
ضيقا لالستعداد بالشكل املناسب. ونفى سيانسيو 
ان يكون العرض ش���مل اجلهاز املعاون حلسن 
ش���حاتة، مؤكدا ان احلديث كان عن شحاتة على 
اعتبار انه بحاجة للعمل مع مساعد نيجيري ينقل 

اليه سريعا كل ما يحتاجه عن الفريق.
وبينت تقاري���ر اعالمي���ة ان رئيس االحتاد 
النيجيري عبداهلل س���اني لول���و اجرى اتصاال 
برئيس االحتاد املصري للعبة سمير زاهر، طلب 
خالله حضور ش���حاتة إلى أبوج���ا 25 اجلاري، 
للقاء مسؤولي االحتاد النيجيري، وتقدمي رؤيته 
حول الفترة املقبلة وهو ما رفضه زاهر وشحاتة 
على اعتبار ان لولو سافر إلى لندن للقاء عدد من 
املدربني، وان ش���حاتة ليس اقل من أي مدرب في 
العالم، األمر الذي دفع زاهر للتمسك بشرطه القدمي 

حول ضرورة حضور مندوب مفوض عن االحتاد 
النيجيري للتفاوض مع شحاتة في القاهرة.

وكان احتاد الكرة امهل نظيره النيجيري حتى 
امس االول لتقدمي عرض رسمي وحضور مسؤول 
بارز من االحتاد النيجيري للتفاوض، على اعتبار 
ان شحاتة يستحق ذلك في ظل ما حققه مع املنتخب 

من اجنازات في بطوالت االمم االفريقية.

»يد« مصر للنهائي

على صعيد آخر، عاش���ت اجلماهير املصرية 
حالة من البهجة الشديدة بعد تأهل منتخب بالدها 
إلى املب���اراة النهائية لبطولة كأس افريقيا لكرة 
اليد عبر الفوز على اجلزائ���ر 26-24 في الدور 
قبل النهائ���ي للبطولة. واقترب الفريق املصري 
حامل اللقب من احلفاظ على لقب البطولة بجانب 
انتزاعه أحد البطاقات الثالثة املؤهلة لكأس العالم 

بالسويد في عام 2011.
وشهدت املباراة حضورا جماهيريا مكثفا بلغ 
اكثر من 35 ألف مش���جع بجانب حضور بعض 
املس���ؤولني البارزين وعلى رأس���هم عالء مبارك 
جنل الرئيس املصري حسني مبارك وحسن صقر 
رئيس املجلس القوم���ي للرياضة وهادي فهمي 
رئيس االحتاد املصري لكرة اليد. وأش���اد هادي 
فهمي باجلماهير املصرية واجلزائرية واصفا اجواء 
املباراة باملمتازة وانها جمعت بني منتخبني شقيقني 

سادت بينهما مشاعر الروح الرياضية.
وأكد فهمي أنه نزل إلى أرض امللعب بني شوطي 
املباراة على غير العادة من أجل حتفيز الالعبني 

على حتقيق الفوز.

تجنب الخسارة شعار الفرق الكبيرة في دوري السلة اليوم 

مهمة صعبة للقادسية وخطرة للجهراء

العب القادسية عبداهلل الصراف سيجد رقابة لصيقة من العبي الساحل

يحيى حميدان
تب����دأ اليوم الف����رق الكبيرة 
ف����ي دوري كرة الس����لة، وضع 
اولى خطواتها نحو بلوغ املربع 
الذهبي، عندما يتوجه القادسية 
ال����ى ابوحليفة للقاء الس����احل، 
ويس����تضيف كاظمة في صالته 
يوس����ف الشاهني خصمه العنيد 
اجلهراء في اجلولة ال� 28 للدوري. 
وفي مباراتني هامشيتني، يلتقي 
النصر مع اليرموك في لقاء متكافئ، 

والصليبخات مع التضامن.
ويدرك القادسية حامل اللقب في 
املواسم الثالثة االخيرة، صعوبة 
مهمته عندما يتوجه الى ابوحليفة 
للقاء الساحل في صالته والتي لم 
تشهد خسارة »ابناء ابوحليفة« 
منذ فترة طويلة. وستكون املباراة 
فرصة مناسبة حملبي فنيات كرة 
الس����لة اجلميلة لتميز القادسية 
والس����احل بوجود عدد كبير من 
الالعبني اصحاب املهارات العالية، 
في مقدمتهم عبداهلل الصراف وفهاد 
السبيعي وصقر عبد الرضا واحمد 
س����عود وعبدالعزي����ز احلميدي 
وناص����ر الظفيري ف����ي االصفر، 
فيما يضم اصحاب االرض كوكبة 
من العبي املنتخب بوجود صانع 
العاب الفريق و»عقله املدبر« شايع 
مهنا وعبداهلل الش����مري واحمد 
فالح وصالح يوس����ف والصاعد 
الواعد شعيب مهنا. ويعول مدربا 
الفريقني بشكل كبير على احملترفني 
االجانب، فيعتمد مدرب القادسية 
املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف 

على االميركي����ني جويل بوكس 
ومايكل كريستنسن الذي قد يعود 
اليوم بعد غيابه عن الفريق في 
االسبوعني املاضيني لالصابة في 
االنكل، فيما يعتمد مدرب الساحل 
الداود بشكل رئيسي على  سالم 
االميركي ويني هيوس����نت املميز 
في املتابعات حتت الس����لة. وفي 
الكبيرة االخرى والتي  املواجهة 
س����يغلب عليها طاب����ع اجلدية 
واالنضب����اط التكتيكي، يصارع 
كاظمة واجلهراء من أجل ان يخطف 
املباراة مهما  كل منهما نقطت����ي 

كانت الظروف، خاصة من جانب 
البرتقالي الذي ال مجال لديه لتلقي 
هزمية جديدة، بعد ان مني بهزميته 
الثالثة في الدوري على يد الكويت 
اقيمت االربعاء  التي  في اجلولة 
املاضي. وميتاز كاظمة بوجود عدد 
من الالعبني املميزين في املتابعة 
حتت السلة هجوميا ودفاعيا، وهو 
ما يفتقده اجلهراء بسبب غياب 
العب صاحب قامة طويلة يجيد 
اللعب في مركز »السنتر«، وهو 
ما يعوضه اجلهراويون باللعب 

بالعبني حتت السلة في الدفاع.


