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كشفت صحيفة »دايلي مايل« 
االجنليزي���ة أن ن���ادي النصر 
السعودي يرغب في ضم مهاجم 
منتخب استراليا ونادي ايفرتون 
االجنليزي تيم كاهيل ومستعد 

للتقدم بعرض كبير لفريقه.
 وعانى كاهيل )32 عاما( هذا 
املوسم ولم يسجل سوى 4 اهداف 
وجنح في 3 متريرات حاس���مة 
في 41 مباراة خاضها وهي أسوأ 
نسبة له منذ انتقاله من ميلوول 

عام 2004.

 توج فنج���اء بطال للدوري 
القدم بعد تغلبة  العماني لكرة 
الترجيح  على الشباب بركالت 
10-9 )الوقتان االصلي واالضافي 
3-3( في مباراة فاصلة اقيمت 
بعد ان تساويا نقاطا في املرحلة 
الثانية والعشرين االخيرة )43 

نقطة لكل منهما(.
 وس���جل محمد مبارك )42( 
والسنغالي سيسيه )106( وامني 
اه���داف فنجاء،  املاجري )120( 
وحس���ن ربي���ع )18( واملغربي 
يونس اوجانا )91 و116( اهداف 

الشباب.
 واحتك���م الفريقان لركالت 
الترجي���ح واس���تمر ماراثون 
التسجيل حتى الركلة العاشرة 
فاهدر اسعد عبيد للشباب، وجنح 
القصابي،  العب فنجاء عبداهلل 
واللقب ه���و الثامن لفنجاء في 
تاريخ املسابقة واالول بعد غياب 

21 عاما.

 ذكرت تقارير اعالمية قطرية 
عن وجود مفاوضات بني نادي 
اخلور القطري واملدرب الفرنسي 
ايلي بوب لتدريب الفريق خلفا 
ملواطنه االن بي���ران الذي اعلن 
موافقته عل���ى تدريب املنتخب 

القطري االوملبي.
 واكد مسؤولون بالنادي ان 
بوب كان من املنتظر وصوله بعد 
قبوله العرض مبدئيا لكنه عاد 
وطلب مهلة حتى نهاية االسبوع 
اجلاري للرد بشكل نهائي على 

العرض.
 وكان بوب )57 عاما( حارس 
مرمى بنادي تولوز، وتولى بعدها 
تدريب بعض االندية الفرنسية 
مثل بوردو )1998-2003( وسانت 
اتي���ان )2004-2006( وتولوز 
)2006-2008( ونانت )2008-

2009(، وقاد بوردو الى احراز لقب 
الدوري الفرنسي عام 1999.

 احرز االه��لي لقب بطل كأس 
الرابطة لكرة القدم في االمارات 
للم�رة االولى في تاريخه بعد 
فوزه على الش�باب حامل اللقب 
بركالت الترجيح 5-3 )الوقتان 
االص�لي واالضاف���ي 1-1( في 

المباراة النهائية.
 وسجل ال�برازيلي ادينالدو 
غرافيتي )69 من ركلة جزاء( 
هدف االهلي، ومواطنه ويلكير 

كييزا )9( هدف الشباب.
 واصبح االهلي البطل الرابع 
للمسابقة التي انطلقت عام 2009، 
النسخة االولى  العين  واحرز 
منها، في حين نال الجزيرة لقب 
الثانية )2010( والشباب الثالثة 

العام الماضي.
 وثأر االهلي من الشباب الذي 
كان حرمه من احراز لقب بطولة 
السادس���ة  الخليجية  االندية 
والعشرين في نوفمبر الماضي 

عندما فاز عليه 0-2.

