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انتقد رئيس االحتاد االوروبي الفرنسي 44
ميش����ال بالتيني وم����درب م����ان يونايتد 
االجنليزي، اليكس فيرغسون رئيس نادي 
ريال مدريد بيريز الذي انفق اكثر من 250 
مليون يورو للتعاقد مع ابرز جنوم اللعبة، 
حيث صرح بالتين����ي لصحيفة »ماركا« : 
»يريد بيريز الف����وز بجميع االلقاب ولهذا 

السبب تعاقد مع هذا الكم من النجوم، لكن 
سنرى ماذا سيحصل في مايو املقبل عندما 
تقام املباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا 
في مدريد«،اما فيرغسون فقال »ال اؤمن بكل 
م����ا ميثله فريق ريال مدريد احلالي بيد ان 
املدرب بيلليغريني لم يشكل فريقا متجانسا 

حتى اآلن«.

اكد االيطالي فابيو كابيللو مدرب 
منتخب اجنلترا انه سيبقى في منصبه 
حتى نهاية عق����ده عام 2012 وليس 
لديه اي نية لتركه بعد مونديال 2010 
في جنوب افريقيا، وصرح كابيللو 
»ينتهي عقدي بعد كأس اوروبا 2012 

وانا مصمم على احترامه. 

بالتيني وفيرغسون ينتقدان ريال مدريد  كابيللو  باق حتى عام 2012

منتخب الشباب يتوج بلقب بطولة الخليج بعد جفاء استمر 22 عامًا

كرة السلة الكويتية تستعيد عالقتها مع الذهب

مدرب املنتخب الوطني فيصل بورسلي حامال كأس البطولة

وفد العالقات العامة في الكويت مطمئنا على مشعل حميد

الشيخ ناصر بن حمد يسلم صالح يوسف كأس هداف البطولة

 )جعفر علي(العبو منتخب الكويت للشباب لكرة السلة على منصة التتويج وأمامهم كبار احلضور

 يحيى حميدان
اصطاد منتخب الشباب لكرة 
الس���لة لقب البطولة اخلليجية 
ال���� 12 بجدارة واس���تحقاق بعد 
تغلبه عل���ى املنتخب البحريني 
مستضيف البطولة 80 - 65 بعد 
التمديد، اثر انتهاء الوقت االصلي 
للمباراة بالتعادل 63 - 63 مساء 
اول من ام���س اجلمعة في ختام 
البطولة التي احتضنتها صالة ام 
احلصم في مملكة البحرين منذ 28 

اغسطس الشهر املاضي.
ورف���ع األزرق رصيده إلى 10 

نقاط مقابل 9 نقاط للبحرين.
وبفوزه باللقب اخلليجي، يكون 
ازرق شباب السلة قد اعاد الهيبة 
من جديد لكرة السلة الكويتية في 
جميع منتخبات املراحل السنية 
الت���ي جانبها احل���ظ والتوفيق 
في احلصول عل���ى اي لقب منذ 
عام 1986، وحتديدا عندما حصل 
منتخب الشباب ايضا على لقب 
البطولة اخلليجية الثانية، وهو 
مجموع ما حصل عليه منتخب 
الش���باب في ه���ذه البطولة بعد 
تتويجه بها للم���رة الثانية اول 

من امس.
وكان ازرق الش���باب الطرف 
االفضل في اغلب فترات املباراة 

املنتخب  النتيج���ة ملصلحة  بها 
البحريني وبف���ارق 4 نقاط، اال 
ان العبينا أب���وا إال أن يخرجوا 
فائزين، ومتكنوا من ادراك التعادل 

.63 - 63
وجل���أ املنتخب���ان الى وقت 
اضافي، كان فيه العبو االزرق هم 
االفضل، ودكوا السلة البحرينية 
بالنقاط، وسط غياب تام من العبي 
البحرين الذين بدوا مستسلمني 
متاما ومقتنعني بأحقية االزرق 

