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الهالل تفوق على النصر في ذهاب نصف نهائي الكأس

)أ.ف.پ( الراحل خوان انطونيو سامارانش 

إدارة النادي تبحث تجديد عقد المدرب والمحترفين.. ومكافأة الالعبين 

القادسية »الحلقة« األقوى في كرة السلة
يحيى حميدان

في كرة السلة اصبح االمر 
مستغربا اال يسيطر القادسية 
على جمي���ع البطوالت ليكون 
احللقة االقوى في اللعبة، بعد 
ان اض���اف كأس االحت���اد في 
نسخته ال� 43 الى خزائنه، ورفع 
عدد القابه في البطولة الى 23 
لقبا، فيما حصلت بقية األندية 

مجتمعة على اللقب 21 مرة.
وكان االصفر ت���وج بلقب 
الكاس بعد فوزه على الساحل 
78-71 في املباراة النهائية اول 

من امس.
وعلى اجلماهير القدساوية 
أال تقلق على فريقها، النه يضم 
الثقيل«،  العبني من »ال���وزن 
ف���ي طليعتهم أفض���ل العب 
في املوس���م احلال���ي عبداهلل 
الص���راف، و»الداهي���ة« فهاد 
الس���بيعي، و»املقات���ل« أحمد 
سعود، و»املجتهدان« عبدالعزيز 
احلمي���دي وناص���ر الظفيري 
وصقر عبد الرضا. فمن ميلك هذه 
األسماء، من الطبيعي ان يجمع 
الثنائية )الدوري والكاس(، واذا 
كان هناك بطوالت أخرى فلن 
يجد االصفر عناء في التتويج 

بطال لها.
وف���ي املوس���م احلالي كان 
الكوي���ت بعيدا ع���ن الفورمة 
املطلوبة، واختلف اجلهراء عما 

كان عليه في املوس���م املاضي، 
وحاول كاظمة والساحل مغازلة 
اللقب، لكن كان ينقصهما الكثير، 
رغم االجته���ادات التي قام بها 

العبو الفريقني.
وبعد خطف لقب الكأس، أبدى 
مدير كرة السلة في القادسية 
امل���ال س���عادته بالفوز  هاني 
بالثنائي���ة، وق���ال: إن الفريق 
استحق البطولتني بجدارة، بعد 
اجلهود الكبيرة التي بذلها جميع 
الالعبني في التدريب واملباريات. 
وأك���د أن عض���و ادارة النادي 
الس���ابق املعني يوسف املاجد 
أعلن ع���ن مكافأة لالعبني بعد 
الفوز مباش���رة، وهناك ايضا 
مكافآت اخرى من ادارة النادي 

في أقرب وقت ممكن.
واشار املال الى انه سيجتمع 
مع م���درب الفري���ق املقدوني 
ديڤيدنك���وف  جوردانك���و 
ومحترف���ي الفريق االميركيني 
ماي���كل كريستنس���ن وجويل 
بوك���س في اليوم���ني املقبلني 
لبحث مسألة جتديد عقودهم 
في املوسم اجلديد، مضيفا أن 
املدرب واحملترفني يرغبون في 

االستمرار مع الفريق.

الصراف: فوز صعب 

من جهته، هنأ جنم القادسية 
الالعبني  الص���راف  عب���داهلل 

واالدارة وامل���درب عل���ى هذا 
االجناز بإحراز بطولتي الدوري 
والكأس، وقال: ان احراز اكثر من 
لقب في موسم واحد امر ليس 
القادسية، وسبق  جديدا على 
ان احرزن���ا أكثر من بطولتني 

في موسم واحد.
ولفت الى ان الفوز ببطولتي 
الدوري والكأس لم يكن سهال، 
وجاء بصعوبة كبيرة بعد أن 
واجهنا عدة فرق ارادت االطاحة 
بالقادسية، ولكن بتضافر جهود 
الالعبني واالدارة جمع االصفر 

اللقبني.
وعن ف���وزه بجائزة افضل 
العب في املوسم، أكد الصراف 
أن هذه اجلائ���زة هي جلميع 
الالعبني، وليس له وحده، وقال: 
لوال مساندتهم لي، ملا حصلت 
على هذه اجلائزة الشخصية.

