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األسترالي روبي ماديسون خالل القفز فوق قناة كورينث

سيارة أودي اجلديدة ستشارك للمرة األولى في لومان

)عادل يعقوب(العب القادسية أحمد سعود مينع العب الكويت سالم الهذال

تصميم متطور لـ »أودي« في سباق لومان

 السويق على موعد مع التتويج 
 يتطلع السويق الى حسم 
العماني لكرة  ال���دوري  لقب 
القدم اليوم عندما يستضيف 
الطليعة في افتتاح املرحلة ال� 
20، ويحتاج السويق الى نقطة 
التتويج، في  واحدة من اجل 
الوقت الذي يبحث الطليعة عن 
املباراة في اطار سعيه  نقاط 
من اجل البقاء الن اخلس���ارة 

تعن���ي هبوط���ه الى الدرجة 
االول����ى.

وميلك الس���ويق 43 نقطة 
جمع معظمها في مرحلة الذهاب 
وخسر 11 نقطة كاملة في مرحلة 
االياب، في املقابل فان الطليعة 
ميلك 18 نقطة وليس امامه خيار 
سوى الفوز في املباراة ليشعل 
صراع البقاء الذي تتنافس من 

اندية جميعها مهددة  أجله 9 
بالهبوط.

وتختتم املرحلة غدا اجلمعة 
بخمسة لقاءات شعارها الفوز 
وكسب النقاط، فيلتقي عمان 
م���ع الس���يب، ومس���قط مع 
الشباب، والنصر مع العروبة، 
واخلابورة مع ظفار، وصحم 

مع النهضة.

تن���وي »أودي« إطالق مفاج���أة للجمهور 
خالل أحداث س���باق لومان الفرنسي ملدة 24 
ساعة، سباق التحمل األش���هر في العالم، مع 
تصميم متطور، حيث خضعت س���يارة أودي 
TDI R15 لعملية جتدي���د لناحية اإلطاللة من 
قبل فريق التصميم واالبتكار في قس���م أودي 
للتصميم، لتترجم معها جميع معاني »املتعة 

في الكفاءة«.
امتازت أودي TDI R15 خالل أحداث س���باق 
العام املاضي بلونها الفض���ي، أما طراز العام 
2010 فيتمتع بإطاللة أكثر اندفاعا مع تصميم 
س���ريع وحلة يطغى عليها اللون األحمر، في 
حني حتافظ إطاللة سيارة سباق ال لومان التي 

تعرف أيضا باسم »plus R15« على أجزاء كبيرة 
من ألياف الكربون بلونه الطبيعي.

اجلدير بالذكر أن املشاركة الرسمية األولى 
ل� »أودي TDI R15« بتصميمها املتجدد سيكون 
ضمن خوضها غمار س���باق Le Castellet الذي 
تدور منافساته على مدار ثماني ساعات متواصلة 
الش���هر اجلاري. على أن يش���ارك فريق أودي 
الرياضي على منت هذه السيارة املزودة مبحرك 
توربو ديزل في الس���باق املنتظر لهذا العام، 
سباق لومان الفرنسي ملدة 24 ساعة في 12و13 
يونيو املقبل. كما س���تخضع الس���يارة لفترة 
جتارب أخرى خالل أحداث سباق ال� 1000 كلم 

في حلبة سبا-فرانكورشا البلجيكية.

الهالل حسم صدارة مجموعته وتأهله في »أبطال آسيا«
بلغ الهالل السعودي الدور 
الثاني من مسابقة دوري ابطال 
القدم بتعادله  اس���يا في كرة 
مع ضيفه السد القطري 0-0 
على ستاد امللك فهد الدولي في 
الرياض في اجلولة اخلامسة قبل 
االخيرة من منافسات املجموعة 

الرابعة ضمن الدور االول.
وع���زز اله���الل موقعه في 
الصدارة برصيد 11 نقطة بفارق 
4 نقاط امام السد و5 نقاط امام 
ميس كرمان االيراني الذي خسر 
امام االهلي االماراتي 1-2 في 

