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باحثون كنديون وأميركيون: الضوضاء المصاحبة للضربة القوية تجعل استجابة الخصم أبطأ

دراسة تؤكد أن الصوت العالي لالعب التنس يساعد على الفوز
ذكرت دراسة انه يبدو ان العبي التنس الذين يطلقون اصواتا 
عالية لدى ضربهم الكرة يتفوقون على خصومهم. وقال باحثون 
كندي����ون واميركيون ان الضوض����اء املصاحبة للضربة القوية 
جتعل استجابة اخلصم ابطأ ويحتمل على نحو كبير ان يخطئ 
في احلكم بالضبط على املكان الذي تذهب اليه الكرة لذا يصبح 

من الصعب عليه رد الكرة. 
وقال املدرس املساعد في جامعة هاواي سكوت سينت »على 
نحو متحفظ تشير النتائج التي توصلنا اليها الى ان كرة التنس 
تقطع مسافة 80 كيلومترا في الساعة وميكن ان تبدو وكأنها اقرب 
للمنافس 60 س����نتيمترا من مكانها الفعلي«، واختبر الباحثون 
نظريتهم على طالب في معمل بجامع����ة كولومبيا البريطانية 
باس����تخدام اصوات مماثلة في حجم صوت تلك االصوات التي 
يطلقها جنما التنس الروسية ماريا شارابوڤا واالسباني رافائيل 

نادال. 
ونشرت النتائج في النشرة االلكترونية ملكتبة العلوم العامة 
)وان(. ويقول سينت وزمالؤه ان هناك تفسيرات عديدة محتملة 
وراء ان يكون لهذه االصوات هذا التأثير. واش����ار الباحثون الى 
ان بعض العب����ي التنس احملترفني يحاولون احلكم على دوران 
وسرعة الكرة من الصوت الذي تصدره لدى ضربها باملضرب لذلك 
فان االصوات العالية ميكن ان تخفي هذه االشارات فيما ميكن ان 
متثل ايضا موضع خالف عام، وتلك االصوات مادة مثيرة للجدل 
في دوائر لعبة التنس وتطلق عليها مارتينا ناڤراتيلوڤا الفائزة 

ببطولة وميبلدون تسع مرات »خداع تام وبسيط«.
 وقال سينت ان »الدراسة تثير عددا من االسئلة ذات االهتمام 
بالتنس، فعلى سبيل املثال اذا ما اطلق رفائيل نادال صوتا عاليا 

ولم يطلق روجيه فيدرر فهل هذا عدل؟«.
ووصفت مباراة تنس ببطولة وميبلدون هذا العام بني سيرينا 
ويليامز والبرتغالية املراهقة ميشيل الرشر دي بريتو بانها »قمة 
الصرخات« بس����بب كل الضوضاء الناجتة عن الالعبتني، وقال 
سينت ان الباحثني يخططون اآلن لدراسة اذا ما كان كبار العبي 
التنس في العالم قد طوروا اس����تراتيجيات للتخفيف من تأثير 

االصوات التي يطلقها خصومهم اثناء اللعب.

تأهل السد اللبناني لنصف نهائي خطوبة متعب ويارا ملكة جمال مصر
البطولة اآلسيوية لليد وخروج الصداقة

أخيرا وبعد سلس����لة من الشائعات أعلن كل من عماد متعب العب 
النادي األهلي واملمثلة الشابة يارا نعوم ارتباطهما رسميا، حيث كشف 
هذا الثنائي الذي أثار ارتباطهما جدال واسعا خالل الفترة األخيرة عن 
صور خطبتهما. وقد مت االحتفال في منزل يارا نعوم واقتصر احلضور 
على أسرة العروسني فقط، ومن املقرر أن يقام قريبا حفل الزفاف. ويأتي 
إعالن خطبة كل من يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، وعماد متعب 
في الوقت التي انتشرت فيه شائعات تؤكد اعتراض أسرة متعب على 
هذا االرتباط.وبدأت قصة ارتباط عماد ويارا عندما ظهر عماد متعب ألول 
مرة بصحبة يارا خالل مسابقة ملكات جمال العام ومن وقتها وانتشرت 
األقاويل التي تؤكد وجود قصة حب بينهما، وانتشرت الشائعات بقوة 
عندما ظهر عماد ويارا في الستاد خالل مباراة النادي األهلي والشبيبة، 
ومن وقتها والشائعات حتاصرهما وذلك بعد التقاط صور لهما خالل 
جلوس����هما معا في املقصورة األمامية، فضال عن ظهورهما في العديد 
م����ن األماكن العامة.يذكر أن يارا نعوم خاضت من قبل جتربة التمثيل 
حيث شاركت في فيلم »حني ميسرة« مع املخرج خالد يوسف، وتستعد 

