
روما يواجه أودينيزي في الكأس

فوز »هام«  لليڤربول على » وست«

االتحاد و الشباب في نصف نهائي كأس الملك
 الرياض ـ خالد المصيبيح

يحل الشباب في الـ 8:30 مساء اليوم ضيفا ثقيال 
على االتحاد في ذهاب الدور نصف النهائي لمســــابقة 
كأس الملك الســــعودي في ذكرى لقاءي الفريقين في 
المســــابقة ذاتها،  حيث لعبا نهائي المسابقة مرتين 
متتاليتين أي منذ استحداثها موسم 2008/2007 وكان 
االتحاد قد تجاوز الحزم في الدور ربع النهائي بالفوز 
في ملعبه 4ـ  1 ثم التعادل سلبا في ملعب الحزم بينما 
تأهل الشــــباب بعد الفوز على الوحدة 1 ـ 0 ذهابا في 
ملعبه والتعادل سلبا إيابا. وسيكون لقاء اليوم مختلفا 
خاصة من جانب االتحاد الذي يسعى الى إرضاء جماهيره 
ببطولة محلية بعد ان فقد الـ 3 السابقة ويأمل اليوم 
في اســــتغالل األرض والجمهور لمصلحته بتسجيل 

نتيجة مريحة قبل لقاء اإلياب االثنين المقبل ويعول 
كثيــــرا على العبه محمد نور ومعه الثنائي الجزائري 
عبدالملك زيايه والمغربي هشام ابوشروان مع احمد 
حديد ومناف ابوشقير وسعود كريري وصالح الصقري. 
أما الشباب فيأمل في ان يسترد وضعه السابق ويحاول 
المحافظة على لقبه، خاصة انه امام عقبة صعبة اليوم 
ويشكل الثنائي البرازيلي كماتشو واألنغولي فالڤيو 
مع زيد المولد والسعران وعبده عطيف وأحمد عطيف 
وحســــن معاذ ومساعد ندا ووليد عبداهلل أبرز أوراق 
مدربه  الجديد البرازيلي ادقار باريرا الذي ســــيكون 
في مهمته األولى منذ إقالة المدرب السابق البرتغالي 
باتشيكو، لذلك ســــيكون اللقاء صعبا على الفريقين 

كطبيعة لقاءات الكؤوس.

حقق ليڤربول وصيف بطل 
الموسم الماضي فوزا سهال على 
ضيفه وســـت هام 3-صفر في 
ختام المرحلة الخامسة والثالثين 
من الدوري االنجليزي لكرة القدم. 
وفشل وست هام امام نحو 38 الف 
متفرج في تحقيق فوز اول على 
ليڤربول على ملعب انفيلد منذ 37 
عاما، فجدد الفريق االحمر فوزه 
على ضيفه بعد ان كان هزمه ذهابا 
3-2 بفضل المهاجمين االسباني 
الغائـــب فرناندو توريس الذي 
خضع لعملية ستبعده نحو 6 
اســـابيع )هدفان(، والهولندي 
ديـــرك كاوت )هدف(.ورفـــع 
الى 59 نقطة  ليڤربول رصيده 
وانتقل درجة على سلم الترتيب 
الى المركز السادس بفارق نقطة 
واحدة امام استون ڤيال الذي فاز 
على مضيفه بورتسموث صاحب 
المركز االخير 2-1، وبقي بالتالي 
منافسا على احدى بطاقات التأهل 
الى مســـابقة الدوري االوروبي 

»يوروبا ليغ«.

 إسبانيا 

فـــاز مايوركا علـــى ضيفه 
اوساسونا 2-0 في ختام المرحلة 
الثالثة والثالثيـــن من الدوري 
االســـباني. واســـتعاد مايوركا 
المركز الرابع برصيد 55 نقاط 
بفارق نقطة واحدة امام اشبيلية. 
وسجل مايوركا الهدف االول في 
الشوط االول بعد ركنية نفذها 
بورخا فاليـــرو وتابعها روبن 
غونزاليز برأسه في اعلى الزاوية 

)رويترز( العب وست هام كارلتون كول يحول كرة رأسية بني جيمي كاراغر ولوكس  

المونديال أخبار

شاكيرا تغني ملونديال جنوب افريقيا

األهلي يفاوض أحمد غانم.. والسيد يجدد عقده
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اعلن ظهير امين نادي الزمالك احمد غامن سلطان 
عن وجود مفاوضات مع النادي االهلي عن طريق 
وكيل الالعبني احمد سويلم الذي ميثل دور الوسيط 
بني الطرفني، مؤكدا ان سويلم عرض عليه االنضمام 
لالهلي بناء على رغبة املدير الفني لالهلي حسام 
البدري لضمه لصفوف الفريق بداية من املوسم 
املقبل، مســـتغال في ذلك انتهاء تعاقده مع ناديه 

