
SPORT 15املدى الرياضي العدد )198( اخلميس )9( ايلول
NO (198) Thu. (9) September

متكـن الفــريق القـطـري املـشـارك
يف بــطــــولــــة العــــالـم لـلفــــورمــــوال
2000، من احـراز املـركـز اخلــامس
للـتــــرتـيــب العــــام جلــــرانــــد بــــري
روســـيــــــــا املــــصـــنـف كــــــــاجلــــــــولــــــــة
اخلـــامــســـة مـن بــطـــولــــة العـــالـم
لـلفــــورمــــوال 2002، والــــذي اقـيـم

يومي 4 و5 سبتمبر اجلاري.
واخـفق جنــم الفــــريـق القــطــــري
جـــاي بـــرايــس، والـــذي قـــاد زورق
داك 20 لـــيـــتــــــــر، يف املــــــشــــــــاركــــــــة
بــسـبـــاقـي املـــاتــش والــســـرعـــة يف
صبـاح يـوم االحـد املــاضي بـسـبب
االحـــوال اجلـــويـــة الــسـيـئـــة الـتـي
حــالت دون اقـامـة الـسبــاقني يـوم

السبت املاضي.
وبـغيــاب عـضــو الفــريق القـطــري
الــثــــــانـــي محــمــــــد الـعلــي، حـــمل
بــــرايـــس علــــى عــــاتـقه مــــواصلــــة
خــضـم املـنــــافـــســــة الـتــي شهــــدت
تـــــألـقه يف  ســبـــــاقـــــات كـــــرواتــيـــــا
وفــرنــســـا والتفـيــا، اال ان نــوعـيــة
رديئـة من الـوقــود حطـمت احالم
جنــم فـــــــريـق قــــطـــــــر مــن احـــــــراز
النجـاح يف جـرانـد بــري ايطــاليـا

يف يوليو املاضي.
وكـان بـرايـس يحتل مـركـزا جيـدا
يف الــتـــــرتــيـــب العـــــام لــبـــطـــــولـــــة
الفـــــورمـــــوال 2000  قــبل انـــطالق
جــرانــد بــري روسـيــا،  حـيـث كــان
الـفــــــــارق بـــيـــنـه وبـــني مـــتــــصــــــــدر
البطـولة االيـطالـي بريـدجادا 10
نقاط فقط، وبفارق سبعة نقاط
عن السـويدي جـوناس انـدرسون.
وشـــارك يف جـــرانـــد بـــري روسـيـــا
خــــامتــــة اجلــــوالت االوروبـيــــة 22
فــريقــا بــاالضــافــة الـــى املتـســابق

وتـكـللـــت محــــــاوالت بــــــرايــــس يف
الـتقــدم بــالـنجــاح محــرزا املــركــز
اخلـامـس للتــرتيب العـام بـالـرغم
مـــن صـعــــــــوبــــــــة الــــــــرؤيــــــــة خـالل
الـــسـبــــاق. وفــــاز بـلقـب الـــسـبــــاق
الـبــــريــطــــانـي اويـن جــيلـف، تاله
الـسـويـدي انـدرســون ثم رولــز ثم
بريجادا يف املـراكز االربعة االولى
علـــى التـــوالي. وانـتقل انــدرســون
ليتقدم على بريجادا يف الترتيب
الـعـــــــــام لـلــــنـقـــــــــاط، وذلــك قــــبـل
انـطالق الــسبــاقـني االخيــرين يف
الـبــطــــولــــة يف مـنـــطقــــة الـــشــــرق

االوسط يف ابوظبي وقطر .
واعطى اشـارة البدء بجراند بري
روسيـا يـوم الـسـبت املــاضي نــائب
رئيـس حكـومــة روسيــا االقليـميـة
بيـوتـر كـاتـسيف يـرافقه محـافظ
مـــديـنـــة دوبـنـــا فـــالـيـــري بـــروك .
وبهذا الـسباق فقـد اسدل الـستار
علـى اجلــوالت االوروبيـة لـتنـتقل
الـبـطـــولـــة الـــى مـنــطقـــة الــشـــرق
االوســط القــــامــــة جــــرانــــد بــــري