إيالف: في احدث حيلة للمطالبة 
بحقوقهن حاولت ناشطات سرقة 
كأس االمة االوروبية 2012 إلرباك 
منظمي البطولة التي ستنطلق في 
اوكرانيا وبولندا خالل اس����ابيع، 
حاولت س����يدة من »فيمن« وهي 
منظم����ة احتجاجي����ة تدافع عن 
حقوق املرأة في اوكرانيا، انتزاع 
الكأس الفضلى التي يبلغ ارتفاعها 
قدمني في مدينة دنيبروبتروفسك 
االوكرانية. وكان هذا احلدث العالمة 
التجارية لهذه املنظمة التي اصبحت 
معروفة عامليا بتنظيم احتجاجات 
عارية الصدور ضد الظلم السياسي 
واالس����اءة االجتماعية واستغالل 

النساء في اوكرانيا.

النصر السعودي 
يفاوض كاهيل

فنجاء بطال للمرة 
الثامنة في عمان

بوب مرشح 
لتدريب اخلور

األهلي يظفر بلقب 
»الرابطة اإلماراتية«

ناشطات لسرقة 
كأس الـ »يورو«

بعد تغلبه على هوبس بيروت في املباراة النهائية

أنيبال زحلة يحرز كأس لبنان للسلة

ليكرز يودع »بالي أوف« بعد سقوطه أمام أوكالهوما سيتي

أنيبال زحلة  أبن���اء  أحرز 
باكورة ألقابه الرسمية اللبنانية، 
بفوزه بكأس لبنان لكرة السلة، 
إذ تغلب على هوبس بيروت 77 
� 65 )األشواط 11 � 17، 38 � 32، 
60 � 51، 77 � 65(، في املباراة 
النهائية التي أجريت بينهما على 
ملعب أنترانيك بيروت في صالة 

سنتر دمرجيان بالنقاش.
وهذا اللقب الرسمي األول 
للفريق الزحالوي الذي سبق 
له ان بلغ نهائي الكأس عام 
أمام احلكمة  2003 وخس���ر 
بيروت على ملعب الرياضي 
غزير، والنهائي األول لهوبس 
ال���ذي بلغ���ه إثر انس���حاب 
الرياضي بي���روت من الدور 
نصف النهائي. وجاءت املباراة 
متكافئة وتقدم فيها هوبس الى 
ما قبل نهاية الشوط الثاني 
ب� 3 دقائق عندما تسلم أبناء 
انيبال زمام املبادرة واحتفظوا 
به حتى نهاية املباراة. وسجل 
للفائ���ز األميركي���ان ليروي 
هورد 24 نقطة وجاي يونغ 
بلود 22 نقطة باالضافة الى 
8 متابعات وروي س���ماحة 
15 نقطة، وللخاس���ر املوزع 
االميركي األردني سام دوغالس 
20 نقطة وحس���ني اخلطيب 

17 نقطة.
املب���اراة احل���كام  وق���اد 

خرج لوس اجنيليس ليكرز 
بطل 2009 و2010 من الدور الثاني 
من بالي اوف في دوري كرة السلة 
االميركي للمحترفني، بعد خسارته 
امام اوكالهوما  الرابعة  املباراة 
س����يتي 106 � 90 ليتأهل األخير 

الى نهائي املنطقة الغربية.
وحسم أوكالهوما املواجهة 4 � 
1 ليلتقي في نهائي الغربية سان 
انطونيو سبيرز الذي سحق لوس 
اجنيلي����س كليبرز 4 � 0 وحقق 

18 فوزا متتاليا.
عل����ى ملعب »تشيس����ابيك 
ارجني ارينا« في اوكالهوما وامام 
18203 متفرجني، ضرب الثنائي 

راسل وس����تبروك )28 نقطة( 
وكيف����ن دورانت )25 نقطة و10 
متابعات( ليقودا اوكالهوما الى 
اقصاء ليكرز من بالي أوف الول 

مرة منذ 1979.
وهذه هي املرة الثانية التي 
يقصي فيها اوكالهوما ليكرز من 
البالي اوف في آخر 15 محاولة. 
وقال دورانت بعد التأهل: »لعبنا 
بطاق����ة هائلة وقاتلنا على رغم 

الصعوبة«.
اما وستبروك فقال: »سيكون 
التح����دي مع س����بيرز قويا من 
الناحية الذهنية. علينا مواجهة 

فريق لم يخسر منذ فترة«.

