
 40  رياضة  االحد ٢٧ فبراير ٢٠١١ 

(أ.ف.پ)  جنم ميامي هيت دواني وايد يستعرض قبل التسجيل في سلة واشنطن  

 احتاد الكرة يبدأ مفاوضات لتجديد عقد املدرب الصربي غوران توفاريتش 

 مفاوضات تجديد عقد غوران األسبوع الجاري
 عبداهللا العنزي 

  تبدأ اللجنة الفنية والتطوير في احتاد الكرة نهاية االسبوع 
اجلاري مفاوضاتها الرسمية مع مدرب االزرق الصربي غوران 
توفاريتش لتجديد عقده الذي ينتهي في يوليو املقبل قبل بداية 
االزرق مشواره في التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس العالم 
٢٠١٤ في البرازيل والتي ســـيخوض منتخبنا غمارها بدءا من 

الدور الثاني في يوليو املقبل.
  واكد مصدر من اللجنة الفنية لـ «األنباء» ان تأخير جتديد 
عقد غوران ال يعني ممارســـة احتـــاد الكرة الضغط عليه كي 
يرضى بالعرض الذي سيقدم له الحقا، مشيرا الى ان اللجنة 
الفنية وهي املخولة التفاوض معه كانت منشـــغلة في الفترة 
املاضية في املباريـــات التجريبية لالزرق وتصفيات اوملبياد 
لندن ٢٠١٢ للمنتخب االوملبي، لذلك ارتأينا ان نؤجل املفاوضات 
حتى نعطيه الفرصة كاملة للتفكير ســـواء للجنة او للمدرب 

حني يتم البدء فيها.
  وبني املصدر ان اللجنة ســـتقوم مبدئيـــا بتقدمي نفس ما 
يتقاضـــاه غوران في الوقت احلالـــي من راتب ويبلغ ٢٥ الف 
دوالر شـــهريا ومميزات اخرى مثل السكن والسيارة وتذاكر 
السفر ومصاريف الدراسة البنائه، على ان يكون عقده اجلديد 
ملدة عامني، متوقعا في الوقت ذاته ان يطلب غوران زيادة في 
راتبه وبعض مميزاته مثل استحداث بند مكافآت عن كل مباراة 
رسمية يفوز بها او التأهل الى االدوار النهائية لتصفيات كأس 
العالم ٢٠١٤، وهذا حق مشروع له خصوصا السيما بعد احرازه 

بطولتي اخلليج وغرب آسيا .
  واشـــار املصدر الى انه بحكم العالقـــة املميزة بني غوران 
واللجنة الفنية فقد مت التحدث شـــفويا على جتديد العقد وقد 
رحب غوران بالفكرة وابدى موافقة مبدئية عليها، ولكن يجب 
اجللـــوس على طاولة مفاوضات لوضع النقاط فوق احلروف 
وجتديد العقد رسميا، نافيا بشـــدة ان تكون اللجنة قد بدأت 
بدراسة بعض السير الذاتية ملدربني قد يخلفون غوران اذا ما 
لم يتم التوصل معه على اتفاق، فاللجنة الفنية حتترم غوران 
وهو حتى االن باق على رأس عمله كمدرب لالزرق وال ميكن ان 

نبدأ أي خطوة في البحث عن بديل له اال اذا رفض التجديد. 

 يستعد لدوري الدمج بمعسكر داخلي

  العنزي: «يد» األبيض استعادت كامل قوتها
  

  حامد العمران
   أكد مشـــرف الفريق االول لكرة اليد في نـــادي الكويت فيصل 
العنزي ان االبيض بات مكتمل الصفوف بعد شفاء الشقيقني عبداهللا 
وخالد الغربللي من االصابة ومشاركتهما في التدريبات، فضال عن 
شـــفاء صانع االلعاب عبداهللا اخلميس من التمزق الذي تعرض له 