الزمالك بنهاية املوسم احلالي.
وياتي هذا التصريح مـــن وكيل الالعب بعد 
انتقادات شديدة ملدافع الزمالك احمد غامن بانه كان 
السبب في ضياع فوز الزمالك على االهلي في آخر 
دقيقتني قبل انتهاء مباراة القمة االخيرة، وهدف 
بركات الذي اعاد املباراة للتعادل 3ـ  3، ولم يعلق 

االهلي رسميا على هذا التصريح، ولكن االغلبية 
في النادي استنكرته، الن احمد غامن ليس الالعب 

الذي ينتظره االهلي في املوسم اجلديد.
ومن جهة اخرى، جدد قائد االهلي احمد السيد 
عقده مع النادي ملوسمني مقبلني مقابل مليونني 

و500 ألف جنيه.
وحتدث احمد السيد مدافع االهلي عن كواليس 
التجديد مؤكدا انه يتمنى االســـتمرار مع االهلي 

حتى انهاء مشواره الكروي. 
وقال السيد انه جدد تعاقده مع النادي بعدما 
عقد جلســـة عقـــب لقاء القمة مـــع نائب رئيس 
النادي محمود اخلطيب ومدير الكرة هادي خشبة 
واملدير الفني للفريق حسام البدري حسب اتفاق 

مسبق.

أحمد السيد جدد تعاقده مع األهلي ملوسمني

وقع اختيار اللجنة املنظمة لكأس العالم لكرة القدم 
بجنوب افريقيـــا 2010 على اغنية »تـــامي فور أفريقا« 
للمغنية الكولومبية العربية االصل شاكيرا لتكون االغنية 

الرسمية للمونديال.
وذكرت مجلة »لوبوان »الفرنسية ان شاكيرا ستغني 
فـــي افتتاح املونديال يـــوم 11 يونيو املقبل وفي احلفل 

اخلتامي يوم 11 يوليو املقبل.
ومن املقرر أن تغني شاكيرا أغنية »تامي فور أفريقا« 
على انغام فرقـــة »فريزليغراوند« اجلنوب افريقية في 
احلفل الغنائي االستعراضي الكبير الذي سيقام في مدينة 

سويتو عشية انطالق املونديال.
وتقرر أن تتاح أغنية شاكيرا »تامي فور أفريقا« على 
شـــبكة االنترنت باملجان اعتبارا من 26 أبريل اجلاري 
حتى تتاح الفرصة جلميع شعوب األرض حلفظ االغنية 
لتتمكن من ترديدها مع شاكيرا في افتتاح املونديال الذي 

حتتضنه القارة السمراء ألول مرة في تاريخها.

يتزايد القلق في أســـبانيا بقدرة كل من فرناندو 
توريس وسيسك فابريغاس وأندريس إنييستا على 
استعادة مستواهم البدني املعهود قبل املونديال وذلك 
بعد التعافي من اإلصابات التي يعانون منها.وذكرت 
محطة »كادينا كوبي« اإلذاعية في العاصمة االسبانية 
مدريد أن »اإلصابات ضربت املنتخب الوطني قبل كأس 

العالم وهو أمر مزعج للغاية«.

شاكيرا ستشدو باألغنية الرسمية 

إصابات في إسبانيا

االربعاء 21 ابريل 2010   51رياضة

الكويت مع الرياضي في »السلة العربية«
أوقعت قرعة البطولة العربيــــة الـ 23 لألندية في 
كرة السلة نادي الكويت الى جانب حامل لقب البطولة 
الرياضي اللبناني في املجموعة الرابعة التي ضمت الى 
جانبهما الغرافة القطري واملكتبة السوداني، وستنطلق 
مباريات البطولة في 5 الشهر املقبل وحتى 16 منه في 
االسكندرية. واسفرت القرعة عن وقوع االنصار السعودي 
وسال املغربي وأهلي سداب العماني والنجم الساحلي 
التونســــي في املجموعة االولى، واالحتاد السكندري 
املصري منظم البطولة مع النصر الليبي والتالل اليمني 
واحملرق البحريني في املجموعة الثانية، وفرق العلوم 
التطبيقية االردني والشارقة االماراتي وابداع الفلسطيني 

في املجموعة الثالثة.

بعد فوزه على الساحل في المباراة النهائية للبطولة أمس

القادسية.. »شال كأس السلة«

اليسرى لمرمى الحارس ريكاردو 
)36(.وفي الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع، حصل مايوركا على 
ركلة حرة نفذها ارتيز ادوريز في 
عمق منطقة الضيـــوف وتابعها 
الغيني الحســـن كيتا بيسراه في 

الشباك )92(.