االرتكاز شارل تابت، حتوال هدفا 
مطلوبا من ع���دد من األندية، 
بينها الرياضي بيروت وعمشيت 
الصاعد حديثا الى مصاف أندية 

الدرجة االولى.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

فقط من اصابة في كاحله االمين، 
في حني سيبلغ غارنيت السادسة 

والثالثني السبت املقبل.
التون  ولدى اخلاس����ر، كان 
براند افضل مسجل مع 19 نقطة 
الن 12  البديل الف����وي  واصاف 
نقط����ة وايفان تورن����ر 11 نقطة 

و10 متابعات.
الى ذلك، تخلى اورالندو ماجيك 
الذي اقصي من الدور االول لبالي 
اوف دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفني امام انديانا، عن مدربه 
ستان فان غاندي ومديره أوتيس 
سميث، بحس����ب ما أعلن نادي 

والية فلوريدا.

كابنت أبناء أنيبال زحلة رودريغ 
عقل وأطلقت مفرقعات خارج 

امللعب احتفاال بالفوز.
م���ن جه���ة ثاني���ة، علمت 
»األنباء« ان صانع العاب نادي 
أبناء أنيبال رودريغ عقل والعب 

في بوسطن وامام 18624 متفرجا، 
تألق براندون باس وقاد سلتيكس 
الى فوزه الثالث عندما سجل 27 
نقطة للفريق االخضر بينها 18 
في الربع الثالث، واضاف له كيفن 
غارنيت 20 نقطة وبول بيرس 16 
نقطة واملوزع راجون روندو 13 

نقطة و14 متريرة حاسمة.
وتقام املباراة السادسة اليوم 
في فيالدلفيا، وبحال فوز سيكسرز 
ستقام املباراة السابعة احلاسمة 
في بوسطن يوم السبت املقبل. 
ويعاني بي����رس )34 عاما( من 
اصابة في ركبته اليسرى، وراي 
ال����ن )36 عاما( صاحب 5 نقاط 

الدوليون اليوناني كريستوس 
كريستودولوس واللبنانيان 

رباح جنيم وعادل خويري.
وفي نهايتها س���لم رئيس 
االحتاد اللبناني لكرة الس���لة 
جورج بركات كأس لبنان الى 

ورأى جيمس ه����اردن الذي 
اض����اف 17 نقط����ة و8 متابعات 
لسيتي: »في الربع االخير من كل 
مباراة متاسكنا وحسمنا املهمة. 

انا جاهز للسلسلة املقبلة«.
ولدى اخلاس����ر، لم تكن 42 
نقطة لكوبي براينت كافية للفريق 
االصفر الذي اضاف له العمالق 
االس����باني باو غاسول 14 نقطة 

و16 متابعة.
وفي نص����ف نهائي املنطقة 
الشرقية، تغلب بوسطن سلتيكس 
على ضيفه فيالدلفيا س����فنتي 
سيكس����رز 101 � 85 وتقدم عليه 
3 � 2. على ملعب »تي دي غاردن« 

الزمالك يفاضل بني تيغانا
ويحيى و»التوأم«

وفاة جنل أحمد بالل غرقًا
توفي جنل العب انبي احلالي والعب النادي االهلي سابقا 
احمد بالل غرقا في حمام السباحة اخلاص بڤيال الالعب، في 
الوقت الذي لم يستدل على كيفية غرق الطفل ويخضع العب 
االهلي وزوجته لالس���تجواب في حتقيقات النيابة، ملعرفة 

مالبسات احلادث األليم الذي راح ضحيته جنلهما.
واصيب العب االهلي وزوجته بصدمة كبيرة بعد احلادث، 

ما جعلهما في حالة بكاء متواصل حزنا على فراق ابنهما.