في االسبوع قبل االخير قبل توقف الدوري.
  وقال ان محمد الغربللي ســـيعود أيضا الي صفوف االبيض بعد 
إلغاء عقوبته مبناسبة االعياد الوطنية، وان معنويات الالعبني عالية 
جدا بعد اكتمال الصفوف بعودة املصابني ما سيجعل اجلهاز الفني 
بقيادة اجلزائري كمال عقاب أمام حلول كثيرة لوجود العبني باملستوى 
نفسه، مبينا ان االبيض أمام مفترق طرق الثالثاء املقبل بلقاء النصر 
بعد استئناف دوري الدمج بعد التوقف شهر تقريبا، مشيرا الى ان 
فترة التوقف أعطت الفريق فرصة العادة التأهيل والدخول لبطولة 

الدوري بكامل االسلحة الفنية والتكتيكية والبدنية.
  وأشـــار العنزي الى ان الفريق اقام معسكرا داخليا ملدة أسبوع 
والتدريب على فترتني صباحية ومســـائية مع التركيز على تهيئة 
املصابني تدريجيا والتكثيف على اللعب بالكرة حتى يعود االحساس 
لهم، مبينا ان اجلهاز الفني طلب مباراة جتريبية خالل الفترة املاضية 
اال ان ظـــروف الفرق االخرى لم تســـمح باملواجهات الودية ليعتمد 
اجلهاز الفني على التقسيمة التدريبية في محاولة لتعويد الالعبني 
على جو املباريات الى جانب تطبيق بعض اجلوانب التكتيكية على 
ارض الواقع خللق االنســـجام ما بني الالعبني االساسيني واملصابني 

العائدين الى الفريق. 

 سحب قرعة البطولة المفتوحة للتنس
  

  ســـحبت قرعة مســـابقة الفردي لبطولة الكويت املفتوحة الثانية 
للتنس واملقامة على مالعب االحتاد بنادي اليرموك مبشاركة نخبة من 
العبي املنتخـــب الوطني أبرزهم «محمد عبدال، عبداهللا بوحمد، زياد 
العيسى»، وخصصت اللجنة املنظمة للبطولة سيارة مقدمة من شركة 
بهبهاني للسيارات للفائز باملركز االول، فيما تقدم أيضا جوائز مالية 
كبيرة للفائزين من املركز الثاني حتى املركز الثامن. كما سحبت قرعة 
فردي الرجال، كما أجريت قرعة مسابقة الزوجي املفتوح للرجال، الى 
ذلك تستأنف البطولة مبارياتها اليوم بعد أن توقفت مبناسبة احتفاالت 
اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت ومرور عشرين عاما على التحرير 

وخمس سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم. 

 اللجنة الفنية تعرض نفس المميزات بعقد لمدة عامين

 العربي يتفوق على السد

 ٤١ نقطة لوايد في سلة واشنطن

 قاد البرازيلي ايفرالدو كابوري فريقه العربي 
إلى فوز ثمني ومثير على السد ٢ـ  ٠ ضمن اجلولة 
اخلامسة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم.

  وسجل كابوري الهدفني (٣٣ و٧٠) وساهم في 
رفع رصيد فريقه إلى ٣٣ نقطة نقلته إلى املركز 
الثاني، بينما جتمد رصيد الســـد عند ٢٣ نقطة 
وتراجـــع إلى املركز الســـادس. وعوض العربي 
خسارته أمام الغرافة األسبوع املاضي، بينما تلقى 
الســـد اول خسارة في الدور الثاني وحتت قيادة 

مدربه اجلديد االوروغوياني خورخي فوساتي.
  ورغم اخلســـارة، قدم السد عرضا قويا وكان 
العبوه األقرب إلى املرمى الذي دافع عنه ببراعة 
احلارس رجب حمزة الذي تصدى لكل احملاوالت 

لهز شباكه. ولعب العربي خاصة في الشوط الثاني 
على الهجمات املرتـــدة اخلطيرة وجنح كابوري 
بســـرعته ومهارته في إزعاج دفاع السد وخطف 

النقاط الثالث.
  واستطاع خلويا مفاجأة الدوري املمتاز الذي 
صعد اليه املوسم املاضي من الدرجة األولى، بعشرة 
العبني تخطي مضيفه الوكرة بثالثة أهداف حملمد 
رزاق (٣٢) والعاجي بكاري كونيه (٥١) واميبامبي 
تريزور (٨١) مقابل هدف لسيد علي البشير (٩٠)، 
ولعب خلويا بعشرة العبني منذ الدقيقة ٣٠ بعد 
طرد مهاجمه االوزبكي جســـور حسنوف. وعزز 
خلويا موقعه في الصدارة برصيد ٣٥ نقطة مقابل 

١٢ للوكرة صاحب املركز العاشر. 