امله  واعرب ع���ن خ���يبة 
لعدم مش������اركة االصفر في 
بطولة االندية اخلليجية التي 
ستنطلق غدا في دبي، الف���تا 
الى ان اجليل احلالي في الن��ادي 
يعتبر االفضل واالكثر جتانسا، 
وكان بإمكانن���ا احملافظة على 
لق���ب البطول���ة اخلليجية لو 
ش���اركنا، ام���ال ان يت��م رفع 
االيقاف الدولي عن كرة السلة 
وااللعاب االخرى قريبا، كي ال 
نحرم من املشاركة في البطوالت 

اخلارجية املقبلة.

ديڤيدنكوف فخور

من جانبه، اكد مدرب القادسية 
املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف 
انه فخور بتدريب هذه املجموعة 
من الالعبني، وقال: لقد حققنا 
الدوري والكأس بفضل أدائهم 
القوي وانضباطهم. واشار الى 
أن الفريق لم يخس���ر في اخر 
15 مب���اراة، وهو أمر صعب ال 
يستطيع أي فريق أن يحققه 
خاصة ان املباريات االخيرة كانت 
امام فرق قوية ومنافسة على 
النادي  ادارة  البطولة. وشكر 
الفريق والالعبني على  وادارة 
تعاونهم خالل املوسم، وقال: 
ان هذا التعاون اسفر عن اضافة 
الى سجله  بطولتني جديدتني 

التدريبي.
وم���ن ناحيته، ق���ال مدير 
اللعبة في الس���احل يوس���ف 
اليوس���ف ان فريقه قدم كل ما 
ميلك في املباراة النهائية، ولم 
يحالفه التوفيق في تس���جيل 
الرميات احلرة والثالثية، مما 
كان له اث���ر كبير في خروجه 
خاسرا. وش���كر الالعبني على 
ما قدموه طوال املوسم، وادارة 
الفريق راضية عما حتقق، رغم 
انه لي���س طموحنا الننا نأمل 

في االفضل.

المونديال أخبار

»جوبوالني« كرة النهائي

باريرا يحلم بعبور الدور األول

رونالدينيو: ال أتخيل البرازيل دوني

قال جنم كرة القدم األملاني السابق فرانتس 
بكنباور الفائز مع املنتخب األملاني بلقب كأس 
العالم 1974، إن����ه يعتقد أن املنتخب األملاني 
احلالي جيد بش����كل كاف للوصول إلى الدور 
قب����ل النهائي لبطولة كأس العالم 2010 لكرة 

القدم بجنوب أفريقيا.
وقال »القيصر« بكنباور: »املانش����افت« 
منتخب ال يتألق بشكل دائم ولكنه فريق قوي 
بشكل كاف لتحقيق ما سبق له حتقيقه قبل 
أربعة أعوام )في كأس العالم 2006 بأملانيا(. 
وجاءت تصريحات بكنباور خالل تقدمي الكرة 
التي وقع االختيار عليها لتكون الكرة الرسمية 
في نهائي كأس العالم 2010، في مقر ش����ركة 
أديداس املصنعة للمنتجات الرياضية في مدينة 
هرزوجنوراخ بجنوب أملانيا. وتسمى الكرة 
اخلاصة بنهائي كأس العالم 2010، »جوبوالني« 
وهي نسخة ذهبية اللون من كرة »جوبوالني« 

الرسمية ملباريات كأس العالم، حيث ارتبط 
اسمها باسم مدينة جوهانسبرغ التي تستضيف 
نهائ����ي كأس العالم 2010 في 11 يوليو املقبل. 
وتعد هذه هي املرة الثانية التي تصمم فيها 
أديداس كرة خاصة لنهائي كأس العالم، بعدم 
استخدمت كرة »تيمجايست برلني« في نهائي 

كأس العالم املاضية في 9 يوليو 2006.
وقال بكنباور الذي فاز بكأس العالم مرة 
كالعب وأخ����رى كم����درب إن الفريق احلالي 
الذي يدرب����ه املدير الفن����ي يواكيم لوف من 
بني أقوى املرش����حني، خلف منتخبي اسبانيا 
والبرازيل. وقال بكنباور إنه يتطلع إلى أول 
بطول����ة كأس عالم تقام في القارة األفريقية، 
وقال مازحا أمام كارلوس ألبرتو باريرا املدير 
الفني ملنتخ����ب جنوب أفريقيا إنه يرغب في 
أن يشاهد املباراة النهائية بني منتخبي أملانيا 

وجنوب أفريقيا.