»اآلسيوي« يفاجئ أربيل
لالطالع على منشآتها

بدأت تلوح في األفق بوادر أزمة بين الجهاز الفني للمنتخب 
المصري لكرة القدم بقيادة األميركي بوب برادلي ومس����ؤولي 
نادي ماينتس األلماني، بعدما قرر برادلي اس����تدعاء المهاجم 
المص����ري محمد زيدان لخوض المب����اراة الودية األخيرة التي 
سيخوضها الفراعنة على هامش المعسكر المغلق المقام حاليا 
في العاصمة الس����ودانية الخرطوم أم����ام منتخب ماالوي، في 
إطار اس����تعدادات مصر لخوض التصفيات األفريقية المؤهلة 
لمونديال 2014 بالبرازيل، وكذل����ك تصفيات أمم أفريقيا 2013 
بجنوب أفريقي����ا. في المقابل، توجد حالة من االس����تياء لدى 
مسؤولي النادي األلماني، نظرا لغياب زيدان عن أولى مراحل 
إعداد فريق ماينتس للموسم الجديد، الذي سينطلق منتصف 
يونيو المقبل، نظرا الى أن الالعب بانضمامه لصفوف الفراعنة 
لن يتمكن من الحصول على الراحة السلبية الالزمة قبل انطالق 
فترة اإلعداد الجدي����دة مع فريقه االلماني، خاصة أن المنتخب 
المصري س����يخوض 4 مباريات رسمية الش����هر المقبل. على 
صعيد آخر، يس����ود اتجاه داخل نادي الزمالك إلس����ناد مهمة 
تدري����ب الفريق األول لكرة القدم للمدرب العام الحالي للفريق 
األبيض إسماعيل يوسف، وذلك في حالة فشل المحاوالت التي 
يجريها مس����ؤولو النادي إلثناء المدير الفني المستقيل حسن 
ش����حاتة عن قراره. ويأتي هذا في الوقت الذي طرح فيه بعض 
أعضاء مجلس اإلدارة اسم البرتغالي نيلو فينغادا المدير الفني 
السابق للزمالك وللمنتخب األولمبي المصري لتدريب الفريق 
خالل الموس����م المقبل، على الرغم من ان فينغادا حاليا يتولى 
تدريب أحد األندية الصينية. وفي نفس الوقت رش����ح البعض 
اس����م المدير الفني لمصر المقاصة طارق يحيى لتولي المهمة، 
بينما يتحفظ بعض أعضاء المجلس على عودة التوأم حسام 

وإبراهيم حسن مجددا لتدريب الفريق.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

وصل الى مدينة أربيل على نحو مفاجئ مدير عمليات 
مسابقات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بنيامين ثان لمتابعة 
ومراقبة منشآت ملعب فرانسو حريري الذي كان يحتضن 
مباريات المنتخبات والفرق العراقية قبل الحظر من قبل 

االتحاد الدولي )فيفا(.
وذكر أمين س���ر إدارة نادي اربيل محمود عزيز لوكالة 
الصحافة الفرنس���ية ان مدير عمليات مس���ابقات االتحاد 
اآلس���يوي بنيامين ثان وصل الى اربيل بشكل مفاجئ في 
زيارة لم يتم االتفاق عليها مس���بقا من اجل االطالع على 

منشآت ملعب فرانسوا حريري.
وأضاف عزيز: تجول ثان في كل ملحقات الملعب وتفقد 
غرف المالبس وغرف الحكام واالقس���ام التي يفترض ان 

تقدم المستلزمات الخدمية.
وأش���ار عزيز الى ان المسؤول اآلس���يوي برر زيارته 
المفاجئة بهدف المعاينة ومطابقة التقارير التي كانت ترفع 
من قبل مش���رفي مباريات اربيل ف���ي بطولة كأس االتحاد 

اآلسيوي.

