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إشبيلية »ملك« إسبانيا في قلب »نوكامب«
أبناء األندلس أهدوا اللقب لروح بويرتا بغياب خوان كارلوس

أحرز اشبيلية كأس اسبانيا لكرة القدم 
بفوزه على اتلتيكو مدريد 2-0 في املباراة 
النهائية التي اقيم����ت بينهما على ملعب 
»نوكامب« في برش����لونة. وسجل دييغو 
كابل )5( وخيسوس نافاس )91( الهدفني. 
وسبق الش����بيلية ان توج بالكأس اعوام 
1935 و1939 و1948 و2007، علما بانه خسر 

النهائي مرتني عامي 1955 و1962.
وانقذ اش����بيلية الذي خ����اض املباراة 
في غياب هدافه البرازيلي لويس فابيانو 
الصابة في فخذه االيسر، موسمه علما بانه 
حل رابعا في الدوري احمللي وسيش����ارك 

في ال����دور التمهيدي لدوري ابطال اوروبا 
املوسم املقبل.

اما اتلتيكو مدريد ففشل في استغالل 
املعنويات العالية لدى العبيه بعد تتويجه 
بلقب مسابقة يوروبا ليغ االسبوع املاضي 
اثر تغلبه على فوالم االجنليزي 2-1، وذلك 
على الرغم من محاوالته املتكررة في الشوط 
الثاني عن طريق ثالثي الهجوم االوروغوياني 
دييغ����و فورالن واالرجنتيني س����يرخيو 

اغويرو وخوسيه انطونيو رييس.
وافتتح اشبيلية التسجيل مبكرا عندما 
وصلت الكرة على مش����ارف املنطقة الى 

دييغو كابل فأطلقها بيسراه قوية عانقت 
ش����باك حارس اتلتيكو بعد مرور خمس 
دقائق فقط. وتبادل الفريقان الهجمات من 

دون ان يتمكنا من هز الشباك.
ووسط الهجمات املتكررة التلتيكو مدريد 
في الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل 
استغل اشبيلية هجمة مرتدة سريعة ليسقط 
منافسه بالضربة القاضية في الدقيقة االولى 
من الوقت بدل الضائع بواس����طة جناحه 
السريع خيسوس نافاس الذي راوغ املدافع 

واودع الكرة داخل الشباك.
وتسلم العبو الفريق الفائز ميداليتهم 

وال����كأس من فيليبي، جنل ملك اس����بانيا 
خوان كارلوس.

وأهدى اش����بيلية اللقب الغالي لروح 
ظهيره األيسر أنطونيو بويرتا، الذي توفى 
بعد تعرضه ألزمة قلبية عام 2007 عن عمر 

يناهز 21 عاما.
وقال احلارس املخضرم اندرياس بالوب: 
»لقد انتظرنا ثالثة أعوام إلهداء اللقب إلى 
أنطونيو، ولقد حققنا ذلك اآلن«.وأضاف: 
»جماهيرنا تستحق هذه اللحظة بعد املوسم 

الصعب الذي قضيناه«.
ورفض رئيس اشبيلية، خوسيه ماريا 

ديل نيدو، اإلفصاح عما إذا كان لقب الكأس 
بجانب احتالل املركز الرابع في ترتيب الدوري 
االسباني سيؤديان إلى جتديد عقد املدرب 
املؤقت أنطونيو الفاريز، الذي تولى تدريب 
الفريق خلفا ملانولو خيمينيز في مارس 
 املاضي، عقب اخلروج من دوري أبطال أوروبا

على يد سيسكا موسكو الروسي.
وقال ديل نيلدو: »هذه ليس����ت حلظة 
التفكير في املوسم املقبل، لدينا الكثير من 

الوقت للتفكير في ذلك«.
وأوضح تش����ابي كابيل صاحب الهدف 
األول: »ه����ذا بالضبط ما كنا نحتاجه بعد 

موس����م صعب ، لق����د بذلنا جه����دا كبيرا 
ونستحق الفوز«.

