
 45  رياضة  الخميس ١١ نوفمبر ٢٠١٠   

 العب األهلي شريف عبدالفضيل والعب اجلونة أحمد عمران يتصارعان على الكرة 

 الهالل يأمل في جتاوز ظروفه الصعبة أمام جنران 

 االسباني باو غاسول العب ليكرز يسجل في سلة مينيسوتا  (أ.پ)  مهدي كارسيال لم يحدد مصيره حتى اللحظة

أموال بث مباريات الدوري املمتاز 
للموسم احلالي. وقال رئيس االحتاد 
السكندري وعضو اللجنة السباعية 
محمــــد مصيلحــــي: «بلغت قيمة 
بيع مباريات البطولة ٧٠ مليون 
جنيه بجانب أربعة ماليني دعم من 

املجلس القومي للرياضة». 
  وتابع مصيلحي «سيتم تقسيم 
املبلغ بحيث يحصل احتاد الكرة 
على ١٥٪ ويتم تقسيم ٣٥٪ من املبلغ 

على أندية املمتاز بالتساوي».
  ويخوض ١٦ ناديا منافســــات 
املمتــــاز لكرة  الــــدوري املصري 

القدم.
  واستطرد مصيلحي «٢٠٪ من 
املبلغ تذهب ألصحاب املراكز من 
األول للثالث بجانب ١٠٪ حتصل 
عليها األندية الشعبية التي أنشئت 

قبل عام ١٩٤٨».
  وينطبق بند تاريخ اإلنشاء على 
أندية األهلي والزمالك واإلسماعيلي 

واملصري واالحتاد السكندري.
  وأضاف مصيلحي «١٠٪ سيتم 
توزيعهــــا على األندية وفقا لعدد 
املباريات التي تذاع لها خالل املوسم 
و١٠٪ أخــــرى تذهب لألندية التي 
فازت بلقب الدوري من قبل لتتم 

نسبة الـ ١٠٠٪».
  ويعد الثالثي األهلي والزمالك 
واإلسماعيلي هو األكثر استفادة من 
ذلك البند حيث تذاع لهم نسبة ١٠٠٪ 

من مبارياتهم طوال املوسم. 

عبداملنصف حارس مرمى اجلونة، 
إلى غرفة مالبس األهلي عقب املباراة 
من أجــــل االعتذار حملمد غدار عن 
االلتحام القوي الذي حدث بينهما 
خالل املبــــاراة، وأكد منصف أنه 
لم يقصد إصابة غدار أو االلتحام 
القوي معه. وســــاد اجلهاز الفني 
للجونة سعادة غامرة عقب نهاية 
املباراة واحلصول على نقطة من 
فريق األهلي، وتفرغ العبو الفريق 
لإلدالء بالتصريحات جلميع وسائل 
اإلعالم، بينما أبدى ناجي استياءه 

من سوء جنيل ملعب اجلونة الذي 
املباراة. وأكد مهاجم  اســــتضاف 
اجلونة شريف أشرف أن األهلي لم 
يكن يستحق التعادل في اللقاء الذي 
جمع الفريقني. وقال العب األهلي 
السابق: «لعبنا مباراة  والزمالك 
جيدة جدا ولم يكن األهلي يستحق 
التعادل، وأمتنى أن يعوضنا اهللا 

خيرا في املباريات املقبلة».
  من جهة أخرى، توصلت اللجنة 
السباعية بالتشــــاور مع االحتاد 
املصري لكرة القدم لنسب تقسيم 

بالفريــــق األحمر أحمد ناجي عن 
استيائه من ســــوء حالة أرضية 
امللعب الذي اســــتضاف املباراة، 
املبالغ  مؤكدا أن كثافتها وطولها 
ساهم في سوء أداء العبي األهلي 
خــــالل املباراة. وأعرب عن رضاه 
باملســــتوى الذي ظهر به حارس 
الســــعود في  أبو  األهلي محمود 
مباراته الرسمية األولى مع الفريق، 
مؤكدا أنه ســــيكون إضافة قوية 