خالل الفترة املقبلة لبطولة فيلم »صوت وصورة«.

بيروت ـ ناجي شربل
تأهل الس���د اللبناني وصيف حامل اللقب، وذوب آهان اإليراني 
للدور نصف النهائي من بطولة االندية اآلس���يوية ال� 13 لكرة اليد 
بفوزهما على فوالذ مباركة أصفهان اإليراني 26 � 25، والثاني على 
الصداقة اللبناني 33 � 23 في املباراتني اللتني أجريتا في قاعة حامت 

عاشور على طريق املطار.
في املباراة األولى وضمن املجموعة األولى، انتظر السد الثواني 
األخيرة حلسم تأهله 26 � 25 )الشوط األول 13 � 12 للسد( بعد مباراة 
صعبة جدا. وكان افضل مسجل للسد الصربي املجنس لبنانيا بويان 
بوتوليا 8 إصابات وأضاف املصري أحمد األحمر 6، ولفوالذ مباركة 

ميالد مسائلي 9 إصابات وأضاف سجاد استيكي 7.
وفي املباراة الثانية، تغلب ذوب آهان بسهولة على الصداقة بفارق 
10 إصابات 33 � 23 )الشوط األول 21 � 10(، بعد مباراة لم يقدم فيها 
الفريق اللبناني املنتظر منه، ولوال تهاون الفريق اإليراني في الشوط 

الثاني لكانت اخلسارة أقسى بكثير.
وكان أفضل مسجل لذوب آهان علي الرضا ربيع دولت 5 إصابات، 
وأضاف كل من برويز إحساني ومحمد رضا الرجبي ومسعود زوهرابي 
وعبداحلمي���د جمالي 4 إصابات، وللصداقة جميل قصير والصربي 

املجنس لبنانيا غوران دوكيتش 5 إصابات لكل منهما.

عماد متعب مع والدته وخطيبته يارا

إثارة ومنافسة قوية شهدتها مباريات نصف نهائي البطولة اآلسيوية

السويسري روجيه فيدرر يصرخ مع كل ضربة صرخات العب التنس اإلسباني رافائيل نادال تقوده للفوز بالبطوالت

بعد تراجع »الغارديان« عن اتهاماتها بالتشويش على المونديال

»الجزيرة«: يمكن أن تكون شركة أردنية نفذته دون علم السلطات

العهد يحرز كأس السوبر على حساب األنصار

الهالل يفوز على االتفاق ويتقدم للمركز الثاني

قمة عربية أفريقية بين األهلي والترجي
القاهرة - سامي عبدالفتاح

يشهد ذهاب الدور نصف النهائي من 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
مواجهتني قويتني عندما يستضيف األهلي 
املصري حامل اللق���ب 6 مرات الترجي 
الكونغولي حامل  التونسي، ومازميبي 
لقب النسخة االخيرة ش���بيبة القبائل 
اجلزائ���ري اليوم. وما يرف���ع من حدة 
املنافسة في دور األربعة، تصدر الترجي 
املجموعة األولى في ربع النهائي بفوزه 
ف���ي 4 مباريات من أصل 6، وس���يطرة 
ش���بيبة القبائل على املجموعة الثانية 
التي تصدرها بفارق مريح )6 نقاط( عن 

