
14

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

السبت 11 يونيو 2011

ريال مدريد يحتج على إيقاف مورينيوالرياضية
تقدم نادي ريال مدريد االسباني لكرة القدم باحتجاج إلى االحتاد األوروبي للعبة )يويفا( ضد قرار إيقاف مديره الفني 
البرتغالي جوزيه مورينيو خلمس مباريات من قبل اليويفا. وجاء قرار اإليقاف بعد اعتراضات مورينيو على احلكام في لقاء 
الذهاب أمام برشلونة االسباني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا باملوسم املنقضي وانتقاداته لليويفا عقب اللقاء 
الذي شهد طرده في 27 أبريل املاضي. من جانب آخر طرح ريال مدريد القمصان اجلديدة التي سيرتديها العبوه خالل 
املوسم الكروي املقبل. والتصميم اجلديد يتميز باللون الذهبي الذي سيخط به اسماء الالعبني واخلطوط على الكتفني.

املكسيك تسحق كوبا وتتأهل إلى ربع نهائي »الكأس الذهبية«

حققت املكسيك فوزا ساحقا 
جديدا على كوبا 5 ـ 0 وضمنت 
تأهلها الــــى ربع النهائي، ضمن 
الثانية من منافســــات  اجلولة 
املجموعة االولى لبطولة الكأس 
الذهبية في كرة القدم ملنتخبات 
الكونــــكاكاف )أميركا  منطقــــة 
الشمالية والوسطى والكاريبي( 
التي تستضيفها الواليات املتحدة 
حتى 25 اجلاري، في تشارلوت في 
الواليات املتحدة اول من امس.

وسجل خافيير هرنانديز )35 
و75( وجيوفاني دوس سانتوس 
)62 و67( وألــــدو دي نيغريس 
)64( أهداف املكسيك. وانفردت 
املكســــيك بصــــدارة املجموعة 
برصيد 6 نقاط مــــن مباراتني، 
الســــلڤادور في  بعدما سحقت 

اجلولة االولى بالنتيجة ذاتها.
وتقام اجلولة الثالثة االخيرة 
من هذه املجموعة غدا االحد في 
شــــيكاغو، فتلعب املكسيك مع 
كوســــتاريكا في مباراة ستحدد 
صدارة املجموعة والسلڤادور مع 
كوبا. ورفع مهاجم مان يونايتد 
االجنليزي خافييــــر هرنانديز 
صدارته بترتيب الهدافني الى 5 
أهداف من مباراتني. وجاء الفوز 
املكسيكي بعد ساعات على قرار 

البرازيل.
ومتلك املكسيك 5 القاب بعد 
تتويجهــــا أعــــوام 1993 و1996 
و1998 و2003 و2009 منذ انطالق 
املسابقة بحلتها اجلديدة عام 1991، 
وهي حرمــــت الواليات املتحدة 
عام 2009 من إحراز اللقب للمرة 
اخلامسة بعد أعوام 1991 و2002 
 و2005 و2007 بفوزهــــا عليها

5 ـ 0.
وفــــي مبــــاراة ثانية ضمن 
املجموعة ذاتها تعادلت كوستاريكا 

مع السلڤادور 1 ـ 1.
وتقدمــــت الســــلڤادور عبر 
رودولفو زياليا من ضربة حرة 
)44(، وكانت في طريقها لتحقيق 
فوزها االول في املســــابقة، قبل 
ان يعادل الكوســــتاريكيون في 
الوقت القاتل عبر البديل راندال 
برينيس )90 + 3(. وعبر مدرب 
السلڤادور األرجنتيني ريكاردو 
الفولبي عن سخطه من الوقت بدل 
الضائع الذي احتسبه حكم املباراة 
األميركــــي جاير ماروفو: »نحن 
غاضبون للغاية من الهدف الذي 
دخل في الدقيقة االخيرة. أضاف 
احلكم 4 دقائق وكان مبالغا كثيرا 
في هذا القرار. وباالضافة للدقائق 

الـ 4 أضاف دقيقة اخرى«.