ابوظبي يف نوفمبر املقبل.
وسيـشهــد مـطلع نــوفـمبــر املقـبل
انتـقال الـشيخ حـسن بن جـبر آل
ثــاني للـمنـافـسـة يف جـرانـد بـري
مـومبـاي للـزوارق الـسـريعـة، امال
بـتكــرار نفـس الـنتـيجـــة االخيــرة
الـتـي انـتـــزع فـيهــــا لقـب جـــرانـــد
بـــــري اسـكــنـــــدنـــــافــيــــــا يف اوسلـــــو

بالنرويج .
الـتـعلـيـق علــــى الــصــــورة :)جــــاي
برايس، جنم الفـريق القطري يف
بـطـولــة العـالـم للفـورمـوال 2000
خـــــــــــــالل ســبــــــاق جــــــرانــــــد بــــــري

روسيا (. 
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لـــســـــاعـــــات عـــــدة لـتـجهـيـــــز زورق
بـرايـس الـذي متكـن من تـسـجيل
اوقـــــات ســــــريعــــــة يف لفــتــني قــبل
تعــــرض الــــزورق ملـــشـــــاكل، وعــمل
الفــريق مــرة اخــرى ضــد عقــارب
الــســاعـــة يف محــاولـــة النقــاذ مــا
ميكـن انقــــاذه ومتكـن بـــرايــس يف
الـنهــايـــة من الــوقــوف بــزورقه يف
املـركز التاسع لالنطالق يف سباق

روسيا.

عـانـينــا من مـشـاكل يف احملـركـات
يف زورق محــمـــــد الـعلــي، ومتـكــن
جاي بـرايس مـن املضي قـدما يف
الـــســبـــــاق ولـكــنــنـــــا لــم نـــســتـــطع
جتـهيـز الـزورق يف الــوقت احملـدد
لـسبـاق الـسـرعـة او سبـاق املـاتـش
لعـــدم متكـن فـــريق املـيكــانـيكـيـني
مـن حتـــديـــد مـصـــدر املــشـــاكل يف

احملركات.
وعـمل مــيكـــانــيكـيـــو فـــريق قـطـــر

مــــشـــــاكـل يف محـــــركـــــات الـــــزورق
خـالل فتــرة الـتحـميــة اسـتعــدادا
لـسبـاق املــاتش، والـذي فــاز بلقبه
منافسه البريطاني اوين جيلف.
وقـــــال محـمـــــد اجلعــــدان مــــديــــر
فــريق قـطــر ومقــره يف الــدوحــة :
انــنـــــــا مــتـــــــأكـــــــدون مــن اخـفـــــــاق
محركـات الزورق، لقد وصل وقود
احملـركات يف شـاحنـة قدميـة، ولم
نـكــن الفـــــريق الـــــوحــيـــــد الـــــذيــن

االماراتي عارف الزفني .
واخـفق جنــم الفــــريـق القــطــــري
بـرايـس بتـسـجيل افـضل االوقـات
يف يــــوم الـــسـبـت املــــاضـي بـــسـبـب
الـريــاح القـويــة، اال ان منـافـسـيه
انـدرسـون وبـريجـادا ومـارك رولـز
متكنــوا من تـسـجيل اسـرع ثالثـة

اوقات.
والحق سوء الـطالع جاي برايس
ايــضــــا يــــوم االحــــد، حـيــث واجه

جــاي برايس يتعـــرض ملــشاكل يف حمــركات زورقـــه

هينان هاردين تفقد لقبها واملركز االول عامليا
نـيــــويــــورك )أ ف ب(- تعــــرضـت الـبـلجـيـكـيــــة
جوستني هينـان هاردين الى ضربتني قويتني
عـنــدمـــا فقـــدت لقـبهــا يف بـطــولــة الــواليــات
املــتحــــــدة املفــتـــــوحـــــة لـكـــــرة املـــضـــــرب، آخـــــر
الــبـــطــــــوالت االربع الـكــبـــــرى ضــمـــن الغـــــران
شيليـم لهذا املـوسم بخـسارتهـا امام الـروسية
نــاديــا بتــروفــا 3-6 و2-6، وتنــازلت ايـضــا عن
املـركـز االول عـامليـا الــذي سيكـون من نـصيب
االميـركيـة ليـندسـاي ديفنـبورت او الفـرنسـية