 تعملق جنم ميامي هيت دواين وايد وسجل ٤١ نقطة 
ليقود فريقه الى الفوز على واشنطن ويزاردز ١٢١-

١١٣ امس اجلمعة ضمن الدوري االميركي للمحترفني 
في كرة السلة.ورفع سان انطونيو رصيده الى ٤٣ 
فوزا في ٥٩ مباراة، حيث يتصدر ترتيب مجموعة 
اجلنوب الشرقي بفارق مريح عن اورالندو ماجيك 
اقرب منافســــيه (٣٧-٢٢)، في حني لقي واشنطن 
خسارته الثانية واالربعني ويقبع في مؤخرة ترتيب 

املجموعة ذاتها.
  وبرز في صفــــوف ميامي ايضا ليبرون جيمس 
الذي ســــجل ٢٥ نقطة مع ٩ متابعات و٧ متريرات 
حاسمة، في حني كان نيك يونغ االفضل لدى واشنطن 
بتســــجيله ٣٨ نقطة، واضاف زميله جون وول ٢٤ 

نقطة مع ١٢ متريرة حاسمة..
  وقال وايد الذي برز بشــــكل الفت خصوصا في 
الربع االخير «لقد ســــجلت بعض الكرات بطريقة 
اســــتعراضية»، مضيفا «كنت اسمع نداء واحدا من 
زمالئي على مقاعد االحتياط: ال تتوقف عن التسجيل».

ونال «وايد» اشادة من جنم واشنطن نيك يونغ الذي 
قال عنه «انه احد افضل الالعبني في الدوري». وحقق 
سان انطونيو سبيرز فوزه الثامن واالربعني معززا 
صدارتــــه ملجموعة اجلنوب الغربي بعد فوزه على 
نيوجيرزي نتس ١٠٦-٩٦. وميلك ســــان انطونيو 

افضل سجل هذا املوسم حتى االن (٤٨-١٠). سجل 
للفائز مانو جينوبيلــــي (٢٤ نقطة) وجورج هيل 
(١٩)، وللخاسر انطوني موروي (٢٥ نقطة). وحسم 
لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب مباراته مع جاره 
لوس اجنيليس كليبرز ١٠٨-٩٥ رافعا رصيده الى 
٤١ فوزا في ٦٠ مباراة في صدارة مجموعة الهادئ، 
وملحقا مبنافسه اخلســــارة احلادية والعشرين اذ 

يحتل املركز الرابع في املجموعة ذاتها.
  كان كوبي براينت افضل املســــجلني لدى ليكرز 
برصيد ٢٤ نقطة، ١٨ منها في الربع الثالث، واضاف 
بو غاسول ٢٢ اخرى، اما لدى اخلاسر فسجل راندي 
فويه ٢٤ نقطة مقابل ٢٢ لباليك غريفني ٢٢. والفوز 

هو الثالث على التوالي لليكرز خالل اربعة ايام.
  وفي املباريات االخرى، فاز تشارلوت بوبكاتس 
على ســــاكرامنتو كينغز ١١٠-٩٨، ويوتا جاز على 
انديانا بيســــرز ٩٥-٨٤، وكليفالند كافالييرز على 
نيويــــورك نيكس ١١٥-١٠٩، واورالندو ماجيك على 
اوكالهوما سيتي ١١١-٨٨، وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
على ديترويت بيستونز ١١٠-٩٤، وفينيكس صنز 
على تورونتو رابتورز ١١٠-٩٢، ونيو اورليانز على 
مينيسوتا متبروولفز ٩٥-٨١، وبورتالند ترايل باليزرز 
على دنفر ناغتــــس ١٠٧-١٠٦ بعد التمديد، واتالنتا 

هوكس على غولدن ستايت ووريرز ٩٦-٧٩.