حلراسة مرمى الفريق األحمر.
  ومــــن جانبــــه توجــــه محمد 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  اصبح التغيير في اجلهاز الفني 
لالهلي على وشك ان يحدث، بعد 
طول انتظار وبعد ان شاهد رئيس 
االهلي حســــن حمدي حال فريقه 
في مبــــاراة اجلونة في مباراتهما 
املؤجلة من املرحلة الرابعة للدوري 
املصري والتي اقيمت في الغردقة، 
والتعادل الصعــــب الذي انتزعه 
الفريق، وانه كان اقرب الى تلقى 
هزمية ثقيلة جدا، لوال سوء توفيق 
مهاجمي اجلونة، وتألق احلارس 
ابوالسعود ليخرج الفريق بنقطة 
ال يســــتحقها برأي خبراء اللعبة 
وجمهور االهلي نفسه، الذي فقد 
الثقة في قدرة فريقه في احلفاظ 

على بطولة الدوري.
  وأعــــرب املدرب املســــاعد في 
األهلي عالء ميهوب عن استيائه 
من األجواء احمليطة مبلعب املباراة، 
مؤكدا أن غرف املالبس ضيقة وال 
تليق مبباريــــات بطولة الدوري، 
باإلضافة إلى األجواء غير املواتية 
الذي استضاف  احمليطة بامللعب 
املباراة. وأضاف ميهوب أن التعادل 
يعتبر مقبوال في ظل الظروف التي 
واجهها الفريــــق وغياب أكثر من 
العب مهم عن املباراة، مشيرا إلى 
أن اجلونة قدم مباراة جيدة وظهرت 
بصمات اجلهاز الفني بقيادة انور 

سالمة على أداء الالعبني. 
  وأبدى مدرب حــــراس املرمي 

 األهلي فقد ثقة جماهيره بعد رحلة الغردقة 
 ٧٤ مليون جنيه قيمة بيع الدوري والثالثة الكبار في مقدمة المستفيدين

 إعالمي سوداني: المصريون مصابون بعقدة الدونية
ــن بني  ــدو أن حرب التالس ــي.نت: يب  ام.بي.س
ــذ حوالي عام  ــتمرة من املصريني واجلزائريني املس
ــة املباراة الفاصلة املؤهلة إلى كأس العالم  على خلفي
األخيرة مازالت جتتذب عديدا من املتطوعني حتى من 
خارج البلدين. آخر تعليق على أحداث تلك املباراة ـ 
ــهدت في أعقاب انتهائها بوادر أزمة مصرية  التي ش
ــارعت حكومتا البلدين إلى إطفائها  ــودانية س ـ س
ــودان وعبر مقال لإلعالمي  ــرعة ـ جاء من الس بس
ــد علي، الذي كتب  ــوداني هيثم محم الرياضي الس
يرد على حملة االتهامات التي كالتها وسائل اإلعالم 
املصرية ضد عبداملنعم مصطفى (شطة) مدير اللجنة 
الفنية في االحتاد االفريقي، وهو سوداني مقيم منذ 
أكثر من ثالثني عاما في مصر والذي تعرض حلملة 
ــحاتة  ــن ش ــة من اإلعالم املصري ومن حس شرس

ــدرب املنتخب املصري، الذي قال في أحد البرامج  م
الفضائية، معلقا على تصريحات شطة «عيب يبقى 
عايش وبياكل ويشرب من مصر ويهاجم منتخبها». 
ــطة تنادى اإلعالم  ــوم املصرية على ش حملة الهج
ــوداني للرد عليها، فكتب هيثم محمد علي في  الس
ــوون الرياضية املتخصصة حتت عنوان  صحيفة ق
«لست عنتر بن يحيى» يقول.. اليوم نعود للرد على 
خطرفات بعض املواقع املصرية التي تعرض لها أحد 
ــالم الرياضي بقيادة  ــا من رموزهم في اإلع رموزن
ــلبي  ــون إبراهيم حجازي واملهرج مدحت ش الفرع
ــذه الفاصلة  ــد. وأضاف: بعد ه ــن الغندور خال واب
ــون بعقدة الدونية  ــقاء في مصر يصاب أصبح األش
من كل ما هو سوداني.. وظلوا يبحثون عن شماعة 

لرمي إخفاقاتهم وخروجهم ووداعهم احلزين. 