دبي.
وستكون اجلولة االخيرة 
حاسمة لتحديد صاحب البطاقة 
ف���ي املجموعة، حيث  الثانية 
يلتقي السد مع ضيفه االهلي 
االماراتي، فيما يحل الهالل ضيفا 

على ميس كرمان.
الفوز  الى  الس���د  ويحتاج 
عل���ى االهلي لضم���ان تأهله 
بغض النظر عن نتيجة مباراة 
ميس كرمان والهالل، علما ان 
الفريق القطري سحق نظيره 
االماراتي بخماسية نظيفة ذهابا 

في دبي.
وكان االهل���ي االماراتي قد 
انعش اماله ف���ي بلوغ الدور 
الثاني بفوزه على ضيفه ميس 
كرمان االيراني 2-1 في ستاد 

راشد.
وسجل حسني فرزادي )30 

خطأ في مرماه( واحمد خليل 
)82 م���ن ركلة ج���زاء( هدفي 
االهلي، ومهدي رجب زاده )75( 

هدف ميس كرمان.
أصفهان يهزم الشباب 

الثالثة،  وف���ي املجموع���ة 
عزز سباهان اصفهان االيراني 
حظوظ���ه ف���ي بل���وغ الدور 
الثان���ي بفوزه على الش���باب 

السعودي املتصدر 1-0 ف����ي 
أصف���هان.

وس���جل احمد جمشيديان 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
العاشرة، علما ان زميله سيد 
هادي عقيلي اهدر ركلة جزاء 

في الدقيقة 40.
وهو الفوز الثاني لسباهان 
اصفهان مقابل تعادلني وخسارة 
واحدة فارتقى الى املركز الثاني 

برصيد 8 نق���اط بفارق نقطة 
واحدة خلف باختاكور االوزبكي 
املس���تفيد االكبر م���ن اجلولة 
بف���وزه على الع���ني االماراتي 
3-2 في طش���قند حيث انتزع 
الش���باب فمني  اما  الصدارة. 
بخسارته الثانية في املسابقة 
وتراجع من الصدارة الى املركز 
الثالث بعدما جتمد رصيده عند 

7 نقاط.

القادسية والساحل إلى نصف نهائي لكأس السلة
يحيى حميدان

قضى القادسية على آمال الكويت 
في احراز بطولة كأس احتاد السلة 
بعد أن سحقه بنتيجة كبيرة 72-93 
ليؤكد صدارته وتأهله الى الدور 
نصف النهائي أمس ضمن مباريات 
اجلول���ة اخلامس���ة واالخيرة في 

املجموعة االولى للبطولة.
وحلق الساحل بالقادسية بعد 

فوزه على الساملية 55-48.
وبذلك يكون القادسية قد حصد 
العالمة الكاملة 10 نقاط باملركز األول 
الثاني من  منتظرا صاحب املركز 
املجموعة الثانية، واحتل الساحل 
املركز الثاني برصيد تس���ع نقاط 
ليقابل أول املجموعة الثانية الذي 
اليوم، وفي مباراة غير  سيتحدد 
مؤثرة حقق النصر فوزا معنويا 

على التضامن بنتيجة 80-88.
وقد جاءت املب���اراة قوية منذ 
اإلثارة على  بدايتها وطغت به���ا 
مجريات الربع األول حيث تبادل 
الفريق���ان التقدم ثم تعادلوا 8-8 
في الدقيقة الثانية ولعب الفريقان 
بالدفاع »رجل لرجل« ليتألق بعدها 
محترف الكويت األميركي اندريه 
بيتس في قي���ادة هجمات فريقه 
والتوزيع اجليد للبحريني احمد 
املطوع وسالم الهذال كما تألق فهاد 
السبيعي من جانب القادسية في 
التسجيل من اخلارج وسجل اربع 
ثالثيات في هذا الربع لينتهي الربع 

األول بتقدم القادسية 24-28.
ورفع القادسية الفارق الى 12 
نقطة في الربع الثاني 40-28 في 
الدقيقة الثانية بعد ان تألق عبداهلل 
الصراف واحمد سعود في االختراق 
والتس���جيل باإلضاف���ة الى متيز 
األميركي مايكل كريستنس���ن في 
قيادة هجمات فريقه بالشكل السليم 
وس���ط تراجع في مستوى العبي 
الكويت السيما االميركي ايرا كالرك 
ليقوم بعدها مدرب الكويت الصربي 
زوران زوببيسيفيك بطلب وقت 