 إيطاليا

يأمـــل رومـــا فـــي مواصلة 
عــروضه الباهرة عنــدما يحــل 
ضيفــا علـــــى أودينــيزي في 
الساعة الـ 7 مساء بتوقيت الكويت 
الرياضية  الجزيـــرة  على قناة 
الــدور  إيــاب  اليــوم فـــــي   1+
نصـف النهائي من بطولة كأس 

إيطاليا.
وكان روما قد فاز في مباراة 
الذهاب التي جرت في الســـتاد 
األولمبي بالعاصمة اإليطالية2 - 0 
المرشح األقوى  مما يجعل منه 

لبلوغ نهائي البطولة.
ويتقابـــل الفائز من مواجهة 
أودينيزي وروما مع إنتر ميالن 
فـــي النهائي، وفـــي حالة تأهل 
روما من مباراة اليوم فستكون 
مــواجهة إنتــر فــي النهائــي هي 
الخامسة بالنسبة للفريقين في 
السنوات الســـت األخيرة حيث 
التقى الفريقـــان أربع مرات في 
نهائي الكأس منذ عام 2005 وفاز 

كل منهما مرتين على اآلخر.

يحيى حميدان
أحرز القادسية لقب كأس احتاد 
الســــلة للمرة الـــــ 23 في تاريخه 
وحصل على ثنائية املوسم احمللي 
بعد أن تغلب على الساحل 71-78 
في املباراة النهائية للبطولة التي 
اقيمت أمس في صالة نادي الكويت 

في منطقة كيفان.
وحقق كاظمة املركز الثالث بعد 
فوزه السهل على العربي 72-78.

وفي املباراة النهائية، استطاع 
القادسية أن يخطف اللقب بفضل 
تألق العبيــــه الواضح في املباراة 
دفاعيا وهجوميــــا على الرغم من 
جناح العبي الساحل في احلد من 
خطورة القادســــية فــــي الرميات 
الثالثية بفضل اخلطة الدفاعية التي 
طبقها مدرب الساحل سالم الداود 
والذي لعب بطريقة الضغط على 
حامل الكرة حيث سجل القادسية 6 

ثالثيات ناجحة، في املقابل لم يوفق 
العبو الساحل في إحراز الرميات 
احلرة التي حصل عليها إذ أضاع 
الفريق 14 رمية حرة وسجل 19 رمية 
ولو سجل العبو الساحل نصف ما 
أضاعوه في الرميات احلرة لكانت 

النتيجة مغايرة ملا انتهت عليه.
وفي الربع االول، لوحظ احلذر 
الكبير الذي كان عليه اداء الفريقني، 
حيث كان التحفظ الدفاعي السمة 
الغالبــــة علــــى األداء، حيث لعب 
القادسية بطريقة الدفاع رجل لرجل 
لتحييد خطورة العبي الساحل في 
االختراق، وجنحوا فيه نوعا ما، لكن 
متكن الساحل من انهاء الربع االول 

لصاحله بنتيجة 17-21.
ومالت الكفة لصالح القادسية 
في الربــــع الثاني وذلك لعدم قيام 
العبي الساحل مبتابعة الكرة العائدة 
من السلة، األمر الذي جعل العب 

القادسية االميركي جويل بوكس 
النقاط بفضل  مــــن  العديد  يحرز 
متابعته اجليدة وعدم تواجد دفاع 
محكم يحد مــــن خطورته، لينهي 
األصفــــر الربع الثانــــي والنتيجة 
لصاحله 38-33. وفي الربع الثالث، 
دخل الفريقان وكالهما يرغب في 
زيادة عدد نقاطه قدر اإلمكان، وأدى 
العبو الساحل املباراة بروح قتالية 
خاصة من قبل أحمــــد فالح الذي 

جنح كثيرا في االختراق واملتابعة 
حتت السلة وحده وافتقد للتعاون 
املطلوب من قبــــل زميليه صالح 
يوسف وعبداهلل الشمري، في املقابل 
كان العبو القادسية في قمة تألقهم 
ومتكنوا من احملافظة على التقدم 
58-50.وتأثر الساحل في منتصف 
الربع األخير بعد خروج جنم الفريق 
أحمد فالح من امللعب بسبب اإلصابة 
بعد ان قلص فريقه الفارق الى 5 

نقاط )60-55(، بعد أن كان األبرز 
في تسجيل النقاط لفريقه، وبعد ذلك 
حاول شايع مهنا وصالح يوسف 
وشــــعيب مهنا تعديــــل النتيجة 
وسنحت لهم فرصة ذهبية لقلب 
الطاولة بوجه القادسية لكن محترف 
الفريق االميركي ويني هيوســــن 
الرميتني  التعامل مع  لم يحســــن 
احلرتني اللتــــني اضاعهما بصورة 
غريبة وكانتا من املمكن أن تصنعا 
الفارق في املباراة، وبعد ذلك جنح 
العبو القادســــية في انهاء املباراة 