اميلي موريسمو.
وحققـت بتـروفــا مفـاجـأة مـن العيــار الثـقيل
الن هينـان هـاردين بــاتت اول العبـة مـصنفـة
يف املركـز االول تخسـر قبل بلـوغ ربع النهـائي
مـنــذ ان خــرجـت االمـيــركـيــة الــشهـيــرة بـيلـي
جني كينغ يف الـدور الثالـث عام 1973 عنـدما

اضطرت الى االنسحاب بسبب مرضها.
وقالـت بتروفا: )انا سعيـدة جدا النني قدمت
اداء رائعــا، كـل شيء ســار علــى مــا يــرام اكــان
من نــاحيـة االرسـاالت او مـن خالل صعـودي

الى الشبكة(.
امــا هــارديـن فقــالـت: )لعـبـت بـتــروفــا بــشـكل
رائع وارسـلت بـطــريقــة جيـدة، امـا انــا فكـنت

عصبية بعض الشيء ولم اكن يف يومي(.
وكــانـت هــادريـن غــابـت عـن املالعـب مـنــذ اذار
املاضي ولـم تعد الى املالعـب اال يف متوز بعد
معـانـاتهـا مـن فيـروس غـامـض، لكـن ذلك لم
مينعها من احـراز ذهبية االلعـاب االوملبية يف

اثينا الشهر املاضي.
وقـالت هـارديـن: )اعتقـد بـانـني مـتعبـة جـراء
املبــاريــات الكـثيــرة الـتي خـضـتهــا بعـــد فتــرة
توقف، سـارت االمور بـطريقـة جيـدة يف اثيـنا

النـنـي لعـبـت مـن دون ضغـط كـــونـي
كـنـت عــائــدة لـتــوي
الــــــى املالعــب، امــــــا
هـنــــا فــــاالمــــر كــــان
مختلفا ولم امتكن

من مواجهة الضغوطات(.
وخـتـمـت: )انــــا يف حــــاجــــة الــــى
خــوض مـبــاريــات عــدة مـن االن
وحـتــــى نهــــايــــة العــــام احلــــالـي

الكون جاهزة العام املقبل(.
يــــــذكــــــر ان بــتــــــروفــــــا حـققــت
افـــــضـل نــــتــــيـجــــــــــة لـهــــــــــا يف
الـبــطـــــوالت االربع الـكـبــــرى
هـــــذا املـــــوسـم بـــــاخـــــراجهـــــا

هــيــنــــــان هــــــارديـــن، بعــــــد ان
خـــــــــــرجــــت يف الـــــــــــدور االول يف

بطـولـة استـراليـا املفتـوحـة والـدور
الـثـــالـث يف روالن غـــاروس والـــرابع يف

وميبلدون.
وازاحـت االمـيـــركـيـــة لـيـنـــدســـاي ديفـنـبـــورت

املـصنفـة خامـسة والـتي لم تخـسر اي مـباراة
مـنـــذ نــصف نهـــائـي بـطـــولـــة وميـبلـــدون قـبل
ثالثــة اشهــر عـقبــة كـبيــرة يف طــريقهــا نحــو
الـنهــائـي بفــوزهــا علــى مـــواطنـتهــا الـشـهيــرة
فيـنوس وليـامس بـطلة املـسابقـة عامي 2000

و2001 بنتيجة 7-5 و6-.4
ويف فئـة الـرجـال، ضــرب االميـركـي اخملضـرم
انـــدريه اغـــاسـي مـــوعـــدا يف ربع الـنهـــائـي مع
الــــســـــويــــســـــري روجــيه فــيــــــدرر بفــــــوزه علـــــى
االرميني سـركيس سـركيسـيان بسهـولة بـالغة

6-3 و6-2 و6-2 يف مدى 90 دقيقة.