اكد البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا مدرب 
منتخ����ب جنوب أفريقي����ا ان هدفه األول هو 
جتاوز دور املجموع����ات. ويخوض املنتخب 
اجلنوب أفريقي، الذي وقع في مجموعة صعبة 
مع منتخبات فرنسا واملكسيك وأوروغواي، 
مباراتني وديتني في مدينة فرانكفورت األملانية 
أمام كوريا الشمالية اليوم اخلميس والصني 
يوم األربعاء من األسبوع املقبل. أما املباراة التي 

كانت مقررة يوم اخلميس أمام فريق الصف 
الثاني بنادي نورمبرغ فقد ألغيت.

كما ألغيت املباراة التي كانت مقررة أمام 
منتخب استونيا بسبب توقف رحالت الطيران 

وعدم إمكانية سفر املنتخب االستوني.
واضاف باريرا إنه يتمنى أن تتحول رغبة 
بكنباور بشأن الدور النهائي )املانيا وجنوب 

افريقيا( إلى حقيقة.

اليزال البرازيلي رونالدينيو جنم ميالن 
االيطالي واثقا م���ن انضمامه إلى قائمة 
املنتخب البرازيلي في كأس العالم التي 
ستقام بعد أسابيع في جنوب أفريقيا بالرغم 
من جتاهل املدرب كارلوس دونغا بشكل 
مستمر له، مدعيا أنه ال يتخيل البرازيل في 
كأس العالم دونه. لكنه استهل حديثه ملجلة 
تشي بالتعليق على استبعاده من كأس 
القارات العام املاضي في جنوب أفريقيا، 

حيث قال »في تلك الفترة لم يكن اخلطأ 
خطئي، لكنني كنت محبطا لعدم مشاركتي 
مع املنتخب. سأخبركم سرا: ال أستطيع 
تخيل كأس العالم دون رونالدينيو، األمر 
يبدو مستحيال، حتى انني عندما أفكر في 
هذا ينتابني شعور سيئ للغاية. لذا أقول 
بكل ثقة انني سأش���رف بالدي في كأس 
العالم القادمة وس���أفوز برفقة املنتخب 

الوطني بالبطولة«.

)أ.ف.پ( »جوبوالني« الكرة التي سيلعب بها نهائي مونديال 2010 

المحرق يسعى لحسم لقب الدوري أمام األهلي

الهالل يتخطى النصر بعد قمة مثيرة

الرياض ـ خالد المصيبيح
احتفلت العاصمة الس����عودية الرياض بقطبيها 
النصر والهالل عندما قدما لقاء مثيرا وقويا في لقاء 
ذهاب الدور نصف النهائي ملسابقة كأس امللك وشهد 
اللقاء تسجيل ثمانية اهداف، خمسة منها للهالل مقابل 
ثالثة للنصر الذي لعب اللقاء على ملعبه وصعبت 
مهمته في لقاء اإلياب على ملعب الهالل األحد املقبل 
حيث يحتاج الى الفوز بثالثية دون مقابل اذا ما اراد 
التأهل. وفرض الهالل سيطرته على الشوط االول 
وسط غياب النصر الذي تأثر بغياب عدد كبير من 
عناصره األساس����ية وبكر الهالل في التسجيل عن 
طريق ياسر القحطاني في الدقيقة )8( بعد انفراده 
باملرمى النصراوي، ثم اضاف الروماني رادوي الهدف 

الثان����ي من ضربة جزاء )24( قبل ان يعود ياس����ر 
ويضيف هدفا ثالثا )27( ومع بداية الشوط الثاني 
اضاف الهالل هدفا رابعا عن طريق مدافعه محمد ناي 
)58( وبع����ده غادرت جماهير النصر ملعب املباراة 
بعد ان صعبت مهمة فريقها خاصة وهو يلعب على 
ارض����ه اال ان »انتفاضة« نصراوية اطاحت بجميع 
التوقعات عندما س����جل ثالثة اهداف متتالية خالل 
الدقائق 61 و78 و85 عن طريق االرجنتيني فيغاروا 
الذي سجل هدفني وريان بالل هدفا مما جعل اخلمس 
دقائق األخيرة مثيرة جدا وسط بحث نصراوي عن 
التعادل خاصة انه س����بق له فعل ذلك عام 1995 اال 
ان الروماني رادوي قتل احالم النصر بهدف خامس 

في الدقيقة 90.