املادة احملظورة جاء عن طريق 
اخلطأ من خالل الدجاج واللحم 
امللوث في بطولة تدريبية أخيرة، 
إال ان االحتاد قرر سحب الالعبني 
من البطولة القارية املؤهلة الى 
القارات 2013 في  مسابقة كأس 

القدم  االحتاد املكســــيكي لكرة 
إيقاف 5 العبــــني مؤقتا لثبوت 
مــــادة كلينبوتيرول  تعاطيهم 

املقوية للعضالت واحملظورة.
وعلى الرغم من قول املسؤولني 
املكسيكيني ان تناول الالعبني لهذه 

)أ.پ( هدف املكسيكي خافيير هرنانديز »تشتشاريتو« في مرمى كوبا 

املنشطات تطارد 10 العبني مكسيكيني
واجه 10 العبني على األقل باملنتخب املكسيكي 
شبهة التورط في تعاطي املنشطات على مدار 
تاريخه، بعد إيقاف 5 العبني من الفريق الذي 

ميثل البالد حاليا في بطولة الكأس الذهبية 
لدول احتاد أميركا الشمالية والوسطى 

والكاريبي )كونكاكاف(. ففضال عن الالعبني الـ 
5 الذين ثبت تعاطيهم مادة »الكلينبوتيرول« 

وهم جييرمو أوتشوا )أميركا( وإدجار دوينياس 
)تولوكا( وفرانسيسكو رودريجيز )آيندهوفن 

الهولندي( وكريستيان بيرموديز )أطلنطي( 
والبرازيلي األصل أنطونيو نايلسون )تولوكا(، 

تضاف 3 حاالت أخرى شملت 5 العبني. 
ففي بطولة كأس القارات التي استضافتها 
أملانيا عام 2005، ثبت تعاطي كل من أرون 

جاليندو وسلڤادور كارمونا )كروز أزول( مادة 
»نوراندروستيرون« خالل البطولة.

وأوقف كال الالعبني من املنتخب، واستبعدا 
من قائمة الفريق في بطولة كأس العالم 2006. 

وأوقف كال الالعبني عاما. وعاد كارمونا 
إلى تعاطي املنشطات مع ناديه ليوقف مدى 

احلياة. وفي 1999 أوقف الالعبان باولو سيزار 
شاڤيز ورودريجو الرا، 6 أشهر بقرار من 

احتاد أميركا اجلنوبية لكرة القدم )كومنيبول( 
بعد ثبوت تعاطيهما مادتي »الناندرولون« 
و»التيستوستيرون« على الترتيب، خالل 

مشاركة املنتخب في بطولة أمم أميركا اجلنوبية 
»كوبا أميركا« عام 1999. وفي كأس القارات 

بالسعودية عام 1997، جاءت عينة لالعب 
كالوديو سواريز إيجابية ملادة »الناندرولون«، 

لكن الالعب متت تبرئته من االتهام، بعد أن 
فتحت العينة الثانية التي قدمها في غير وجوده.

ماسكيرانو: البطولة فرصة لتحسني صورتنا بعد االنتكاسات األخيرة

مصير أغويرو يتقرر بعد نهاية »كوبا أميركا«

أكد مهاجم نادي أتلتيكو مدريد 
اإلســــباني ومنتخب األرجنتني 
سيرجيو اغويرو ان مستقبله 
سيتحدد بعد نهاية كوبا أميركا 
التي تستضيفها بالده من األول 
من يوليو املقبــــل الى 24 منه، 
وجاء كالم اغويرو الذي تتنازعه 
أفضل األندية األوروبية لشبكة 
»كانال 7«، وقال »سيتم حتديد 

وأكد العب برشلونة اإلسباني 
فــــي مؤمتر صحافــــي »البد أن 
نعي ما نلعب من أجله. بالنسبة 
للكثيرين منا تعد هذه البطولة 
حاسمة، ألننا تعرضنا النتكاسات 
كثيرة مع املنتخب. لعبنا من أجل 
الكثير ولم نفز بشيء، بالنظر 
لظروف هذه البطولة، قد تكون 

فرصة لتحسني صورتنا«.