مـكــنــــــــاس )املغـــــــرب( )أ ف ب(- مـــنح
الـعــــــــاهـل املـغــــــــربـــي املـلــك مـحـــمــــــــد
السـادس الثالثـاء بــالقصــر امللكي يف
مدينـة مكناس )وسط( العـداء هشام
الكـروج وسـام العـرش من درجـة قـائـد
مكـافـأة علـى اجنـازه يف دورة االلعـاب
االوملبية التي اقيمـت مؤخرا يف أثينا
عنـدما احـرز ذهبيـتي سبـاقي 1500 م

و5 االف م.
كـمـــا مـنـح العـــاهـل املغـــربـي العـــداءة
حـــســنـــــاء بــنحـــســي وســـــام املـكـــــافـــــأة
الــــوطـنـيــــة مـن درجــــة ضــــابـــط بعــــد
احـــــرازهـــــا فـــضــيـــــة ســبـــــاق 800 م يف

االوملبياد.
وقــال الكــروج الــذي سـيحـتفل بـعيــد
ميالده الثالثني الثالثاء املقبل )هذا
الـوسـام هــو مبثـابــة ميــداليـة ثــالثـة
بـــالـنــسـبـــة لـي بعـــد الـثـنـــائـيـــة الـتـي
احـــرزتهـــا يف أثـيـنـــا والـتـي اعـتـبـــرهـــا
افضل اجناز يف مسيرتي الرياضية(.

العاهل املغريب يمنح وســــــامني للكروج وبنحيس

بطولة ايطاليا: نابويل
اىل الدرجة الثالثة

رومــا )أ ف ب(- اعلـن رئيـس رابـطــة االنــديــة
االيـطـــالـيـــة احملـتـــرفــــة لكـــرة القـــدم ادريـــانـــو
غــاليــاني الـثالثــاء ان فــريق نــابــولي سـيلـعب

ضمن اندية الدرجة الثالثة هذا املوسم.
وقال غالياني بعـد اجتماع اجمللس االحتادي
الــذي عقــد يف مقــر االحتــاد االيـطــالي، وهــو
االجــتــمــــــاع االخــيــــــر قـــبل انــــطالق املــــــوســم
اجلـــــديــــــد للــــــدوري احمللــي: )بـــــات نـــــابـــــولــي
مـــسجـال يف الفـئـــة الـثـــالـثـــة )دوري الـــدرجـــة

الثالثة((.
وسيـسـتفيـد نـابــولي مـن مهلـة اضــافيـة لـكي
يــكـــمـل اســـتـعـــــــداداتـه بـحـــيـــث لـــن يـخـــــــوض
اللقــاءيـن االوليـني له يف الــدوري بعــدمــا مت

تأجيلهما الى موعد الحق.
وكــان نــابــولي الــذي يعـتبــر من اعــرق الفــرق
االيـطــاليــة يف الـســابـق عنــدمــا كــان يـضم يف
صفــوفه الـنجـم االرجنـتيـني ديـيغــو ارمــانــدو
مـارادونـا الـذي قـاده الـى احــراز لقب الـدوري
عـــامـي 1987 و1990 وكـــأس االحتـــاد االوروبـي
عــام 1987، عــانـــى الفـــريق كـثـيــرا يف املــواسـم
االخـيــرة وغــرق يف الــديــون وبــات يعــانـي مـن
صعـوبـات مـاليـة كـبيـرة دفعـت رئيـس االحتـاد
االيـطـــالي فــرانكــو كــارارو الـــى استـبعـــاده من

دوري الدرجة الثانية.
وانـهى نـابولـي املوسـم املاضـي يف املرتـبة الـ14
من الـدرجــة الثــانيــة، كمـا ان ديـونه ملـصلحـة

الضرائب ارتفعت الى 30 مليون يورو.
وســبق للـمـحكـمـــة الـتجـــاريـــة يف املـــديـنـــة ان
اعلـنــت افالس نــــابــــولـي الــــذي بـــــات مهــــددا
بـالـزوال مـن السـاحـة الـريـاضيـة احملليـة قبل
ان ينقذه املنتج الـسينمائي االيطالي اوريليو
دي لـورينتس بعـدما اصبح مـالكه ورئيسه يف

الوقت ذاته.
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ـــــــوطـــنـــي ـــــــوجـه املـــنـــتـخـــب ال ت
الـبـــرازيلـي لكـــرة القـــدم للقــاء
نـظيـره االملـاني يف مبـاراة وديـة
دون جنمه رونـالـدو الـذي منح
تـصــريحــا للـبقــاء يف البــرازيل
مــن اجل عـــشــــاء خــطـبـتـه مع
صــــــديقـــته عــــــارضــــــة االزيــــــاء
دانـــيـــيـال ســكـــــــــاريـلـــي. وقـــــــــال
ـــــــدو ـــــــال ـــــــاســـم رون مـــتـحـــــــدث ب
للــصـحفـيـني  ) لـــــديه عـــشــــاء