 العب كريكيت باكستاني يعتزل 
فجأة بسبب تهديدات بالقتل

 الريان في اختبار صعب مع لخويا

 عبداهللا: اإلمارات ستكون األكثر  بن شيخة: لم أستقر على مساعدي
سعادة بتأجيل «خليجي ٢٠»

 أفادت وســــائل اعالمية بأن العب الكريكيت الباكستاني وحارس 
الويكيــــت لفريق بــــالده، «ذو القرنني حيدر»، اعتــــزل اللعب بعدما 
شــــارك في فوز فريقه في اليوم الرابع على فريق جنوب افريقيا في 
مسابقة دولية في دبي. وغادر الالعب، البالغ من العمر ٢٤ عاما، فندق 
الفريق في دبي االثنني املاضي وسافر الى لندن بعدما تلقى تهديدات 
بالقتل ان لم يشــــارك في بيع املباراة (حتديد النتيجة مسبقا لصالح 
فريق جنوب افريقيا). وقال حيدر: «من األفضل ان أتقاعد من اللعب 
الدولي طاملا نتلقى أنا وعائلتي تهديدات على الدوام». وكشف عن ان 
شخصا طلب منه ان يتفق على حتديد نتيجة املباراة مسبقا لصالح 
جنوب افريقيا، ولم يلعب حيدر مباراة االثنني التي فازت بها جنوب 
افريقيا لتنهي املسابقة بالفوز على باكستان ٣-٢. وقال حيدر انه قرر 
التوجه الى لندن النه يشــــعر باألمان فيها ويعرف ان القانون يحمي 
من يلتزم الطريق املســــتقيم. ولم يقرر ذو القرنني ان كان ســــيطلب 

اللجوء السياسي في بريطانيا ام ال. 

 تســـعى الفرق القطرية الى اســـتغالل اجلولة احلادية عشرة 
األخيرة من عمر املرحلة األولى لدوري كرة القدم وحتقيق أفضل 
نتيجة قبل توقف املنافسات لشهرين وحتديدا حتى فبراير املقبل 

بسبب كأس اخلليج في اليمن وكأس آسيا في الدوحة.
  وتفتتح املرحلة اليوم فيلعب الوكرة مع الغرافة، واألهلي مع 
ام صالل، واخلريطيات مع الســـد، وتستكمل غدا فيلعب السيلية 

مع قطر، واخلور مع العربي، وخلويا مع الريان. 

 قال املديــــر الفني للمنتخب اجلزائري لكــــرة القدم عبد احلق بن 
شــــيخة في ظل السعي لتعيني مدرب مساعد له باملنتخب، ان املدرب 

املساعد «لن يكون بالضرورة أجنبيا».
  وقال بن شــــيخة في مؤمتر صحافي «مسألة تدعيم اجلهاز الفني 
للمنتخب التزال مطروحة. ال أســــتطيع قول أي شيء في هذا الشأن 
حاليا سوى أن هذا املساعد ميكن أن يكون أجنبيا كما ميكن أن يكون 
جزائريا». وذكرت وكالة األنباء اجلزائرية أنه منذ اســــتقالة املدرب 
املســــاعد زهير جلول من اجلهاز الفني إثــــر الهزمية أمام جمهورية 

أفريقيا الوسطى ٠-٢.  