المنامة ـ ناصر محمد
هل يحسم احملرق الصراع على بطولة الدوري 
البحريني لكرة القدم في الس���ابعة مساء اليوم، 
ام يؤجل االهلي ذلك حتى االس���بوع االخير من 
املسابقة وسيلعب احملرق بورقتي الفوز او التعادل 
لالحتفاظ باللقب فيما ال يوجد بديل لالهلي سوى 
الفوز، فالفارق خمس نقاط بينهما، ولقاء قطبي 
كرة القدم البحرينية دائما ما يتسم بالصراع القوي 
الذي ال يخلو من املفاجآت خصوصا بالنس���بة 
للمحرق الذي استطاع خالل السنوات االخيرة ان 
يدك مرمى االهلي بعدد كبير من االهداف وصلت 
الى سبعة وخمسة واخرها في القسم االول 2-6 
على ملعب االهلي، واليوم ستقام املباراة الول مرة 

على ستاد املرحوم الشيخ علي بن محمد اخلليفة 
وسيقود الفريقني طاقم بحريني سلمان شريدة 
للمحرق وعدنان ابراهيم لالهلي الذي احدث نقلة 
نوعية في فريقه بعد ان تس���لم قيادته والفريق 
في حالة  انهيار حتى ان ادارة النادي قررت اعارة 
عدد من الالعبني الندية اخرى بعد ان فقدت االمل 
في املنافسة هذا املوسم وبقدرة قادر تقدم الفريق 
خطوة خطوة ليجد نفسه اقرب املنافسني حلامل 
اللقب احملرق. احملرق رصيده 40 نقطة واالهلي 
35 نقط���ة وبداية اجلولة 17 س���تكون اليوم بني 
الشباب ورصيده 13 نقطة مع املنامة ورصيده 17 
واملباراة مهمة للشباب اكثر على الرغم من كون 

املنامة في منطقة اخلطر ايضا.

عالمية متفرقات

 تعرض ناديا التس����يو وروما اإليطاليان 
والالعب الشهير فرانشيسكو توتي قائد فريق 
روما واثنان من العبي التسيو لغرامات مالية 
بسبب أحداث الشغب التي صاحبت لقاء الفريقني 
»ديربي العاصمة روما« مطلع األسبوع احلالي 

ضمن أنشطة الدوري اإليطالي لكرة القدم.
 اعلن تشلس��ي االجنليزي ان مايكل ايسيان 
العب وسط غانا قد يغيب عن صفوفه حتى نهاية 
املوس��م احلالي بس��بب عدم اكتمال ش��فائه من 
اصابة تعرض لها م��ع منتخب بالده في نهائيات 
كأس األمم االفريقية خالل يناير املاضي. وذكرت 
وسائل اعالم بريطانية ان اجلهاز الطبي لتشلسي 
يثق في حلاق ايس��يان ب��كأس العالم في جنوب 

افريقيا.

 أعلن مس����ؤولو بطول����ة وميبلدون ثالث 
البط����والت األرب����ع الكبرى للتن����س عن رقم 
قياسي جديد للجوائز املالية في فئتي الرجال 
والسيدات بالبطولة حيث يحصل الفائز باللقب 
على مليون جنيه إسترليني )1.5 مليون دوالر(. 
وكشف مسؤولو البطولة عن أن مجموع جوائز 
البطولة سيبلغ 21 مليون إسترليني )32 مليون 

دوالر(.
 ذكرت صحيف��ة »ذي ص��ن« البريطانية ان 
الس��ير اليكس فيرغس��ون مدرب م��ان يونايتد 
االجنلي��زي يرغب ف��ي ان يخلفه ف��ي منصبه 
االسكوتلندي ديڤيد مويز مدرب ايڤرتون عندما 
يتقاعد من االش��راف على بطل اجنلترا في نهاية 

املوسم املقبل.

وفاة سامارانش عن 89 عامًا بالتر يحضر نهائي كأس ولي العهد القطري

»االنضباط« برأت بركات
من إهانة جماهير الزمالك

توفي الرئيس الس���ابق للجنة األوملبية الدولية خوان انطونيو 
س���امارانش نتيجة نوبة قلبية عن 89 عاما في احد مستش���فيات 

برشلونة حسبما افاد بيان صدر عن املستشفى.
وتوفي سامارانش الذي شغل منصبه بني 1980 و2001 في مستشفى 

كويرون الذي نقل اليه االحد املاضي بسبب مشاكل في القلب.
وكان س���امارانش الذي توفي أمس نتيج���ة نوبة قلبية، عمالق 
احلركة االوملبية بعد أن ترأس اللجنة االوملبية الدولية ملدة 21 سنة 
»عاصفة« تخللها ظهور االحترافية وانهيار الكتلة الشيوعية. وشهدت 
الفترة التي أمضاها سامارانش في رئاسة اللجنة االوملبية الدولية 