خطبة (. 
ــــــدريــب طلــب مــن طــــــاقــم الــت
االذن ورأي طـاقـم التــدريب ان
الـالعـــب لـــن يــكـــــــون مـــــــركـــــــزا
واعطــاه الليلـة اجـازة . وتـوجه
املـنـتخـب الـبــــرازيلـي مـبـــاشـــرة
الى مـطار سـاوباولـو بعـد فوزه
ــــــــا 3 - 1  يف ــــــــولـــيـفـــي ــــــــى ب عـل
تــصفـيـــات امــــريكـــا اجلـنـــوبـيـــة
املـؤهلـة لنـهائـيات كـأس العـالم

 2006.
واخــذ رونــالــدو صـــديقـته الــى
تـــــدريــب املــنــتخــب الــبــــــرازيلــي
االســبــــــوع املــــــاضــي وقــــــدمهــــــا
لـلمديـر الفني كـارلوس البـرتو

باريرا.
وانفـصل مهــاجم ريـال مـدريـد
ـــــــي ـــــــن ـــــــي عـــــــن زوجـــــــتـــه مـــــــيـــل
دومـنـيجـــوس يف العــام املــاضـي
بعد زواج استمر اربع سنوات.
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رونالدو لن يتوجه
إىل أملانيا

يـــدور احلـــديـث حـــالـيـــا وسـط األحـــزاب وكـــافـــة
املواطنني األملان بني مؤيد ومعارض حول فكرة
أن يكـون يوم افتـتاح مبـاريات كـأس العالـم لكرة
القــدم فــى املـــانيــا مــونــديــال عــام 2006 عـطلــة

رسمية مبناسبة هذا احلدث الدولي .
فقـــــد اشـــــارت صحــيفـــــة  ) رايـنـيـــش بـــــوسـت (
األملـانيـة امس الـى أن بعض الـسيـاسيني امـثال
كــــورت بـيـك رئـيـــس وزراء واليــــة الــــرايـن النــــد
بفـالـس ومـاركـوس ســودر سكــرتيـر عـام احلـزب
املـسـيحــى االجـتمــاعــى فــى ميــونـيخ يـطــالبــان
بأعتبار هـذا اليوم عطلة رسـمية على اساس ان
اقــامـــة مبــاريــات كــأس العـــالم فــى املـــانيــا وهــو
حـدث عـاملـى سـيغمـر كل الـشعب بـالـسعـادة ممـا
يجـب أن يتفـرغ اجلـميع لـالحتفـال به ويـريـان
ان لـم يكن هـذا اليـوم عطلـة عـامـة فعلـى األقل

ان يكون عطلة مدرسية.
وقــالـت الــصحـيفــة ان اخــريـن يـــرون أنه نـظــرا
النـشغـال اجلـميع بــاالحتفـال مبـراسـم ومبـاراة
افـتتـاح كـأس العـالـم يصـعب علــى التــركيـز فـى
العـمل ومـن ثم فــأن اعـتبــار هـــذا اليــوم عـطلــة
سيعطى الـشعور باالمل واالنفتاح على العالم.
فـيمـا طـالب رؤسـاء نقـابــات العمـال والـشـركـات
بـامكـانيـة تعـويـض مثل هـذا اليــوم بطـريقـة أو

بأخرى.
واشـارت الصحـيفة الـى ان بني هـذا وذاك أظهر
استـطالع للرأى العـام موافقـة 55 فى املـائة من
افـراد الـشعب االملـانـى علـى فكـرة ان يكـون هـذا
احلـدث عـطلـة رسـميـة فـيمـا رفـضهـا 38.9 فـى

املائة.