كأس لبنان لكرة السلة مع أبناء أنيبال زحلة

االحتاد والهالل يواجهان بيروزي 
وبني ياس في »أبطال آسيا«

سفر 30 ساعة ملساندة الهالل
العربية.نت: يبذل أعضاء شرف نادي الهالل السعودي 
مجه���ودات لتأمني جماهير إضافية م���ن مدينة جدة )غرب 
السعودية( عندما يخوض فريقهم مباراته املصيرية أمام بني 
ياس االماراتي اليوم س���عيا وراء دعم مؤثر لالعبي الفريق 
في املباراة املهمة. ويأمل مسؤولو النادي السعودي بتحفيز 
نحو 35 أل���ف متفرج للحضور إلى ملعب األمير فيصل بن 

فهد في الرياض.
ويحظى الهالل بشعبية جارفة في العاصمة السعودية 
تضمن عادة امتالء مدرجات ملعب امللك فهد )70 ألف متفرج( 
وملع���ب األمير فيصل بن فهد، بيد أن بعض أعضاء النادي 
عكسوا مخاوف غير معلنة بعدم حصول النادي على الدعم 
اجلماهيري الكافي من خالل تقدمي تسهيالت لنقل املشجعني 
من غرب السعودية إلى الرياض، وبحسب بيان أصدره النادي 
فإن عضو الش���رف حسن الناقور س���يتكفل بنقل عدد غير 
محدود من املشجعني إلى الرياض عن طريق حافالت ستقل 
الراغبني في تش���جيع الفريق برا من جدة وإليها خالل نحو 
30 س���اعة، وتبعد الرياض العاصمة السياسية للبالد نحو 
1200 كيلومتر عن ج���دة العاصمة االقتصادية التي حددها 

مسؤولو الهالل هدفا جللب املشجعني.
وذكر بيان النادي أن عضو الشرف الناقور سيتكفل بتقدمي 
وجبات الطعام وتأمني املسكن للمشجعني الذين سيقطعون 
املسافة بنحو 14 س���اعة في رحلة الذهاب، قبل أن يقطعوا 

مثلها في رحلة العودة.

يطمح االحتاد والهالل السعوديان الى بلوغ ربع النهائي عندما 
يستضيف األول بيروزي االيراني والثاني بني ياس االماراتي اليوم 

في الدور الثاني من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وميلك الفريقان أفضلية األرض لبلوغ دور الثمانية، إذ يقام 
الدور الثاني على ارض الفريق الذي تصدر مجموعته في الدور 
االول. وتصدر االحتاد مجموعته بسهولة في الدور االول محققا 16 
نقطة من 6 مباريات ومتقدما على بني ياس وباختاكور االوزبكي 
والعربي القطري. وحتسن مستوى االحتاد الذي يخوض املباراة 
على ملعب االمير عبداهلل الفيصل في جدة، منذ تعيني االسباني 
راوول كانيدا مدربا للفريق. وكان االحتاد بطل 2004 و2005 شق 
طريقه الى نهائي النس����خة االخيرة حيث خس����ر أمام شونبوك 
الكوري اجلنوبي. ويعود من االيقاف الى تشكيلة االحتاد مهاجمه 
نايف هزازي، وهو يعتمد على املصري حسني عبد ربه واملغربي 
محمد فوزي والبحريني عبداهلل عمر. أما الهالل، فتصدر مجموعته 
الرابع����ة بصعوبة بفارق نقطة وحيدة على بيروزي، بعد بداية 

بطيئة حقق خاللها ثالثة تعادالت.

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
أبوظبي الرياضية 9:102االحتاد � بيروزي
السعودية الرياضية 9:101الهالل – بني ياس

تغلب على القادسية بركالت الترجيح ووصل إلى ربع نهائي »اآلسيوي«

في الليلة العاصفة.. ظهر الكويت

ابتس���مت ركالت الترجيح 
للكويت على حساب القادسية 
في الدور الثاني من كأس االحتاد 
اآلسيوي بعد أن متكن من الفوز 
4-2 ليصل األبيض إلى الدور 
ربع النهائ���ي وانتهى الوقتني 
األصلي واإلضافي بالتعادل 1-1 
في املب���اراة التي أقيمت أمس 