في ترك اتلتيكو مدريد الشــــهر 
املاضي، وارتبط اســــمه بأندية 
تشلســــي ومان يونايتد وريال 

مدريد ويوڤنتوس.
ومن جانبه، أكد العب وسط 
املنتخــــب األرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو أن »كوبا أميركا« متثل 
»بطولة مهمة« لراقصي التانغو 
بقيادة مدربهم سيرخيو باتيستا، 

مستقبلي وإمكانية انتقالي الى 
فريق آخر بعد نهاية كوبا أميركا«. 
وعن اإلشادة التي لقيها من مدرب 
البرتغالي جوزيه  ريال مدريد 
مورينيو الذي وصفه بأنه »العب 
عظيم« أجاب اغويرو »بالطبع، 
انا سعيد ألن مدربا مثل مورينيو 
يتحدث عني بطريقة ايجابية«. 
وكان اغويرو أعرب عن رغبته 

اغويرو وماسكيرانو خالل تدريبات األرجنتني استعدادا لكوبا أميركا

أكمل نادي ليڤربول اإلجنليزي 
التعاقد مع جوردان هندرسون 
العب خط وسط منتخب الشباب 
اإلجنليزي )حتت 21 عاما(، من 
سندرالند، في صفقة لم يكشف 

عن قيمتها.
ووقع الالعب البالغ من العمر 
20 عامـــا، عقدا لفتـــرة طويلة 
بعدما اجتاز االختبارات الطبية 
في النادي واتفـــق على البنود 
الشخصية للعقد.وقال هندرسون 
في تصريحات نشرها ليڤربول 
مبوقعه على اإلنترنت »شعرت 
بفخر عندما علمت برغبة ليڤربول 
التعاقد معي. مبجرد علمي  في 
بذلك بدا القـــرار صعبا للغاية 
بالنســـبة لـــي ولكنهـــا فرصة 

هائلة«.

عرض نادي ملقة االسباني 
اململــــوك من الشــــيخ القطري 
عبداهلل بن ناصر آل ثاني مبلغ 
9 ماليني يورو على نادي ليون 
الفرنسي للتخلي عن العب وسطه 
جيرميي توالالن ملدة اربعة اعوام، 
بحسب ما ذكرت صحيفة ليكيب 
الفرنسية الواســــعة االنتشار. 
واضافت الصحيفة ان توالالن 
)27 عاما و36 مبــــاراة دولية( 
وافق على العرض خالفا لليون 
الذي يطلب على االقل 15 مليون 
يــــورو للتخلي عن العبه. واكد 
ملقة ســــابقا تعاقده مع مهاجم 
هامبورغ االملاني ومنتخب هولندا 
رود ڤان نيستلروي )35 عاما( 

ملدة عام.

ايڤرتون بعرض  تقدم نادي 
الفرنسي  الوســـط  لضم العب 
تشالز نزوغبيا من نادي ويغان 
اتلتيك بحسبما اعلنت صحيفة 
»ذي ميرور«. ويسعى اكثر من ناد 
للحصول على خدمات نزوغبيا 
وحتديدا ارســـنال علما ان عقد 
الالعب مع فريقه احلالي ينتهي 
املوســـم املقبـــل ويواجه خطر 
التخلي عنه مـــن دون مقابل اذ 
لم يســـارع الى جتديد العقد او 
منحه الضوء االخضر للرحيل 

خالل فترة الصيف.

احتج رئيس احتاد الكونكاكاف 
لكرة القدم الـــذي يضم اميركا 
الوســـطى  الشـــمالية واميركا 
ومنطقـــة الكاريبـــي بالوكالة، 
ايقافه،  ليسل اوسنت على قرار 
طالبـــا تدخل رئيـــس االحتاد 
الدولي )فيفـــا( جوزيف بالتر.