األملان يطالبون بعطلة
رسمية خالل املونديال

اجلــــزائــــر )أ ف ب(- اعلـنـت وكــــالــــة
االنـبـــــاء اجلـــــزائـــــريـــــة الــثالثـــــاء ان
االحتاد اجلـزائري لكرة القدم فسخ
عـقــــــــــــد مــــــــــــدرب مـــــنـــــتـخـــــب بـالده
الـبـلجـيـكـي روبـــــرت فـــــاســيغـه بعـــــد
اخلسـارة املذلة امـام الغابـون صفر-
3 يــوم االحـــد يف عنــابــة يف اجلــولــة
الــرابعــة مـن مـنــافـســات اجملـمــوعــة
الــــرابعـــة لـتــصفـيـــات كــــأس العـــالـم
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االحتــاد اجلـــزائري يفسخ عقد املـــدرب فاســيغه
القــاهــرة : اسـتـبعــد اإليـطــالـي مــاركــو
تــارديلـلي مــدرب مـنتـخب مـصــر األول
لـكـــــرة القــــدم العـب رومــــا اإليــطــــالـي
أحمـد حسـام ميـدو من اللعب ملـنتخب

مصر يف ظل قيادته احلالية.
وأكــــــــد تــــــــارديـلـلـــي، الــــــــذي أعـلـــن عـــن
اسـتـيــــائه مـن سلـــوك حــســـام مـنـــذ أن
تــــولــــى تــــدريــب الفــــريـق، أنه لــم يعــــد
مهـتمــا بـــاشتــراك الالعـب يف صفــوف

7.3 ملــيـــــون دوالر، يـلعــب يف صفـــــوف
نــاديه يف مبـاراة وديــة قبل سـاعــات من

مباراة مصر أمام الكاميرون. 
وأدى ذلك إلـى إعراب املشجعني الذين
حــضــــروا املـبــــاراة عـن غــضــبهــم علــــى
حــســـام، ومــطـــالـبـتهـم بحـــرمــــانه مـن
اللعب للـمنتخب املصري إلى األبد بل
وهـاجمـوه بـالـسبـاب والـشتـائـم بصـورة
جماعية خالل املباراة ضد الكاميرون.

الفــــريق، وقــــال إنه خـــارج حـــســـابـــاتـي
متــــامــــا، وكــــان اسـم مـيــــدو، قـــــد أعلـن
بــــالفـعل يف تـــشكـيـل الفــــريق املــصـــري
املـشـارك يف تـصفيـات كـأس العــالم، إال
أنه انـسحـب من هــذا التـشكـيل بحجـة

اإلصابة.
وممـــا أثـــار دهــشـــة مـــشجعــي الكـــرة يف
مـصــر مـشــاهــدة الـالعب، الــذي انـتقل
إلــى رومــا يف األسـبــوع املــاضـي مقـــابل

مدرب منتخب مرص يستبعد ميدو هنائيا من التشكيلة األساسية  

هـيوسنت )الـواليات املـتحدة( )أ ف ب(-
بـــــات االمــيـــــركــي انـــــدي روديـك ثـــــانــي
املـتــأهلـني الــى بـطــولــة املــاسـتـــرز لكــرة
املــضــــرب املقـــررة يف هـيـــوسـنت بـــواليـــة
تـكـــســــاس االمـيــــركـيــــة مـن 13 الــــى 21

تشرين الثاني املقبل.
وحلق روديـك بـــــالـــســـــويـــســـــري روجــيه
فيـدرر الـذي كـان اول املتـأهلني يف 3 آب
املــــاضــي بعــــد احـــــرازه لقـب بـــطل دورة
تــــورونـتــــو الــــدولـيــــة، ســــادس الــــدورات

التسع الكبرى.
ولـــــم يــــــــــســـــبـق الي العـــــب ان ضـــــمـــــن
مــشـــاركـته يف بـطـــولـــة املـــاسـتـــرز قـبل 3
اشهــــر )رقـم قـيــــاسـي(، بـيــــد ان نـتــــائج
فــيـــــدرر هـــــذا املـــــوســم خـــــولــته انــتـــــزاع

روديك ثانــي املتأهــلني اىل بطولــة املـــاسرتز

الــدوحــة )ا ف ب(- تــأهل االهـلي
الـــى الـــدور ربع الـنهـــائـي بــتغلـبه
علــــــى الـــــســــــد 3-1 الـــثالثــــــاء يف
اجلــــولــــة الـثــــالـثــــة االخـيــــرة مـن
منـافـســات اجملمـوعـة االولــى من
مــســــابقـــة كـــأس الــشــيخ جـــاسـم
الـتـنــشـيـطـيـــة لكـــرة القــدم اولــى
ــــــوســم الـكــــــروي مـــــســــــابـقــــــات امل
الـقطري اجلديـد مبشاركـة اندية