على ستاد محمد احلمد.
الترجي���ح  ركالت  وف���ي 
س���جل للكويت حسني حاكم 
العتيقي  وفهد عوض وجراح 
وأضاع حسني بابا، فيما سجل 
للقادسية الركلة الوحيدة ضاري 
سعيد بينما أضاع كل من بدر 
املطوع وحس���ني فاضل وفهد 

األنصاري.
الش���وط األول دخل  وفي 
الكويت ضاغطا في ال� 10دقائق 
األولى من أجل تسجيل هدف 
مبكر إال أن جميع التسديدات 
الثالث التي كانت بأقدام حسني 
حاكم وعبداله���ادي اخلميس 

ثان بعد رأسية خاطفة تصدى 
لها الكندري )75( لتتحول كفة 
املباراة والسيطرة لألصفر الذي 
بحث كثيرا عن هدف الفوز إال 
الكويت  أن استبسال مدافعي 

حال دون ذلك.
ومع بداية الشوط اإلضافي 
األول تعرض األصفر لضربة 
موجعة بعد حصول مس���اعد 
ندا على الكرت األصفر الثاني 
ليحصل على إثره على البطاقة 
احلمراء ويلعب القادسية ب� 10 
العبني، ويجري مدرب الكويت 
محم���د عبداهلل بع���ده تبديال 
هجوميا بإدخال علي الكندري 

بدال من عبداهلل البريكي. 
ول���م يس���تفد الكويت من 
النقص العددي للقادسية وبقي 
احلال على ما هو عليه ليصل 
الفريقان إلى ركالت الترجيح 
التي ابتس���مت في النهاية إلى 

األبيض.
 ٭عبدالعزيز جاسم 

املرمى )27( وقبل نهاية الشوط 
ب� 5 دقائق أبعد عبداهلل البريكي 
هدف���ا محققا لألصفر من على 
خط املرمى بعد ضربة رأسية 
متقنة من القحطاني كانت في 

طريقها ملعانقة الشباك.
ومع بداية الش���وط الثاني 
كان واضح���ا إص���رار العبي 
الكويت على تس���جيل هدف 
التع���ادل وبالفعل جاء الهدف 
من قبل روجيريو إال أن احلكم 
ألغاه بداعي التس���لل )55( إال 
أن روجيري���و عاد مرة اخرى 
وس���جل هدف���ا صحيحا هذه 
املرة بعد أن اس���تغل عرضية 
حس���ني حاكم ووض���ع الكرة 
الشباك  برأسه بسهولة داخل 
على ميني نواف اخلالدي )60( 
وبعد اله���دف حتفظ الفريقان 
امللعب خوفا  كثيرا في وسط 
م���ن دخول ه���دف مباغت مع 
أفضلية نسبية للقادسية والتي 
كاد أن يتوجها السومة بهدف 

والبرازيل���ي روجيري���و علو 
العارضة حتى فاجأهم املهاجم 
الذي  الس���ومة  السوري عمر 
استغل عرضية خالد القحطاني 
ليضع الكرة قوية برأس���ه في 
الش���باك لم يتمك���ن احلارس 
مصعب الكندري من الوصول 
إليها مفتتحا التسجيل للقادسية 
)13( وبهذا الهدف سيطر األصفر 
على مجريات الش���وط بفضل 
مهارة اجلزائ���ري لزهر حاج 
عيسى وقوة السومة والتمريرات 
املتقنة من قبل فهد األنصاري 
وطالل العامر ونواف املطيري 

والعاجي إبراهيما كيتا.
ولم يستغل لزهر متريرة 
الس���ومة إليه داخ���ل منطقة 
اجلزاء وسددها بعيدا عن املرمى 
وكاد اخلميس أن يستغل خطأ 
محمد راشد في إعادة الكرة إلى 
احلارس نواف اخلالدي بعد أن 
خطف الكرة في الطريق وانفرد 
باملرمى لكنه سددها بغرابة فوق 

)هاني الشمري(  مساعد ندا يقطع الكرة من أمام البرازيلي روجيريو  