األهلي املصري الثاني.
في املباراة االولى املقررة على ستاد 
القاهرة في الثامنة والنصف من مساء 
اليوم بالتوقيت احمللي، يدخل األهلي من 
أجل حتقيق شيء واحد فقط هو الفوز 
باللقاء وبنتيجة ال تقل عن هدفني نظيفني 
لتسهيل مهمة الفريق االحمر في مباراة 
العودة التي ستقام بعد اسبوعني على 
ملعب املنزة بتونس، وتعد هذه املباراة 
هي اخلطوة قبل االخيرة لألهلي للوصول 
الى املراد من البطول���ة القارية االولى، 
وهو الوصول الى نهائيات كأس العالم 

لألندية بأبوظبي.
وسيعاني األهلي من عدة غيابات في 
صفوفه مثل أحمد حس���ن قائد الفريق 

أحرز اللقب الحق���ا بفضل الهدف الذي 
سجله س���يد عبداحلفيظ في آخر ربع 

ساعة من املباراة.
وأدى الترجي مرانه األخير باألمس 
على س���تاد القاهرة وفي نفس توقيت 
املباراة، وقد حرص اجلهاز الفني للفريق 
التونس���ي على خلو امللعب من جميع 
احلاضرين حرصا على سرية التدريبات 
وعدم كشف الفكر اخلططي الذي سيخوض 
به الفريق لق���اء اليوم. وحول صعوبة 
املب���اراة وحتقيق الفوز على األهلي في 
القاهرة، أكد املدير الفني للصفاقسي فوزي 
البنزرتي ان فريقه استعد بصورة قوية 
للقاء، ويسعى للخروج منه بأفضل نتيجة 
ممكنة من أجل حس���م التأهل للمباراة 
النهائية في لقاء العودة الذي سيقام في 

تونس بعد أسبوعني.
وفي املواجهة الثانية، يبحث شبيبة 
القبائل حامل لقب املسابقة مرتني، عن 
متابعة ادائه املميز في املس���ابقة حتت 
اشراف املدرب السويسري أالن غايغر. 
وقال مدافع الفريق األصفر، الدولي املالي 
ادريسا كوليبالي: »نحن مصممون على 
إحراز اللقب، ونتائجنا خير دليل على 
ذلك«. وتواجه الفريقان في مسابقة كأس 
االحتاد االفريقي عام 2000، فاكتس���ح 
ش���بيبة القبائل ضيفه 5-0 ذهابا، قبل 

أن يخسر ايابا 2-0.

املبتعد لفترة طويلة إلصابته في ركبته، 
والعب الوس���ط املوقوف حس���ام غالي 
والظهير األيسر سيد معوض املصاب. 
ويحوم الشك حول مشاركة املهاجم محمد 
ناجي جدو الذي تعرض لإلصابة خالل 
خس���ارة الفريق أمام االسماعيلي )2-
4( في ربع النهائ���ي. ويتعرض مدرب 
الفريق حسام البدري النتقادات بسبب 
تراجع مس���توى حامل لقب املسابقة 6 
مرات )رقم قياسي(، كما اعترف مساعده 
عالء ميهوب ان الفريق ال يتحمل تكرار 
األخطاء السابقة: »نحن نعاني من األخطاء 

املتكررة، لكننا نعمل جاهدين لتفاديها«. 
ويعول األهلي على محمد ابوتريكة ومحمد 
بركات وحسام عاشور على ان يساندهم 

من اخللف احمد فتحي ووائل جمعة.
من جهته، يأمل الترجي، حامل لقب 
1994، الثأر خلس���ارته أمام األهلي 3-0 
في نسخة 2007، وهو يعول على متصدر 
ترتيب هدافي املسابقة املهاجم النيجيري 
ماي���كل اينيرامو )7 أه���داف(. وتواجه 
الفريقان في نصف نهائي نسخة 2001 
فتعادال دون أه���داف ذهابا في القاهرة، 
وبنتيجة 1-1 ايابا، ليتأهل األهلي الذي 

الشرطة يقبض على الصدارة
اس��تعاد احتاد الش��رطة موقعه في صدارة الدوري املصري املمتاز لكرة القدم بعدما 
تغلب على اإلسماعيلي 2-1 اول من امس في املرحلة الثامنة. ويدين احتاد الشرطة بالفضل 
في فوزه ملهاجمه النيجيري مينوسو بوبا الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتني 84 و90 