الدرجتني االولى والثانية.
وسـجـل مــــــصــــــطـفـــــــــــى ادم )40(
ومـاركـو )44( وحــسني غلـوم )89(
اهــداف االهـلي، ومـحمــد سحـيم
)74( هـــــدف الــــســـــد الـــــذي مــنــي

بخسارته الثالثة على التوالي.
وضـمـن اجملـمـــوعـــة ذاتهـــا، تـــأهل
الــشـمـــال بـتـغلـبـه علـــى الــشـعلـــة
ــــــدور )27( وقــــــدر بـهــــــدفــني لـفــي

موسى )40(.
ويف اجملـمـــوعـــة الـثـــانـيـــة، ضـمـن
ـــــــأهـل ـــــــة وقــــطـــــــر الـــت الــــــســـيـلـــي
بـاحتاللهمـا املركـز االول برصـيد
6 نقاط مع افضلية لالول بفارق

االهداف.
وفـاز السيليـة على الـنصر بـاربعة
اهـــــداف حملــمـــــد ســـــالــم )2 و51(
وســــومــــاه عـثـمــــان )9( وصــبحـي

عادل )43(.
ويلـعب غــدا، الــريــان مع الــوكــرة،
ـــــــاب حـــــــامـل والـهـالل مـع الــــــشـــب
اللقـب ضمـن اجملمـوعـة الثـالثـة،
والعــربـي مع اخلــور، والـتـضــامـن
مع الـــتفـــــاق ضــمــن اجملــمـــــوعـــــة

الرابعة.
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كأس الشيخ جاسم
التنشيطية: االهيل
والشامل والسيلية
وقطـــــر اىل ربع

النهائـــــــي

وكـان االحتاد اجلزائـري عني فاسيغه
علــى رأس االدارة الفـنـيــة للـمـنـتخـب
االول يف ايـــــار املـــــاضــي ملـــــدة عـــــامــني
خـلفــــا للـمـحلـي رابـح سعـــدان الـــذي
كـــان خـلف بـــدوره الـبـلجــيكـي االخـــر

جورج ليكنز يف متوز عام .2003
يــــذكــــر ان فــــاسـيـغه قــــاد بـلجـيـكــــا يف
بطـولـة امم اوروبـا الـتي اسـتضــافتهـا

بالده مع هولندا عام .2000

املقررة نهائياتها يف املانيا عام 2006
واملــــؤهلـــة الــــى نهـــائـيـــات كـــأس امم
افــريـقيــا املقــررة يف مـصــر يف العــام

ذاته.
واوضـحت الــوكــالــة ان فــسخ العقــد
جاء )بـاتفاق ودي دون اي تـعويض(
بــني املـــــدرب فـــــاســيـغه )65 عـــــامـــــا(
ورئيـس االحتــاد اجلــزائــري مـحمــد

راوراوة.

الــــدوحــــة )أ ف ب(- بـلغـت قــطــــر
الـدور نصف النهـائي بتغلـبه على
الـهـــنـــــــــد 3-1 )االشـــــــــواط 18-25
و23-25 و28-25 و18-25(
الثالثــاء يف منـافـســات اجملمـوعـة
االولى ضمن بطـولة اسيا الثانية
عشـرة يف الكـرة الطـائـرة للـشبـاب
)دون 20 عـامــا( التي تـستـضيفهـا
قـطـــر حتــى 10 ايلــول يف صــالـتي

بطولة اسيا للشباب: قطر وكوريا
اجلنوبية اىل نصف النهائي

نادي السد وخليفة االوملبية.
ويف اجملـمــوعــة الـثــانـيــة، ضـمـنـت
كـوريـا اجلنـوبيـة تـأهلهـا بتـغلبهـا
علـــى عـمـــان 3-1 )23-25 و21-25

و25-13 و14-25(.
وضـمـن اجملـمـــوعــــة ذاتهـــا، فـــازت
ايـران حـاملــة اللقب علـى الـصني
3-صـفــــــــــــر )25-16 و25-17 و25-