مس���تقطع إليقاف تقدم القادسية 
دافع بعدها العبوه ببسالة لوقت 
تسجيل القادسية لثالثيات ليقلص 
الفارق الى س���بع نقاط مع نهاية 

الربع الثاني 39-46.
وواصل القادسية سيطرته على 

لصاحله بنتيجة 53-75.
وانه���ار العب���و الكوي���ت في 
الرب���ع الرابع ولم يقدم محترفوه 
أي مستوى حيث لم يقدم كالرك 
املس���توى املعهود من���ه فيما لم 
يسجل بيتس أي نقطة وهو السبب 

املباراة ف���ي الربع الثالث وواصل 
العبوه متيزهم في التسجيل من 
اخلارج وس���ط عدم ق���درة دفاع 
الكويت على احلد من خطورة العبي 
القادسية في تس���جيل الثالثيات 
الثالث  الرب���ع  القادس���ية  لينهي 

الكويت  الرئيس���ي لعدم مجاراة 
خلصمه وسط تألق العبي القادسية 
في تسجيل الرميات الثالثية حيث 
سجل القادس���ية 17 رمية ثالثية 
طوال فترات املباراة مقابل 6 رميات 
للكويت ليحسم بها القادسية املباراة 

لصاحله بنتيجة 72-93.
أدار اللقاء احلكام احمد العصفور 

وحافظ احللبي وعابر العابر.
إلى ذل���ك، يبدو كاظمة األقرب 
لبلوغ نص���ف نهائي كأس احتاد 
السلة عندما يلعب اليوم مع اجلهراء 
في السابعة مساء ضمن منافسات 
املجموعة الثانية، وستقام املباراة 
في صالة فجح���ان هالل املطيري 

بنادي القادسية.
وتسبق هذه املباراة في اخلامسة 
وفي نفس الصالة، مواجهة سهلة 
للعربي الطامح الستغالل فوز كاظمة 
أو فوز ضئيل للجهراء لكي يبلغ 
الدور التالي، فيما يلعب اليرموك 
مع الصليبخات في صالة الشباب 
مباراة هامش���ية ال تؤثر نتيجتها 

على بقية املباريات.
ويحت���ل كاظم���ة املركز االول 
برصي���د 8 نقاط بفارق نقطة عن 
العربي الثاني واجلهراء الثالث، فيما 
يأتي اليرموك في املركز الرابع ب� 
5 نقاط، واخلامس الصليبخات )3 
نقاط( والسادس الساملية صاحب 

الرصيد نفسه من النقاط.
ويدخل اجلهراء وصيف البطل 
في املوسم املاضي املباراة وهو يدرك 
متاما انه يحتاج حلسبة معقدة حتى 
يصل الى الدور نصف النهائي، اذ 
ان���ه مطالب بتحقيق فوز عريض 
على كاظمة، وه���و امر قد يكون 
مس���تبعدا نوعا ما، وذلك لتفوق 
البرتقالي الواضح، في حني يحتاج 
لفوز العرب���ي بفارق ضئيل على 
الساملية وهو ايضا احتمال مستبعد 
وذلك للفوارق الكبيرة بني الفريقني 
والتي بطبيعة احلال متيل ملصلحة 

األخضر.

خروج حزين للكويت !

الوصل يتعادل مع قطر 
في نهائي أندية الخليج 

اقترب الوص���ل االماراتي من الفوز بلقب بطولة 
االندية اخلليجية اخلامس���ة والعشرين لكرة القدم 
بتعادل���ه مع مضيفه قطر القط���ري 2-2 في ذهاب 

الدور النهائي.
وسجل فاضل سعيد )7( والبرازيلي ايلتون )57( 
هدفي الوصل، وسيباستيان سوريا )31 و68 من ركلة 
ج���زاء( هدفي قطر، علما ان االخير أهدر ركلة جزاء 