من جهت����ه، قدم مدرب أتلتيتكو مدريد 
كيكي سانشيز فلوريس تهنئته إلى اشبيلية، 
مش����يرا إلى أن »هذه هي املباراة ال�65 لنا 
 في املوس����م احلالي، وب����دا علينا اإلرهاق

بعض الشيء في الشوط الثاني«.
وللمرة األولى ل����م يحضر امللك خوان 
النهائية بسبب تعرضه  كارلوس املباراة 
ملتاعب صحي����ة، وحضر ب����دال منه ولي 
العهد فيليب، والذي يعد من أنصار فريق 

أتليتكو.

دل نيري مدرباً ليوڤنتوس

اإلنجليزي ويب يدير نهائي »األبطال«

الوحدات والجزيرة األقرب لنهائي الكأس

تبعية االتحادات إلى »األولمبية البحرينية«

عنينّ نادي يوڤنتوس االيطالي العريق، لويجي دل نيري )59 عاما( 
مدربا جديدا له خلفا اللبرتو زاكيروني الذي استلم الفريق في منتصف 

املوسم احلالي من تشيرو فيرارا.
وجاء تعاقد السيدة العجوز مع دل نيري ملدة سنتني بعد ان اعلن 

االخير تركه لناديه احلالي سمبدوريا.
وكان دل نيري برز مع كييڤو )2000 � 2004( عندما صعد باألخير 
الى دوري األضواء وقاده للمنافس����ة على املراكز املتقدمة، وذلك قبل 
ان يتسلم تدريب بورتو البرتغالي )2004( لكنه لم يصمد طويال مع 

األخير وأقيل من منصبه بعد أسابيع فقط على تسلمه مهامه.

أعل���ن االحتاد األوروبي لكرة القدم امس، أن احلكم االجنليزي 
هاوارد ويب سيدير املباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا بني بايرن 
ميونيخ االملاني وانتر ميالن غدا الس���بت على ملعب »سانتياغو 
برنابيو« في العاصمة االس���بانية مدريد. ويساعد ويب مواطناه 
مايكل موالركي ودارين كان، ومارتن اتكينسون حكما رابعا. وسبق 
لوي���ب )38 عاما( ان أدار 47 مباراة في البطوالت األوروبية، وهو 
احلكم االجنليزي الوحيد املش���ارك ف���ي نهائيات كأس العالم في 

جنوب افريقيا الشهر املقبل.

يس����عى الوحدات واجلزيرة الى بلوغ املباراة النهائية ملس����ابقة 
كأس االردن لك����رة الق����دم عندما يحل االول ضيف����ا على الرمثا على 
ستاد احلسن مبدينة اربد اليوم اجلمعة، ويستضيف الثاني العربي 
غدا السبت في إياب الدور نصف النهائي. وكان اجلزيرة انتزع فوزا 
ثمينا من مضيفه العربي 2 � 1 ذهابا، فيما حقق الوحدات فوزا صعبا 

على ضيفه الرمثا 1 � 0.

المنامة ـ ناصر محمد
بن���اء على توجيهات ملك مملكة البحرين حمد بن عيس���ى آل 
خليفة، سيتم نقل تبعية االحتادات الرياضية الى اللجنة االوملبية 
البحرينية بعد االنتهاء من االجراءات املتعلقة بذلك، على ان يقتصر 
دور املؤسسة العامة للش���باب والرياضة على االشراف االداري، 
صرح بذلك الش���يخ ناصر بن حمد النائب االول لرئيس املجلس 
االعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة االوملبية الذي عبر عن 
خالص ش���كره وتقديره الى عاهل البالد على هذا التوجيه امللكي 

الذي يأتي في صالح الرياضة البحرينية.