وجاء في البيان »لقد اعلمت بالتر 
هذا االســـبوع بجميع االحداث 
االخيرة التي تتعلق بادارة احتاد 
الكوناكاف منذ 29 مايو املاضي 
وطلبت منه التدخل شـــخصيا 
لضمان احترام نظام الكونكاكاف، 
مشددا في الوقت نفسه على ان كل 
توصية تصدر من قبل فيفا اليجاد 
حل للوضع املؤســـف في احتاد 
اميركا الشمالية واميركا الوسطى 
ومنطقة الكاريبي ستكون موضع 

احترام«.

أعلن نـــادي باير ليڤركوزن 
أنه رفض  القـــدم  األملاني لكرة 
عرضا مقدما من بايرن ميونيخ 
لضم العب خط الوسط التشيلي 
آرتـــورو ڤيدال. وتقـــدم بايرن 
ميونيخ بعرض قيمته عشـــرة 
ماليني يورو )14.5 مليون دوالر( 
لضم الالعـــب الذي يتبقى على 
عقـــده مع ليڤركوزن 12 شـــهرا 
فقط. لكن ليڤركـــوزن ومديره 
الفني فولفغانغ هولتسهويزر 
أبديا متسكهما ببقاء الالعب البالغ 
من العمر 24 عاما ضمن صفوف 

الفريق في املوسم املقبل.

ليڤربول يكمل تعاقده 
مع هندرسون

ملقة يعرض 9 ماليني 
يورو لضم توالالن

إيڤرتون يتقدم 
بعرض لضم نزوغبيا

أوسنت يحتج
على قرار وقفه

ليڤركوزن يرفض 
عرض بايرن
لضم ڤيدال

اقترب داالس مافريكـــس من الثأر من ميامي هيت الذي 
هزمـــه في نهائي 2006، وتقدم عليه 3 - 2 في نهائي دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني، بعدما هزمه 112 - 103 على 
ملعبه »أميريكان ايرالينز سنتر«. وبات داالس بحاجة لفوز 
واحد من اصل مباراتني على ارض ميامي كي يحسم اللقب 
الول مرة في تاريخه، ويثأر من هيت الذي هزمه في نهائي 
2006 بنتيجة 4 - 2، اذ تقام املباراة السادسة غدا االحد في 
ميامي. وكالعادة، تعملق االملاني ديرك نوفيتسكي ودك سلة 
ميامي مسجال 29 نقطة، وأضاف للفائز جايسون تيري 21 

نقطة و6 متريرات حاسمة.
وقال نوفيتسكي »لم نرغب في الذهاب الى ميامي وامام 
خصمنا فرصتان حلســـم النهائي، فعملنـــا بجد في الربع 
االخير. لقد كان فوزا كبيرا لنـــا. علينا مقاربة مباراة الغد 
كأنها املباراة الســـابعة«. وجاءت املباراة قوية وحماســـية 
وســـط موجات زرقاء من جماهيـــر داالس في ملعب غص 

بنحو عشرين الف متفرج.

)أ.ف.پ( »دنك« من العب داالس تيسون شاندلر في سلة ميامي 

فوز واحد يفصل داالس
NBA عن التتويج بلقب الـ

العبة التنس رضائي تقاضي 
والدها وتتهمه باالبتزاز

رفعت العبة التنس الفرنســـية أرڤـــان رضائي دعوى 
قضائية ضد والدها متهمة إياه باالبتزاز، حســـب ما كشفت 
عنه وثائق احملكمة. وكانت رضائي دخلت في مشادة على 
أرضية امللعب، في يناير املاضي، مع والدها أرسالن ليعاقب 
باحلرمان من حضور البطوالت التابعة لرابطة العبات التنس 

احملترفـــات. وقالت رضائي في 
الدعوى القضائية إن والدها، الذي 
تدفع له ألفي يورو )2900 دوالر( 
في الشهر، طلب فجأة زيادة املبلغ 
إلى 35 ألف يورو )50 ألفا و750 
دوالرا(. وقدمت الوثائق للمحكمة 
في ضاحيـــة بولوني بيالنكور 
بباريس، بالقرب من مالعب روالن 
غاروس التي تقام عليها بطولة 
فرنســـا املفتوحة، وأحيلت في 
وقت الحق إلى املســـؤولني في 
سانت إتيان جنوب شرق فرنسا 
حيث تقيم عائلة رضائي اإليرانية 

األصل، وقد اتهمـــت الالعبة املصنفة 52 على العالم والدها 
أيضا باستخدام العنف.