في الدقيقة 13 تصدى لها احلارس االماراتي.
ويحتاج الوصل الى التعادل الس���لبي أو 1-1 في 
لق���اء االياب املقرر في 27 اجل���اري في دبي النتزاع 

اللقب.
أما قطر فالبديل ل���ه عن الفوز او التعادل بأكثر 
من هدف���ني لتحقيق اللقب للمرة االولى في تاريخه 
او عل���ى االقل التعادل بهدفني ك���ي يلجأ الى الوقت 

االضافي وركالت اجلزاء الترجيحية.
وقدم الفريقان مباراة جيدة وجنح الوصل في ان 
يضع قطر حتت الضغط باس���تمرار بسبب اسلوبه 
املتوزان بني الدفاع والهجوم وتألق ايلتون الذي هدد 

مرمى قطر باستمرار من خالل تسديداته القوية.
وزاد االم���ر صعوبة عل���ى قطر وعل���ى دفاعه 
باشتراك املهاجم البرازيلي اوليفيرا في بداية الشوط 

الثاني.
وكان الوصل هو املتقدم باستمرار وعرف كيف 
يس���تغل احلالة غير اجليدة التي ظهر عليها العبو 
قطر خ���الل املباراة، حيث قدموا مس���توى اقل من 

مبارياتهم السابقة.

أسترالي يقفز فوق قناة كورينث
لم تقتصر مهمة األس���ترالي روبي ماديسون 
فقط على القفز ملس���افة 85 م فوق قناة كورينث 
عل���ى ارتفاع يقارب 100 م في اليونان، ولكن كان 

عليه تخطي حاجز أكبر وهو اخلوف.
البد م���ن ان رياضة قي���ادة الدراجات النارية 
بشكل حر وبطريقة مثيرة على ارتفاع حوالي 3 
طوابق، من أصع���ب الرياضات وأخطرها عامليا. 
ولطاملا عرف ماديس���ون بأنه من أفضل الدراجني 
عاملي���ا. ولكن ذلك ال يكفي األس���ترالي البالغ من 
العمر 28 عاما، فه���و يتطلع دائما للقيام مبا هو 
ف���ي قمة اإلثارة. وهو قد قام بالعديد من القفزات 
الرائعة الت���ي كان يفتخر بها املبدع إيفل كنيفل، 
ففي عامي 2007 و2008، سجل ماديسون 3 أرقام 
قياس���ية، وفي العام 2009 احتفل بنجاح قفزته 

ليلة رأس السنة في الس فيغاس. 
كذلك انتش���رت صوره عامليا بعد أن قفز على 

برج اجلسر فوق نهر التاميز.
وقد متنى العديد من الدراجني القفز فوق قناة 
كورينث التي حفرت عام 1893، ولكن كان النجاح 
األول من نصيب رياضي ريد بل، ماديسون. وكان 
قد ب���دأ مهمته بدراجته من ن���وع »هوندا 500«، 
من خالل الس���ير من زاوية منحرفة بجوار حمام 
للسباحة، ثم سار على ملعب لكرة القدم، ثم زاد 
من سرعته أثناء مروره بحظائر للدواجن حيث 
وصلت س���رعته إلى 125 ك���م/س. وقد قفز فوق 
القناة التي يبلغ عمقها 80 مترا، ومتكن من الهبوط 
بأمان على الضفة األخرى للقناة على مسافة 85 
مت���را. ويذكر أنها أعلى قفزة مس���جلة حتى اآلن 

بارتفاع 95 مترا.