نصيبها من اجلدل واملشاكل.
ويعتبر س���امارانش الرجل الذي أطلق احلركة االوملبية بشكل 
فعلي في عصر تزايد فيه حج���م اإلعالم العاملي ومنو النفوذ الذي 
تتمتع به الرياضة. وكان سامارانش الذي ولد في برشلونة وتوفي 
في احد مستش���فياتها، احد اكثر الشخصيات نفوذا في اسبانيا في 

العقود االخيرة.
يذكر ان زوجة س���امارانش ماريا تيري���زا رووي توفيت في 16 
س���بتمبر 2000، ولهما ولدان هما ماريا تيري���زا وخوان انطونيو 
سامارانش جونيور الذي اصبح في يوليو 2001 عضوا في اللجنة 

االوملبية الدولية.

علمت وكالة »الصحافة الفرنسية« من مصدر 
موثوق ان رئي���س االحتاد الدول���ي لكرة القدم 
السويسري جوزيف بالتر سيحضر الى الدوحة 
في زيارة غير معلنة غدا اجلمعة بدعوة من ولي 
عهد قطر الش���يخ متيم ب���ن حمد حلضور قرعة 

نهائي���ات كأس آس���يا 2011 ومتابعة نهائي كأس 
ولي العهد بع���د غد. ويجمع النهائي بني العربي 
والغرافة. وس���ينتقل بالتر بعد الدوحة الى دبي 
حيث سيشارك في اعمال معرض »سبورت اكورد« 

الرياضي الذي ينطلق االثنني املقبل.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
قررت جلن���ة االنضباط في االحتاد املصري لك���رة القدم تبرئة 
جنم النادي األهلي محمد بركات من تهمة توجيه اش���ارات خارجة 

جلمهور الزمالك.
وكانت جلنة املس���ابقات باالحتاد في اجتماع سابق قد أكدت ان 

بركات لم يفعل شيئا يستحق عليه العقاب.
واستمر اجتماع جلنة االنضباط ملدة 4 ساعات وحضره رئيس 
االحتاد سمير زاهر، وشاهدت اللجنة شريط الڤيديو اخلاص باملباراة 

وانتهت الى عدم وجود أي جتاوز من جانب بركات بإجماع اآلراء.
اجلدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد ادعى أن محمد بركات قد 
وجه اشارات خارجة نحو جمهور الزمالك بعد احرازه للهدف القاتل 
في اللحظات األخيرة من اللقاء ولكن بالرجوع لشريط املباراة تأكد 

عكس هذا الكالم.
م���ن ناحية أخرى، يؤدي العبو االهلي الي���وم مرانهم األول في 
طرابلس بع���د أن وصلت بعثة الفريق الى ليبيا قبل ثالثة أيام من 
اللقاء امله���م للفريق مع نادي االحتاد الليبي ف���ي ذهاب دور ال� 16 

لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وفي سياق آخر، تطير مساء اليوم بعثة فريق كرة القدم بنادي 
حرس احلدود الى العاصمة التنزانية دار السالم استعدادا ملواجهة 
فريق س���يمبا التنزاني، املقررة اقامتها األحد املقبل ضمن مباريات 

ذهاب دور ال� 16 بكأس االحتاد االفريقي لكرة القدم.

 اإلسماعيلي في الخرطوم

هذا وستتوجه ظهر اليوم بعثة فريق كرة القدم بنادي االسماعيلي 
الى العاصمة السودانية اخلرطوم استعدادا خلوض مواجهة الذهاب 
في دور ال� 16 بدوري ابطال االندية االفريقي مع فريق الهالل السوداني، 

واملقررة اقامتها يوم االحد القادم.
وكان اجله���از الفني للفريق بقيادة املدير الفني عماد س���ليمان 
قد اس���تقر على مجموعة الالعبني الذين سيسافرون مع الفريق الى 

اخلرطوم بعد ان مت استبعاد املصابني.
في سياق آخر، أعلن مجلس ادارة اإلسماعيلي استعداده لدراسة 
عرض اوساسونا اإلسباني لالعب حسني عبدربه في حال وصوله 
رسميا، حيث لم يصل للنادي حتى اآلن أي عروض بشأن الالعب.

)محمد ماهر(العب القادسية عبدالعزيز احلميدي يؤكد أن األصفر األول دائما في كرة السلة