 أكد األمني العام الحتاد كرة القدم اإلماراتي يوسف عبداهللا أن االحتاد 
يؤيد تأجيل بطولة «خليجي ٢٠» لكرة القدم، املقررة إقامتها في اليمن 
خالل الفترة من ٢٢ اجلاري حتى اخلامس من ديسمبر املقبل، موضحا 
أن التأجيل ليس عيبا، مادام سيتيح الفرصة إلقامتها في موعد وأجواء 
مناســــبة يساعدان على إجناحها بالشكل املطلوب. كالم عبداهللا جاء 
فــــي حديث له مع صحيفة «اإلمارات اليــــوم» اذ اعتبر ان االحتاد لم 
يتسلم حتى اآلن أي قرار رسمي يفيد بتغيير موعد البطولة أو نقلها 
كما يدور في الســــاحة اخلليجية، لكننا مع قرار التأجيل ألنه يصب 
في مصلحة املنتخبات اخلليجية املشاركة في هذا العرس اخلليجي، 
خصوصا للكرة اإلماراتية ألن ذلك ســــيتيح الفرصــــة أمامنا إلعداد 
منتخبنا الوطني األول بصورة مناسبة، ما يسمح له باملشاركة بقوة في 
البطولة بصفوف مكتملة. وأضاف «سنكون أكثر االحتادات اخلليجية 
سعادة بقرار التأجيل من أجل إعادة ترتيب أمور املنتخبات الوطنية 
بشــــكل افضل، خصوصا على صعيد برمجة مباريات الدوري احمللي 
واملشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا في قطر والتحضير الستضافة 

أبوظبي بطولة كأس العالم لألندية خالل الشهر املقبل». 

 «زيزو» 
  يتدخل لحرمان 

المغرب 
  من كارسيال

 
 ٤٦ نقطة 
لميلساب 
  في سلة ميامي  

 إم بي سي.نت: يطارد النجم الفرنسي زين الدين 
زيدان ذو األصول اجلزائرية الالعب مهدي كارسيال، 
احملترف في صفوف نادي ستاندرلياج البلجيكي، 
إلقناعه بعدم االنضمام إلى صفوف املنتخب املغربي 
خالل الفترة املقبلة في حال توجيه أسود األطلس 
الدعوة له قبل مواجهة اجلزائر في اجلولة الثالثة من 
التصفيات املؤهلة إلى أمم غينيا االستوائية والغابون 
٢٠١٢. وحسب ما ذكرت صحيفة «النخبة» املغربية 
فإن زيدان وعد كارسيال مبساعدته على اللعب لفريق 
ريال مدريد اإلســــباني نظير عدم اختيار املنتخب 
املغربي، واللعب ضمن صفوفه خالل الفترة املقبلة. 
ويبذل زيدان مجهودات مكثفة إلقناع مسؤولي ريال 

مدريــــد باحلصول على خدمات كارســــيال في فترة 
االنتقاالت الشــــتوية في يناير املقبل، ومن ثم فإنه 
سيكون بإمكانه ارتداء فانيلة املنتخب اإلسباني في 
حال تألقه مع النادي امللكي بحكم أن إســــبانيا هي 

بلد والده في حني املغرب هي بلد والدته.
  وأعلنــــت الصحيفة أن حتركات زيدان تعود في 
املقام األول واألخير بتحريض من خالل لوبي جزائري 
يســــعى لقطع الطريق علــــى املغاربة لضم الالعب 
لصفوفه، وبناء على ذلك أكد زيدان ملســــؤولني في 
االحتاد اإلسباني أن كارسيال هو خليفة إنييستا أو 
تشاڤي، وأن إسبانيا ستخسر كثيرا في حال إضاعة 

فرصة ضم كارسيال. 

 قدم بول ميلســــاب مباراة خارقة وقاد يوتا جاز 
الــــى فوز هام على ميامي هيت ١١٦-١١٤ بعد التمديد 
ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وجاءت 
املباراة غريبة للغاية، فرغم تسجيل دواين وايد ٣٩ 
نقطة مليامي، حقق ليبرون جاميس ثالثية مزدوجة 
«تريبــــل دوبل» وتقدم هيــــت ٢٢ نقطة على ضيفه 
(الشوط االول ٥١-٣٢)، اال ان جاز قلب األوراق وأحلق 
اخلسارة الثالثة بهيت. وحقق ميلساب أعلى رصيد 
في مسيرته مسجال ٤٦ نقطة و٩ متابعات، بينها ١١ 
نقطة في اخر ٢٨ ثانية من الوقت األصلي. كما التقط 
ميلســــاب كرة مرتدة قبل ٤ أعشار من الثانية على 
نهاية الوقت وسجل سلة التعادل ١٠٤-١٠٤. وحقق 

لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب في املوســــمني 
االخيريــــن فوزه الثامن على التوالي على حســــاب 
ضيفه مينيســــوتا متبروولفز ٩٩-٩٤ على ملعب 
«ستايبلز سنتر» أمام ١٨٫٩٩٧ متفرجا. وحقق نيو 
اورليانز هورنتس رقما قياسيا خاصا عندما حقق 
فوزه السابع على التوالي على حساب ضيفه لوس 
اجنيليس كليبرز ١٠١-٨٢ على ملعب «نيو اروليانز 
ارينا» أمام ١٢٫٤٧٩ متفرجا. وفي باقي النتائج، فاز 
انديانا بيسرز على دنفر ناغتس ١٤٤-١١٣، وكليفالند 
كافالييرز على نيوجيرزي نتس ٩٣-٩١، وميلووكي 
باكس على نيويورك نيكس ١٠٧-٨٠، وبورتالند ترايل 

باليزرز على ديترويت بيستونز ١٠٠-٧٨. 

 ألونسو.. هل يكون الضحية التاسعة 
للسباق األخير؟

 يبدو السائق االسباني فرناندو الونسو قريبا جدا من اضافة 
لقب ثالث الى سجله في بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال 
واحد، هذه املرة بزي احلظيرة االيطالية الشهيرة فيراري، بعد ان 

سبق له ان فعلها مرتني بألوان رينو عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦.
  ويعتبر «ابن ماديرا» املرشــــح االقوى من منطلق كونه يتربع 
على قمة الترتيب العام لفئة السائقني برصيد ٢٤٦ نقطة قبل جولة 
واحدة على ختام سلسلة ٢٠١٠ في أبوظبي يوم االحد املقبل، بيد 
ان حظوظ ثالثة سائقني اخرين مازالت قائمة النتزاع اللقب ايضا، 
ويتقدم هؤالء االســــترالي مارك ويبر (ريد بول - رينو) صاحب 
املركــــز الثاني بـــــ ٢٣٨ نقطة، وزميله في الفريق نفســــه االملاني 
سيباســــتيان فيتيل (٢٣١)، والبريطاني لويس هاميلتون سائق 

ماكالرين مرسيدس (٢٢٢).
  اجلدير ذكــــره ان النظام اجلديد لتوزيــــع النقاط قضى مبنح 
بطل كل سباق ابتداء من نسخة ٢٠١٠ لبطولة العالم ٢٥ نقطة بدل 
١٠، الوصيــــف ١٨ عوض ٨، الثالث ١٥ بــــدل ٦، الرابع ١٢ عوض ٥، 
اخلامس ١٠ بدل ٤، الســــادس ٨ عوض ٣، السابع ٦ بدل ٢، الثامن 

٤ عوض نقطة واحدة.
  هذا الواقع اجلديد من شــــأنه ان يخلط االوراق بشــــكل جذري 
مبوجب ما سيشهده خط نهاية سباق أبوظبي حيث سيكون اخلطأ 

ممنوعا واللقب ملعوبا على ادق التفاصيل.
  ويوجب على الونسو، الذي ادلى بتصريح جريء قبل ايام ابان 
من خالله ثقة كبيرة في قدرته على اعتالء اعلى نقطة من منصة 
التتويج في الســــباق االخير وبالتالي اضافة لقب ثالث، ان يعي 
جيدا بأن بطولة العالم شــــهدت في ثماني مناسبات منذ والدتها 
عام ١٩٥٠ فشل متصدر الترتيب في حسم اللقب في صاحله على 

إثر اجلولة االخيرة من السلسلة.