بيار كاخيا )الى اليمني( يصافح املدرب االميركي ستيف باملون بعد توقيع العقد

بالمون يقود سلة لبنان في المونديال

بيروت ـ ناجي شربل
وصل مس��اء أمس االول الى مطار بيروت الدولي، املدرب االميركي 
اجلدي��د ملنتخب لبنان في كرة الس��لة س��تيف بامل��ون قادما من تركيا 
لتوقيع العقد النهائي مع االحتاد اللبناني لكرة الس��لة وذلك لالش��راف 
عل��ى تدريب لبنان في نهائيات كأس العالم التي تس��تضيفها تركيا بني 
28 اغسطس و12 س��بتمبر املقبلني. وسبق لباملون )52 سنة( االشراف 
عل��ى منتخب نيوزيلندا، وقيادته الى الدور رب��ع النهائي لبطولة العالم 
االخيرة، ولنهائيات مس��ابقة كرة الس��لة في دورة االلعاب االوملبية في 
بكني 2008. ويلع��ب لبنان في املجموعة الرابعة التي تضمه واس��بانيا 
ونيوزيلندا وفرنس��ا وكندا وليتوانيا. وأعلن رئي��س االحتاد اللبناني 
لكرة الس��لة بيار كاخيا ل� »األنباء« ان االستعانة بباملون متت بعد تعذر 
»ضم أحد مواطنيه من اصحاب االس��ماء املعروفة. اال ان االمر االيجابي 
ان هذا املدرب يعرف جيدا املنتخب النيوزيلندي الذي سبق له االشراف 
عليه، وقد يساعدنا ذلك في حتقيق الفوز عليه«.  وذكر كاخيا ان املدرب 
سيتقاضى راتبا شهريا يصل الى ثمانية آالف دوالر ، وقال ان املساعدة 
التي اقرتها احلكومة لتحضير منتخب السلة والبالغة زهاء مليون دوالر 
، تنتظ��ر قرار وزيرة املالية ريا احلس��ن بصرف املبلغ. وتوقع انطالق 
التحضيرات قريبا، وس��يعلن في مؤمتر صحافي يعقده في الس��اعات 
القليل��ة املقبلة في مقر االحت��اد، عن جدول الرح��الت البرية واجلوية 

للمشجعني اللبنانيني الى مدينة أزمير التركية، لتشجيع املنتخب.

حسام حسن بدأ مناوراته..
 وتوأمه يعود للتحدي

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يس���تعد املدير الفني لنادي الزمالك حس���ام حسن لتفجير 
مفاج���آت باجلملة في مباراة القمة املقبلة أمام األهلي واملقررة 
اقامتها غدا ضمن منافسات اجلولة ال� 27 من الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم ومعظمها من العيار الثقيل وذلك عن طريق 
الدف���ع بأكثر من العب كان خارج حس���ابات اجلهاز الفني في 
الفترة االخيرة ضمن التشكيلة األساسية أو االحتياطية للفريق 

خالل املباراة.
وكان املدي���ر الفني للزمالك قد فجر بالفعل اول���ى مفاجآته 
عندما قرر نقل معسكر الفريق للم����رة الثانية م���ن اإلسكندري���ة 
إلى نادي وادي دجلة بالعني الس���خن���ة، وفرض س���ياج����ا 
شدي����دا من السرية على مكان املعسكر اجلدي����د، ولم يب�ل����غ 
به حت�������ى الالعبني إال داخل باص الفري�����ق عن���د حتركهم 

للعني السخنة.
من ناحية اخرى، اكد املنسق العام للكرة بالزمالك ابراهيم 
حسن على عدم قدرة أي شخص على منعه من حضور مباراة 
القمة، وأن أمر حضوره املب���اراة من عدمه هو وحده صاحب 

القرار فيه، وليس أي شخص آخر مهما كان اسمه.
وعن تصريحات رئيس احتاد الكرة املصري س���مير زاهر، 
والتي ربط فيها حضور إبراهيم حس���ن للقمة وبني شطبه من 
س���جالت االحتاد، رد املنس���ق العام للزمالك بسخ����رية قائال 
»احت����اد الكرة بيتش���طر عليا.. فلماذا اذن ل���م يق����در على 
مواجهة رئيس احتاد الك���رة اجلزائري محمد روراوة ال����ذي 

انتصر عليهم«.
وم���ن ناحية اخرى، اجتمعت جلنة الك���رة بالنادي األهلي 
بالالعبني مس���اء أمس االول من أجل الش���د م���ن أزر الالعبني 

وتشجيعهم حلسم الدوري في لقاء القمة غدا.
في غضون ذلك، اس���تقرت جلنة احلكام الرئيسية باالحتاد 
املصري لكرة القدم على اختيار احلكم السويس���ري ماسيمو 

بوساكا إلدارة لقاء القمة بني الزمالك واألهلي.