لصاحلهم بجدارة واستحقاق.
وكان لالعب القادسية عبداهلل 
الصراف دور بارز في انتصار فريقه 
بعد تسجيله 23 نقطة، فيما سجل 
زميله جويل بوكس 16 نقطة، ثم 
ناصر الظفيــــري 12 نقطة وأحمد 
ســــعود 9 نقاط وفهاد الســــبيعي 
وصقر عبد الرضا 8 نقاط لكليهما 

وعبدالعزيز احلميدي نقطتني.
اما بالنســــبة للســــاحل فكان 
فالح األفضل بتسجيله 16 نقطة، 
جاء خلفه شــــايع مهنا واالميركي 
تومسون كرســــتوفر بـ 12 نقطة 
لكليهما وويني هيوسن وعبداهلل 

الشمري 8 نقاط لكليهما.
أدار املبــــاراة بشــــكل ممتــــاز 
طاقم حتكيمي خليجي مكون من 
البحرينيني ماجد عيسى وفاضل 
كركــــدوش والســــعودي عبداهلل 
العجالن. وقام أمني ســــرح احتاد 
السلة ضاري برجس بتتويج الفرق 
الثالثة القادسية والساحل وكاظمة 
الذهبيــــة والفضية  بامليداليــــات 
الذي  البطولة  والبرونزية وكأس 
تسلمه قائد ســــلة القادسية فهاد 

السبيعي.
ونال العب القادســــية عبداهلل 

الصراف أفضل العب باملوسم.

لقطة جماعية للفريق البطل بعد التتويج  )محمد ماهر(قائد سلة القادسية فهاد السبيعي يرفع كأس البطولة

نقل انتخابات رئاسة االتحاد اآلسيوي للسلة من الكويت 
قرر االحتاد الدولي لكرة الس��لة نقل انتخابات رئاسة االحتاد اآلسيوي 
للعب��ة من الكويت ال��ى العاصمة املاليزية كواالملب��ور وذلك خالل اجتماع 
الكونغرس الدولي في بورتريكو أمس، وذلك إليقاف احتاد السلة الكويتي 
من قبل االحتاد الدولي. هذا ومن املقرر أن تقام انتخابات رئاس��ة االحتاد 
اآلس��يوي في يونيو املقبل ويتنافس عليها رئيس االحتاد احلالي القطري 

الشيخ سعود بن علي ومنافس صيني.

الصراف: لن ألعب 
مع »سلة األبيض« دون مقابل

 يحيى حميدان
نفى أمين السر المساعد ومدير لعبة كرة السلة 
بنادي الكويت بدر العصيمي علمه بطلب العب سلة 
القادسية عبداهلل الصراف الحصول على مبلغ مالي 
لالنضمام للكويت علــى ســـبيل االعارة في بطولة 
األندية العربية الـ 23 التي ســـتقام في االسكندرية 

خالل الفترة من 5 وحتى 16 الشهر المقبل.
وأكد العصيمي أن الكويت لن يمنح أي العب من 
األندية التي تمت مخاطبتها أي مبالغ مالية، مشيرا 
الى أن مشاركة االبيض في البطولة العربية تمثيل 
للكويت.وكانت »األنباء« قد اشارت امس الى طلب 
الصراف الحصول على مبلغ 10 االف دينار لالنضمام 
لالبيض وهو ما نفته ادارة الكويت وأكده الصراف 
لـ »األنباء«، وقال: نعم طلبت مبلغا ماليا من ادارة 
نادي الكويت للموافقـــة على االنضمام للفريق في 
البطولـــة العربية، الفتا الى أن طلبه جاء عبر ادارة 

ناديه وبطلب منه شخصيا.
واضاف الصراف: في السابق شاركت مع الكويت 
في البطولة العربية دون الحصول على مقابل مادي 
واآلن انـــا عمري 28 عاما ولم يتبق لي في المالعب 
ســـوى مواســـم قليلة قبل االعتزال، ومن حقي ان 
اســـتفيد ماديا خاصة واني كنت احـــد ابرز العبي 
الموسم بشهادة الجميع وانا لم اطلب الماليين وما 
طلبته ما هو اال تقدير لي السيما وان أي العب تتم 
اعارته الى ناد اخر في مشاركة خارجية يحصل على 

مقابل مادي والشواهد كثيرة على ذلك.
وختم الصراف قائال: أكن كل التقدير واالحترام 
لنادي الكويت وجماهيره واالبيض ناد كبير وشرف ألي 

العب ان يلعب له.. ولكن لن ألعب دون مقابل«.