بعد أن تقدم اإلسماعيلي بهدف لالعب عبداهلل السعيد في الدقيقة 78.
ورفع احتاد الشرطة رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة حيث أنه الفوز الرابع له مقابل ثالثة 

تعادالت هذا املوسم، بينما جتمد رصيد اإلسماعيلي عند عشر نقاط في املركز السابع.
واحتل اإلنتاج احلربي املركز الثاني برصيد 13 نقطة بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه 

االحتاد السكندري وتغلب عليه 3-6.
كذلك تغلب املقاولون العرب على سموحة 2-1 ليرفع األول رصيده إلى سبع نقاط في 
املركز الثالث عش��ر ويتجمد رصيد س��موحة عند ثالث نقاط في املركز الس��ادس عشر 

األخير. 
وحقق فريق وادي دجلة فوزا صعبا خارج أرضه وتغلب على مضيفه اجلونة 0-2.

بن همام يطلق موقعه 
الخاص على شبكة اإلنترنت

أطلق رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم القطري محمد بن همام 
موقعه الرسمي على شبكة االنترنت 
باللغتني العربية واالجنليزية حسبما 
أورد املوقع الرسمي لالحتاد القاري 
للعبة.ويشتمل املوقع على أقسام 
خاصة باألخب��ار ومقاطع الڤيديو 
والصور، إلى جانب املدونة اخلاصة 

برئيس االحتاد ومعلومات عنه.
وعن موقعه اجلديد، قال بن همام 
للموقع »هذا املوقع يعتبر وسيلة 
للتواصل مع عشاق كرة القدم، كرة 
القدم هي اللغة التي نتخاطب بها، 
وسأقوم بوضع أفكاري حول اللعبة 

من خالل هذا املوقع«.

أوزيل معجب بميركل
كشف األملاني مسعود أوزيل 
العب ريال مدريد االس��باني عن 
اعجابه باملستشارة أجنيال ميركل 
وذل��ك ف��ي مقابلة م��ع صحيفة 
»فوكاس« األس��بوعية نش��رتها 
أمس. وقال العب الوسط الشاب 
)21 عاما( »انني أحد كبار املعجبني 
مبي��ركل. بكل تأكي��د معجب مبا 
حققته ومبا فعلته من أجل أملانيا، 

أقدرها كثيرا«.

عم����ان: تراجعت صحيف����ة »الغارديان«
البريطانية ع����ن االتهامات التي وجهتها 
الى السلطات االردنية االربعاء املاضي والتي 
لم تستبعد فيها ان يكون للحكومة دور في 
التشويش الذي حدث على قنوات »اجلزيرة« 
الرياضية خالل تغطيتها مباريات كأس العالم 
االخيرة بجنوب افريقيا 2010. ونقلت وكالة 
»عمون« الرياضي����ة االردنية عن الصحيفة 
البريطاني����ة قولها في تقرير ثان لها يرصد 
ردات الفع����ل حول تقريره����ا االول »انه من 
احملتمل ان تكون شركة اردنية تزود بخدمات 

الستاليت هي التي نفذت عملية التشويش 
بدون علم السلطات االردنية«، علما ان التقرير 
االول ق����د اورد أن عملية التش����ويش كانت 
متطورة ودقيقة، وانه ال ميكن أن تكون قد 
حدثت مبعزل عن علم السلطات االردنية. وقال 
التقرير »ان هناك تكهنات بأن عاملني سابقني 
في احدى شركات خدمات الستاليت في عمان 
كانوا وراء التش����ويش الذي تعرض له بث 
قناة اجلزيرة الفضائية خالل مباريات كأس 
العالم«. وضمنت ال� »غارديان« هذه االدعاءات 
في ختام تقرير نشرته يتعلق بالنفي الرسمي 

االردني لالتهامات والرفض التام لالدعاءات 
التي نشرت في الصحيفة ذاتها ان يكون االردن 
وراء التشويش. وقالت في تقريرها »انه وفي 
تطور جديد بهذا الصدد، هناك تكهنات ان من 
وراء عملية التشويش في االردن هم عاملون 
سابقون في احدى الشركات التي تقدم خدمات 
للتلفزيون والستاليت � ومقرها عمان � وهي 
شركة تعمل مع شبكة اجلزيرة والبي.بي.سي 
ومحطات اخرى«. ولم تذكر الصحيفة اسم 
الش����ركة املعنية بهذا االتهام او العاملني بها 

او مصدر التكهنات املشار اليها.