وتعاني رضائي، التي تتنافس هذا األسبوع على املالعب 
العشـــبية في بطولة برمنغهام، من تواضـــع نتائجها في 
املوسم احلالي، علما أنها أحرزت أربعة ألقاب في مسيرتها 
حتى اآلن من بينها لقب بطولة مدريد في العام املاضي. ولم 
يتخذ ممثلو االدعاء حتى اآلن قرارا بشأن نظر القضية.وكان 
والد الالعبة قال في حوار أجرته معه صحيفة »جورنال دو 
دميانشـــي« في 29 مايو املاضي إنه ال يستحق اللوم وإمنا 
ألقـــى باللوم على »الزبالني« احمليطـــني برضائي، وقال في 
حوار فرنســـي آخر ان أســـرته املهاجرة إلى فرنسا تعتمد 
على دخـــل ابنته من لعبة التنس، وأضـــاف »انني مكرس 
البنتي وليس لدي أي بديل، ال شيء لدي، سأرى ما إذا كنت 
أستطيع إيجاد وظيفة لي ولزوجتي، لكن كوني في حوالي 
الســـتني من عمري ليس أمرا سهال، أريد أن أساعد الالعبني 
الشبان املتحمسني، ولدي اخلبرة، لكن من الناحية املالية، 

أنا ال أعرف ما ميكن أن نفعله«.

أرڤان رضائي

متفرقات عاملية
٭ يعتزم األرجنتيني مارسيلو جاياردو إعالن اعتزاله كرة 
القدم في أوروغواي بعد مشاركته مع فريقه احلالي ناسيونال 

في نهائي دوري أوروغواي.
٭ خسر منتخب پولندا امام نظيره الفرنسي 0 - 1 في مباراة 

كرة القدم التي اقيمت في وارسو. وسجل املدافع الپولندي 
توماس جودلوفييتش الهدف )12 خطأ في مرماه(.

٭ أعلن األطباء في االحتاد الدولي لسباقات السيارات )فيا( 
أن املكســــيكي سيرخيو بيريز سائق فريق ساوبر سيمكنه 
املشاركة في سباق اجلائزة الكبرى الكندي الذي يقام غدا ضمن 

منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال ـ 1.
٭ حققت العداءة املغربية حليمة حشالف افضل رقم عاملي في 
سباق 800م لعام 2011 في سباق اوسلو الدولي اللعاب القوى. 

وقطعت حشالف )22 عاما( املسافة بزمن 1.58.27 دقيقة، ولدى 
الرجال، سجل البطل العاملي واالوملبي اوسني بولت، افضل 

رقم لهذا املوسم في سباق 200م هو 19.86 ثانية.
٭ ذكرت الوكالة البريطانية ملكافحة املنشطات إيقاف محترف 
رمي اجللة البريطاني مارك إدواردز ثالثة أعوام بعد سقوطه 

في اختبارات الكشف عن املنشطات.
٭ جنا البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مكالرين من 

دفع غرامة مالية أو تلقي عقوبة إيقاف بعدما قدم اعتذارا ألنه 
قال مازحا إنه رمبا يعاقب ألنه سائق أسود البشرة عقب سباق 

اجلائزة الكبرى في موناكو الذي أقيم ضمن منافسات بطولة 
العالم لسباقات سيارات فورموال ـ 1.

٭ تأهل االســــباني رافايل نــــادال والبريطاني اندي موراي 
واالميركي اندي روديــــك املصنفون اول وثانيا وثالثا على 
التوالي الى الدور ربع النهائي من دورة كوينز االجنليزية 
الدولية للتنــــس البالغة جوائزها 694.250 الف يورو. كما 
تأهلت الدمناركية كارولني فوزنياكــــي واالميركية بيتاني 
ماتيك ساندز والتشيكية لوسي ســــافاروفا الى الدور ربع 

النهائي من دورة كوبنهاغن الدمناركية للتنس.