صراعات داخلية تعصف بـ »السلة اللبنانية«

روما الستضافة أولمبياد 2020

بيروت ـ ناجي شربل
تشهد لعبة كرة السلة اللبنانية أوقاتا عصيبة في 
هذه الفترة، قبل ثالثة اشهر من موعد مشاركة منتخب 
لبنان في بطولة كأس العالم في تركيا بني 28 أغسطس 
و12 سبتمبر املقبلني، ويتوجس املراقبون خشية على 
هذه املشاركة، وفي التفاصيل ان جهات عدة اجتمعت 
ضد احتاد كرة السلة اللبناني مطالبة باسقاطه على 
خلفيات عدة، بينها معلن مثل موقف رئيس النادي 
املتحد طرابلس احمد الصفدي من االحتاد، ومطالبته 
باسقاطه على خلفية مساندة االخير للمدرب غسان 
سركيس الذي تعرض للصفدي بكالم غير الئق في 

الدور نصف النهائي للبطولة.
ويساند الصفدي رئيس احتاد الكرة الطائرة جان 
همام حلسابات انتخابية طرابلسية وشمالية خاصة 
باالحتادين، ومن اجلهات االخرى امني سر نادي مون 
السال جهاد سالمة الذي يريد استعادة ادارة االحتاد، 
والتي سحبت من الرئيس السابق له انطوان شارتييه 
في 1999، فضال عن رغبة سالمة في ايصال شخص 
الى الرئاسة يكون من اجلهة السياسية التي ينتمي 

اليها »التيار الوطني احلر«.
وخرج الى العلن اسمان حتى اآلن كبديلني لبيار 
كاخيا، أولهما رجل االعمال املقيم في الكويت وديع 
العبس����ي، والثاني االمني العام السابق الحتاد غرب 
آسيا جان تابت املقيم ايضا خارج لبنان، والذي تولى 

سابقا منصب النائب االول للرئيس في االحتاد.
ويتطلع الطامحون الى اسقاط االحتاد للحصول 
على اس����تقاالت غالبية االعضاء، وهم ينشطون في 
هذا االحتاد، اال ان االمني العام غسان فارس واحملاسب 

سابا مخلوف، أبلغا مراجعيهما برفضهما االستقالة 
معتبري����ن ما يجري افتراء عل����ى االحتاد الذي قدم 
نتائج اكثر من جيدة، بينها تأمني االموال وسد العجز 
وابرام رئيسه بيار كاخيا عقودا تعدت قيمتها املليون 
دوالر اميركي، فضال عن حتقيق الفرق اللبنانية من 
أندية ومنتخبات وطنية نتائج بارزة في مشاركاتها 

اخلارجية.
ويلقى كاخيا دعم »تيار املس����تقبل«، فضال عن 
رفض د.روبير ابوعب����داهلل والنائب االول للرئيس 
جورج بركات االنضمام الى املعارضني، بعد استبعاد 
اس����ميهما من الرئاسة، وهذا يزيد من مهمة الساعني 

الى جمع استقاالت غالبية االعضاء صعوبة.
بدوره أعلن املدير العام لوزارة الشباب والرياضة 
زي����د خيامي رفضه احداث »خضة« في كرة الس����لة 
حاليا، منبه����ا اجلميع الى ضرورة العمل على امرار 
االس����تحقاق العاملي بسالم، والتحضير له في شكل 
جيد بعيدا عن التش����نجات، وهو بذلك حيد مندوب 
حركة »أمل« في اللجنة االدارية علي فواز عن تقدمي 

استقالته.
ام���ا بيار كاخيا فقال ل� »االنباء« انه غير مهتم 
مبا يجري، »وأركز فق���ط على حتضير املنتخب 
الوطني لنهائيات بطولة العالم، وطموحنا بلوغ 
الدور الثاني بقيادة املدرب االميركي تاب بالدوين، 
ونحن نضع اللمس���ات االخيرة على املعسكرات 
والدورات اخلارجية التي سيشارك فيها املنتخب، 
وبينها مسعران في صربيا واليابان وخوض دورة 
كأس جونز في تايلند الى استضافة بطولة آسيا 

على كأس ستانكوڤيتش«.

أكدت اللجنة األوملبية اإليطالية أن 
روما ستكون املدينة اإليطالية املرشحة 
الستضافة دورة األلعاب األوملبية عام 
2020. وذكرت وسائل اإلعالم احمللية 
أنه بعد أن قرر مجلس اللجنة األوملبية 
اإليطالية أن ڤينيس���يا ليست جاهزة 
للدورة، صوت 68 من أصل 70 عضوا 
باملجلس لصالح استضافة روما للدورة 
األوملبية. وتتنافس مدريد وطوكيو أيضا 
على استضافة أوملبياد 2020، وستعلن 
اللجنة االوملبية الدولية اس���م املدينة 
املنظمة خ���الل اجتماعها في بوينس 
ايرس عام 2013. وكانت اللجنة املنظمة 
ألوملبياد 2012 في لندن قدمت تعويذتها 

قبل استضافة احلدث الكبير.