  نفاد تذاكر السباق

  أعلــــن في اإلمارات أنه جرى بيع جميع تذاكر ســــباق اجلائزة 
الكبرى املقرر فــــي أبوظبي في اختتام منافســــات بطولة العالم 
لسباقات ســــيارات فورموال واحد ملوسم ٢٠١٠، وذلك قبل يومني 

من انطالق أنشطة السباق.
  ومع بيع جميع التذاكر يتوقع أن يشهد السباق اخلتامي لبطولة 

العالم حشودا جماهيرية كبيرة.
  وقال ريتشارد كريغان الرئيس التنفيذي ملضمار مرسى ياس 
الذي يحتضن السباق «نحن سعداء بنجاحنا في بيع جميع تذاكر 
الســــباق للعام الثاني على التوالي. وشهدنا العام املاضي جناحا 
مماثــــال مع بيع جميع تذاكر الســــباق االفتتاحــــي لبطولة العالم 
لفورموال واحد في أبوظبي، وبذلنا قصارى اجلهد لتقدمي عروض 
تذاكــــر مغرية وجذابة، والتي نعتقد أنها ســــتوفر جتارب مثيرة 

وممتعة للمشجعني والزوار». 

 الهالل يحل ضيفًا ثقيًال على نجران

يحل األهلي حاليا في املركز الثاني 
عشر (١١ نقطة) وسيدفع به الفوز 
الى الوصول رمبا الى مركز خصمه 
اليوم الرائد الســــابع (١٤ نقطة). 
اليــــوم يجمع آخر  وآخر لقاءات 
فريقني في الترتيب الفتح الثالث 
عشــــر (١١ نقطة) واحلزم األخير 
(٣ نقاط) الذي لــــم يحقق فوزه 

األول بعد. 

الـ ٣ لكليهما ويخشى الشباب ان 
اخــــرى كما فعلها  يكون ضحية 
فــــي اجلولة املاضية  الفتح  معه 
فيما يأمل الفيصلي في الوصول 
الى مركز أفضل. وفي جدة وبعد 
ان عاد األهلي وأزال آثار خسائره 
السابقة التي أحاطت به بعيدا عن 
املنافسة سيكون الرائد فرصة امامه 
للوصول الى مراكز الوسط حيث 

كالديرون الذي سيكون اليوم في 
اول مهمة له، بينما سيحاول جنران 
إعادة اصطياد الفرق على ملعبه 
وحتقيق نتائج إيجابية خاصة انه 
الفريق الوحيــــد الذي لم يتعادل 
في املسابقة. وفي اجلمعة يلتقي 
الفيصلــــي اخلامــــس (١٩ نقطة) 
بالشــــباب الســــادس (١٥ نقطة) 
ويؤكد مركزهما مدى أهمية النقاط 

 الرياض ـ خالد المصيبيح
  يسدل الستار مساء اليوم على 
الدور األول من الدوري السعودي 
لكرة القدم بـ ٥ لقاءات في الـ ٧٫٣٠ 
تبحث خاللها ١٠ فرق عن حتسني 
وضعها في جدول املســــابقة وان 
كانت هناك لقاءات مؤجلة ستدفع 
باملستفيدين منها الى مراكز متقدمة 
قد تصل الى الصدارة للهالل مثال او 
للشباب للتقدم الى مركز افضل.

  فيلعب االتفاق ثالث الترتيب 
(٢٢ نقطة) امام القادسية التاسع 
(١٢ نقطــــة) في لقــــاء يعتبر قمة 
املنطقة الشرقية، ويأمل االتفاق 
في استعادة نتيجة لقاء االحتاد 
والنصر اي كانت من اجل التقدم 
الى املركز الثاني او املنافسة على 
األول، فيما يبحث القادســــية عن 
اخلروج من املركــــز الذي يحتله 
حاليا الذي أحاط به كثيرا. ويلعب 
الهالل الرابع (٢١ نقطة) في جنران 
أمام فريقها جنران احلادي عشر 
(١٢ نقطة) وسط ظروف صعبة 
مازال يعيشها الهالل بسبب فقدانه 
لعدد من عناصره املؤثرة، ما أدى 
ذلــــك الى فقدان الفريق لـ ٦ نقاط 
في مبارياته الـ ٤ األخيرة ويختلف 
الهالل حامل اللقب كثيرا عن هالل 
املوسم املاضي، فهل يعيده مدربه 
اجلديــــد األرجنتينــــي غابريــــال 