أحرز العه���د، بطل الدوري 
اللبناني لكرة القدم في املوسم 
الكأس السوبر للمرة  املاضي، 
الثالثة في تاريخه بفوزه على 
االنص���ار بطل ال���كأس 1 - 0 
عل���ى ملعب بلدية صيدا خلف 
أبواب موصدة. وسجل محمود 
العلي هدف املباراة الوحيد في 

الدقيقة 18. وكان العهد خس���ر 
لقب النسخة املاضية أمام النجمة 
بركالت الترجيح وذلك بعد أن 
أحرز لقب نسخة 2008 بفوزه 
على املب���رة 3 - 1. ويأتي فوز 
العهد بالكأس السوبر بعد أقل من 
أسبوع من تتويجه بلقب كأس 
النخبة على حس���اب االنصار 

بركالت الترجي���ح 4 - 3 بعد 
تعادلهما سلبا. وغاب عن العهد 
الثنائي حس���ن مزهر وعباس 
عطوي »أونيكا« بسبب اإلصابة، 
وأكمل املباراة بعش���رة العبني 
بعد طرد مدافعه عباس كنعان 
)63(. وانطلقت مسابقة الكأس 
السوبر عام 1996، وأقيمت 11 مرة 

حتى اآلن، وأحرز القابها كل من 
االنص���ار 4 مرات )أعوام 1996 
و1997 و1998 و1999( والنجمة 
4 مرات )2000 و2002 و2004 
و2009( والعه���د ث���الث مرات 
)2005 و2008 و2010(، ول���م 
تقم أعوام 2001 و2003 و2006 

و2007.

ارتق���ى الهالل ال���ى املركز 
الثان���ي بعدم���ا حق���ق فوزه 
اخلامس على التوالي وكان على 
حساب ضيفه االتفاق 1-0 على 
ستاد امللك فهد الدولي بالرياض 
في افتتاح املرحلة الثامنة من 
الدوري السعودي لكرة القدم. 
وسجل السويدي كريستيان 
فيلهيلمس���ون ه���دف املباراة 

الوحي���د في الدقيق���ة الثانية 
عندما مرر كرة عرضية حاول 
حارس مرم���ى االتفاق محمد 
خوجة التقاطه���ا لكنه تابعها 
داخل مرماه. واعتمد الفريقان 
على الك���رات العرضية، وكان 
الهالل األخطر فيها، لكن االتفاق 
كاد يدرك التعادل من تسديدة 
أنقذها  الرهيب  قوية لراش���د 

احلارس حسن العتيبي )29(. 
القحطاني  وتع���رض ياس���ر 
لإلصابة وترك مكانه لفيصل 
اجلمعان )40(. وهدد الروماني 
رادوي مرمى االتفاق بتسديدة 
قوية أبعدها خوجة الى ركنية 
)46(، وانفرد الكوري اجلنوبي 
لي يونغ بخوجة لكن األخير 
حول كرته ال���ى ركنية )66(، 

ورد سياف البيشي بكرة رأسية 
مرت بجوار القائم )67(. ورفع 
الهالل رصيده الى 15 نقطة من 
5 مباريات بفارق 3 نقاط امام 
االحتاد املتصدر والذي يخوض 
اليوم عندما  السابعة  مباراته 
يحل ضيفا على التعاون. ويلعب 
اليوم ايضا الشباب مع احلزم، 

والفيصلي مع جنران.

أبوتريكة يقود األهلي أمام الترجي في مباراة مرتقبة