.)18
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عـمــــان )أ ف ب(- أنهـت الـكــــويـت
مـشــاركتهـا يف دورة املـلك عبـداهلل
الثالثة لكرة السلة املقامة حاليا
يف عــمـــــان يف املـــــركـــــز اخلـــــامــــس
بتغلبـها علـى لبنـان 101-99 بعد
الـتـمــــديــــد اثــــر انــتهــــاء الــــوقـت

وتقـام املباراة النهـائية بني االردن
وتـونـس بعـد غـد اخلـميـس، وهـو
ــــــذي تلـــتقــي فـــيه ــــــوم ذاته ال الــي
الـسعـوديـة حـاملـة لـقب النـسخـة
االولـــــى مع قــطـــــر علــــى املــــركــــز

الثالث.

ـ ـ

ـــــــــــالــــتـعـــــــــــادل 88-88 االصـلــــي ب
)الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــوط االول 83-25(

الثالثاء.
وجاءت ليبيـا سابعة بفوزها على
االمـــارات 89-74 )الــشـــوط االول

.)31-46
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دورة امللك عبداهلل الثالثة: الكويت خامسة

لــشـبـــونـــة )أ ف ب(- اعلـن نـــادي مـــاريـتـيـتـــو فـــونــشـــال
البـرتغـالي الثالثـاء تعـيني احمللي مـاريـانـو بـاريتـو )47
عـامـا( مـدربـا جـديــدا لفـريـقه خلفـا ملـانــويل كـاجـودا
الذي اقـيل من منصـبه بعد اخلـسارة امـام بليننـسيش
صفر-3 يف املـرحلة االولى مـن الدوري البرتـغالي لكرة
الـقدم. وكـان باريـتو يـشرف عـلى مـنتخب غـانا املـوسم
املـــاضـي بعـــدمـــا سـبـق له ان اشــــرف علـــى سـبـــورتـيـنغ
لـــشـبــــونــــة الـبـــــرتغــــالـي وبــــايــــر لــيفــــركــــوزن االملــــانـي

ولوكوموتيف موسكو الروسي.

باريتو مدربا جديدا 
ملاريتيمو فونشال

رصــيـــــده الــــــى 15 لقــبـــــا يف مــــســيــــــرته
االحترافية.

وقــال روديك )انــا سـعيــد بــالتــأهل الــى
بــطــــولــــة املــــاسـتــــرز(، مــضــيفــــا )لــــدي
جنــاحــات كـبيــرة يف هيــوسنت وذكــريــات

رائعة من العام املاضي(.
ويـشــارك يف بطـولـة املـاستــرز الالعبـون
الـذيـن يحتلـون املـراكـز الـسبعـة االولـى
يف الـتـصـنــيف العـــاملـي، امـــا الـبـطـــاقـــة
الـثـــامـنـــة فـيـتـنـــافـــس علـيهـــا اصحـــاب
املـــــراكـــــز مــن 8 الـــــى 20 حــيــث يـــــؤخـــــذ
باالعـتبار افـضل اجنازاتهـم يف بطوالت
الغــران شـيلـيم، ويف حــال عــدم حتقـيق
اي مـنهم لهــذا الشـرط متنح الـبطـاقـة

لصاحب املركز الثامن.

البطاقة مبكرا.
وهي املـــرة الثـــانيــة علـــى التـــوالي الـتي
يشـارك فيها روديك يف بـطولة املـاسترز
بعــد االولــى العــام املــاضـي عنــدمــا بلغ
دور االربعـة قـبل ان يخـسـر امــام فيـدرر

الذي توج بطال.
ومتــكـــن روديــك )22 عــــــــامــــــــا( بـفــــضـل
اجنازه يف بطولة املاسترز العام املاضي،
مــن انهــــاء املــــوسـم املــــاضـي يف صــــدارة
التصنـيف العاملي، وبـات بالتـالي أصغر
اميـــركي يـحقق هــذا االجنــاز يف تــاريخ

رابطة الالعبني احملترفني.
وأحرز روديك 4 القـاب هذا املوسم وهي
سـان جــوزيه وميــامي وانـديـانـابــوليـس
االميـــركيــة وكـــوينـــز االنكـليــزيــة رافعــا