 فوز ثمين للهالل
  

   قاد املدافع ماجد املرشـــدي 
فريقـــه الهالل إلـــى فوز ثمني 
عـــل مضيفه الفتـــح وخطف 
النقاط الثالث بعد ان ســـجله 
له هدف الفوز ٢ ـ ١ في الثواني 
األخيرة مـــن املباراة وذلك في 
ختام املرحلة الثامنة عشرة من 
الدوري السعودي لكرة القدم.

  وتقدم الهالل املتصدر وحامل 
الروماني ميريل  اللقب عبـــر 
رادوي (١٨)، وادرك احمـــد بو 
عبيد التعادل (٧٩) للفتح الذي 
فقد جهـــود العبه احمد مبارك 
«كانو» باحلمراء (٨٧) قبل ان 
يقول املرشدي الكلمة االخيرة 
(٩٥). ورفع الهالل رصيده الى 
٤٤ نقطـــة، بينما جتمد رصيد 

الفتح عند ١٨ نقطة.
  وحقق االتفـــاق فوزا كبيرا 
علـــى مضيفه جنـــران وأمطر 
مرماه بأربعة اهداف ســـجلها 
االرجنتيني سيباستيان تيخالي 
(٤) ويوسف السالم (٢٧ و٥٦ 
و٧٥)، واستقبلت شباكه هدفني 
للبرازيلي جوليانو فرنانديز 
الونغا  (١١) والكونغولي ديبا 

.(٥٥)
القادســـية مـــع    وتعـــادل 
الشباب بهدف لالوروغوياني 
خوان الياس (٨٢) مقابل هدف 
لناصر الشمراني (٣)، والرائد 

مع التعاون ٠ ـ ٠. 

 اإلمارات يفقد لقب الكأس
  

  فقد فريق االمارات لقبه بطال 
ملسابقة كأس االمارات لكرة القدم 
بعد خسارته امام اجلزيرة ٢ـ  ٣ 

في الدور ربع النهائي.
  وكان االمارات فريق الدرجة 
االولى احرز اللقب العام املاضي 
للمرة االولى في تاريخه بفوزه 
على الشـــباب ٣ ـ ١ في املباراة 

النهائية.
  من جهته، احيا اجلزيرة آماله 
باحـــراز الثنائية حيث يتصدر 
ترتيب الدوري برصيد ٣٥ نقطة 
بفارق ٧ نقاط عن مطارده بني 

ياس.
  ويلعـــب اجلزيرة في نصف 
النهائي في ٢١ مارس مع الشباب 
الذي تخطى الذيد (درجة اولى) 
بثالثـــة اهداف نظيفة ســـجلها 
عيســـى عبيد (٣٠) والبرازيلي 

جوليو سيزار (٧٨ و٨٢).
  وكان الوحـــدة والوصل اول 
املتأهلـــني الى نصـــف النهائي 
بفوزهما على مســـافي (درجة 
ثانية) واالهلي ٢ ـ ٠ و١ ـ ٠ على 

التوالي.
  ويلعب الوحدة مع الوصل في 

نصف النهائي في ٢٠ مارس. 

 ٣ ميداليات للقادسية 
في مبارزة الخليج

  
  أحرز القادسية ثالث ميداليات 
(ذهبية وفضية وبرونزية) في 
بطولة اخلليـــج االولى البطال 
الدوري في املبارزة التي اختتمت 

في مدينة ابوظبي.
  فقد احرز فريق ايبيه الذهبية، 
والســـابر الفضيـــة والفلورية 
البرونزية، ويعود الوفد الى البالد 

في الساعة الـ ٥ مساء اليوم. 

 إغالق نادي االتحاد بعد الهجوم على مجلس مصيلحي

 مواجهة سهلة للزمالك أمام ستارز في أبطال أفريقيا

 راييفاتش في طريقه لتدريب قطر 
ــعودي  ــل الصربي ميلوفان راييفاتش مدرب األهلي الس  وص
ــري لكرة القدم من  ــابق الى الدوحة للتعاقد مع االحتاد القط الس
ــب ما ذكرت تقارير  ــب منتخبه في املرحلة املقبلة حس اجل تدري

صحافية محلية.
ــؤولي االحتاد القطري    ويعقد املدرب الصربي اجتماعا مع مس
ــس االحتاد لوضع  ــيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئي ــة الش برئاس
اللمسات النهائية على املفاوضات الدائرة منذ فترة ليست قصيرة 