عالميةمتفرقات

 أكد االحتاد األوروبي لك��رة القدم )يويفا( التقارير 
بوجود حتقيقات مع نادي ديبرش��ن املجري لالشتباه 
في تالعب الفريق بنتائ��ج مبارياته خالل دوري ابطال 

اوروبا.
 انتخب الكسندر جوكوف نائب رئيس وزراء روسيا 

رئيسا للجنة األوملبية الروسية.
 قلب منتخب بلجيكا تخلفه أمام نظيره البلغاري 1-0 
الى فوز 2-1 في الدقيقتن االخيرتن من املباراة الدولية 
الودي��ة التي اقيمت بينهما على ملعب امللك بودوان في 

بروكسل.
 قطع ل��وس أجنيليس ليكرز نص��ف الطريق نحو 
بل��وغ الدور النهائ��ي في دوري كرة الس��لة األميركي 
للمحترفن بعد حتقيق ف��وزه الثاني على التوالي على 
فينيك��س صنز 124-112 ضمن الدور النهائي من »بالي 

أوف« املنطقة الغربية.

روبينيو يقود سانتوس 
لنهائي الكأس

ق���اد روبينيو مهاج���م منتخب 
البرازيل فريقه سانتوس للوصول 
لثاني نهائي في املوسم بالفوز على 
غرمييو 3-1 في إياب الدور نصف 
النهائي لكأس البرازيل لكرة القدم. 
النهائية  وتأهل سانتوس للمباراة 
بتفوقه 6-5 ف���ي مجموع مباراتي 
الذهاب. وطرد ثالثة العبني في الدقائق 
األخيرة بعدما أشهر احلكم البطاقة 
احلمراء في وجه ادو دراسينا مدافع 
سانتوس وجوناس مهاجم غرمييو 
بسبب تشاجرهما معا ثم تلقى ماركيز 
العب غرمييو بطاقة حمراء بسبب 

حصوله على انذارين.

العب اإلسماعيلي أحمد سمير فرج ورقة رابحة لإلسماعيلي

اإلسماعيلي يواجه األلمنيوم في الكأس
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تنطلق اليوم منافسات دور ال� 
32 لبطولة كأس مصر لكرة القدم، 
بإقامة 8 لقاءات مرتقبة، حيث يلتقي 
طنطا مع املنصورة في الرابعة عصرا 
والس����نبالوين مع حرس احلدود 
في اخلامسة مساء، بينما تقام في 
السابعة مساء مباريات اإلسماعيلي 
مع األملنيوم والنصر للتعدين مع 
طالئع اجليش واالحتاد السكندري 
مع الترسانة واملصري البورسعيدي 
مع تلفونات بني سويف واملقاولون 
العرب مع مصر املقاصة والرجاء 
مع احتاد الش����رطة. وعلى ستاد 
اإلس����ماعيلية، يلتقي اإلسماعيلي 
مع ضيفه فريق األملنيوم في مباراة 
حماسية، يسعى خاللها اإلسماعيلي 
الىا لف����وز للصعود للدور التالي 
بالبطولة، بع����د ان تأكد مواجهة 
األهلي م����ع الزمالك في دور ال� 16 
في حالة فوزهما في مباراتهما بالغد. 
مما يعني خروج احد القطبني مبكرا 
من منافس����ات البطولة، وبالتالي 
فرصة الدراويش س����تكون أفضل 
في الوصول ال����ى النهائيات وهو 
حتدي����دا ما وضح����ه املدير الفني 
لالسماعيلي عماد سليمان لالعبيه 

خالل احملاضرة االخيرة.

تعويذة أوملبياد لندن 2012

فرحة العبي إشبيلية
بكأس إسبانيا )أ.پ(