بني الطرفني.
  وفي حال التوصل الى اتفاق، سيتم عقد مؤمتر صحافي لتوقيع 
العقد، وستكون تصفيات كأس العالم املقررة في البرازيل عام ٢٠١٤ 

املهمة األولى في برنامج املدرب الصربي الذي سيخلف الفرنسي 
ــو بعد ان أنهى االحتاد القطري عقده وديا في بداية  برونو ميتس
ــهر اجلاري. وكان راييفاتش ترك منصبه في تدريب منتخب  الش
غانا في سبتمبر املاضي وتوجه الى السعودية لإلشراف على األهلي 

لكنه أقيل من منصبه قبل أيام.
ــرة مع منتخب غانا  ــق راييفاتش (٥٧ عاما) جناحات باه   وحق
وقاده الى املباراة النهائية لكأس األمم االفريقية مطلع العام املاضي 
ــر امام مصر ٠ ـ ١، والى الدور ربع النهائي  في انغوال حيث خس
لنهائيات كأس العالم األخيرة في جنوب افريقيا قبل ان يودع أمام 

اوروغواي بركالت الترجيح. 

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 
  يخوض الزمالك في السادسة 
والربع من مساء اليوم بتوقيت 
الكويت على ستاد الكلية احلربية 
مبصر اجلديدة مباراة االياب أمام 
نظيره ستارز الكيني بدور الـ ٦٤ 

لبطولة دوري أبطال افريقيا.
إلى دخول  الزمالك    ويسعى 
لقاء اليوم مهاجما منذ أول دقيقة 
في اللقاء محـــاوال إحراز هدف 
مبكر يربك به حسابات املنافس 
ويصعب من مهمته في املباراة، 
لذا فـــإن املدير الفنـــي للفريق 
االبيض حسام حسن قرر االعتماد 
علـــى طريقته املعتـــادة والتي 
يخوض بهـــا لقاءاته بالدوري 
املصري احمللي وجعلته يحتل 
الصدارة بجدول ترتيب البطولة، 
خاصة ان قوته الضاربة جاهزة 

للقاء.
  من جانبـــه، حذر حســـام 
حسن العبيه من عدم استغالل 
الفرص التي ستتاح لهم باللقاء 
وترجمتها الى أهداف تؤدي الى 
الفوز بنتيجة كبيرة دون النظر 
الى نتيجة مباراة الذهاب التي 
الفريـــق االبيض ٤-٠  فاز بها 
بنيروبي، وحتى ال يدخل الفريق 
في حسابات معقدة أو مفاجآت 
غير سارة، مؤكدا على الالعبني 
انه في حالة إحراز الفريق لهدف 
مبكـــر باللقاء ســـيرفع الروح 
املعنوية لديهم وسيمهد االجواء 

إلحراز املزيد من االهداف.
قـــد اختتم  الزمالـــك    وكان 
استعداداته امس بتدريب قوي 
ركـــز خالله املديـــر الفني علي 
حتفيز الالعبني وإعدادهم نفسيا 
وبدنيا للمواجهة، كما قام حسام 
حسن واجلهاز املعاون له بإعادة 
دراسة الفريق املنافس بواسطة 
شـــرائط الڤيديو احململ عليها 
لقاءات الفريق الكيني االخيرة، 
وبالطبـــع فـــي مقدمتهـــا لقاء 
الذهاب الذي جمع بني الفريقني 

بنيروبي.
  في غضون ذلك، أبدى عضو 
مجلـــس إدارة االحتاد املصري 
لكرة القدم أمين يونس تفاؤله 
الـــدوري من  بعودة مســـابقة 
جديد في الفترة املقبلة، بعدما 
مت جتميدها منـــذ اندالع ثورة 
٢٥ ينايـــر املاضـــي، مؤكدا ان 
الصورة بشـــأن عودة الدوري 
ستتضح بشكل كبير على ضوء 
ما ستسفر عنه مباراة الزمالك 
وستارز الكيني إذا خرجت بسالم 

وبصورة حضارية. أما عن مباراة 
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا 
في اجلولـــة الثالثة للتصفيات 
املؤهلة ألمم ٢٠١٢، فقد اكد يونس 
ان جنوب أفريقيا صممت على 
إقامة املباراة في موعدها يوم ٢٦ 
املقبل، وسيعقد رئيس  مارس 
احتاد الكرة سمير زاهر اجتماعا 
مع اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة 
املدير الفني حسن شحاتة ملناقشة 
سيناريو االستعداد للمباراة في 

األيام املقبلة.

  استقالة رئيس االتحاد السكندري

  من جهة أخرى، تقدم رئيس 
نادي االحتاد السكندري محمد 
مصيلحي ومعه ثالثة من أعضاء 
املجلس باستقالتهم عقب تظاهرات 
واشتباكات بني اجلماهير وأعضاء 
النادي أمس األول. فقد جتمعت 
بعض اجلماهيـــر (حوالي ١٥٠ 
شخصا) وهتفوا أمام مقر االحتاد 
الســـكندري بإســـقاط مجلس 
اإلدارة، وتطور األمر بقذف واجهة 

النادي باحلجارة.
انتزاع    وحاول احملتجـــون 
صورة مصيلحي من احد أركان 
قلعة زعيم الثغر، فزادت األمور 
سوءا باشـــتباكهم مع أعضاء 

النادي.

  ووصل رجال القوات املسلحة 
النادي، وأخلوه متاما  إلى مقر 
من األعضاء واملتظاهرين وقاموا 
بإغالقه في الوقت الراهن. وصرح 
مدير عام االحتاد جاســـر منير 
«مصيلحي ونائبه علي سيف 
والثنائي أشرف صدقي وزينب 

محمود تقدموا باستقاالتهم».
  في حني رفض سيد الثعلبي 
وطارق السباغ االستقالة، نظرا 
بـــأن اجلمعية  الثنائي  إلميان 
العمومية للنادي وحدها القادرة 
الثقة مـــن مجلس  على نـــزع 

اإلدارة.

  اإلسماعيلي والمصري

الدوري  لقـــدرة    في جتربة 
املمتـــاز على العودة من جديد، 
قرر كل من اإلسماعيلي واملصري 
البورسعيدي خوض مباراتني 
وديتني معا لصالح أسر شهداء 
الثورة املصرية، فيما استلهم أمين 
اجلمل القائم بأعمال مدير الكرة 
للدراويش من الثورة املصرية 

فكرة الستئناف املسابقة.
  وقال اجلمل إن اإلسماعيلي 
واملصري قررا خوض مباراتني، 
بحيث تقام األولى في بورسعيد 
يوم ٤ الشـــهر املقبل والثانية 

باإلسماعيلية يوم ٨ منه.

  وأضاف اجلمل «الهدف من 
املباراة هو اختبـــار قدرة مدن 
القناة على استضافة املباريات 
اجلماهيرية في حالة استئناف 
الدوري، باإلضافـــة إلى تكرمي 

شهداء الثورة العظيمة».
  وكانت أغلبية فرق الدوري 
قد وافقت علي عودة املســـابقة 
من جديد بعد توقف استمر منذ 
يوم ٢٢ يناير املاضي، فيما لم 
يحدد احتاد الكـــرة بعد موعدا 

لالستئناف.
  وقدم اجلمل اقتراحا الستئناف 
الـــدوري وعـــودة اجلمهـــور 
للمدرجـــات دون إحـــداث خلل 
أمني، داعيا املشجعني الى عمل 
اللجان الشـــعبية التي أقاموها 

خالل الثورة.
  وأوضـــح «أقتـــرح أن يتم 
الســـماح للجمهور مبلء نسبة 
٢٥٪ فقط من املدرجات، بحيث 
يكـــون هؤالء املشـــجعون من 
أصحاب األرض فقط دون وجود 

مكان للضيوف».
  وأتبع «باقي املدرجات ميلؤها 
ما ميكن تسميته باألمن املدني من 
املتطوعني وليس من الشرطة، 
مثلها مثل اللجان الشعبية التي 
كانت حتمي املنازل خالل انتشار 

أعمال البلطجة في الثورة».

 حسام حسن يوجه شيكاباال في مباراة سابقة 