باللقب اخلليجي.
ويدي���ن منتخبن���ا بالفضل 
لتتويجه الى الثالثي سعود شعيب 
)سجل 21 نقطة( واملتألق صالح 
يوسف )20( وحسني علي )19(، 
فيما س���جل بقي���ة النقاط احمد 
البلوشي )9( ومحمد ماجد )9( 

وخالد الغيص )2(.
وبعد نهاية املباراة، توج رئيس 
اللجنة االوملبية البحرينية الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ورئيس 
االحتاد امللكي للفروسية وسباقات 
القدرة الش���يخ خالد بن حمد آل 
خليفة ابطالنا بامليداليات الذهبية 
وكأس البطولة، فيما تقلد املنتخب 
البحرين���ي امليدالي���ات الفضية 
واملنتخب الس���عودي الذي حل 

ثالثا امليداليات البرونزية.

وقدم جميع الالعبني الذين شاركوا 
فيها اداء قتاليا لم نشهد مثله الي 
منتخب وطني منذ فترة طويلة، 
حيث بدأ الالعبون املباراة عازمني 
على حت���دي املنتخب البحريني 
املتسلح بجماهيره الغفيرة التي 
احتشدت بكثافة في الصالة، وايضا 

حتدوا خصما آخر متثل في حكام 
املباراة الذين كانت قراراتهم غريبة 
وال متت للعبة بصلة، واجلميع 
تابع التحامل التحكيمي الواضح 
على العبينا، اال ان أبطالنا كانوا 
على قدر املسؤولية، ولم يلتفتوا 
الفادحة،  التحكيمي���ة  لألخطاء 

واستحقوا لقب البطولة.
املباراة  وبدأ ش���باب االزرق 
بأفضل طريقة، وحاصر املنتخب 
البحرين���ي متام���ا، ول���م يترك 
له الفرصة للعب كيفما يش���اء، 
النتيجة  وسريعا وسع العبونا 
لتصبح 12 - 2 في منتصف الربع 

االول، اال ان صحوة البحرينيني 
املتأخرة مكنتهم من تقليص الفارق 

عند نهايته الى 22 - 15.
ولم يكن اداء العبينا في الربع 
الثاني مشابها ملا كانوا عليه في 
الربع االول، حي���ث بدا االرتباك 
واضحا عليهم وكثرت االخطاء في 

التمرير والتصويب على السلة، 
في املقاب���ل كان العبو املنتخب 
البحرين���ي في قم���ة تركيزهم 
وتألقه���م وس���جلوا العديد من 
النقاط، وقلب���وا الكفة في الربع 
الثاني الذي انتهى ملصلحتهم 31 
- 28.واستعاد ازرق الشاب روحه 

القتالية في الربع الثالث، وتساوت 
الكفتان، وتبادل الطرفان التقدم، 
الى ان متكن املنتخب البحريني 
من انهاء الربع الثالث 49 - 48، 
وفي الربع الرابع واالخير كادت 
املباراة ان تضي���ع على االزرق 
خاصة في الثواني االخيرة، وكانت 

عالمية متفرقات

تأهلت االميركية سيرينا وليامز املصنفة ثانية وحاملة 
اللقب الى الدور الرابع من بطولة الواليات املتحدة املفتوحة 
للتنس »فالش����ينغ ميدوز«، آخر البطوالت االربع الكبرى 
لهذا املوسم، بفوزها على االسبانية ماريا خوسيه مارتينيز 
وحلقت ش����قيقتها الكبرى فينوس الثالث����ة بها الى الدور 
الرابع بفوزها على السلوڤاكية ماغدالينا ريباريكوفا حيث 
ستقابل البلجيكية كيم كليسترز. وفي منافسات الرجال، 
تأه����ل البريطاني اندي موراي الثاني واالس����باني رافايل 
نادال الثالث الى الدور الثالث بفوزهما على التشيلي بول 
كابديفيل 6-2 و3-6 و6-0 و6-2، واالملاني نيكوالس كيفر 

6-0 و3-6 و6-3 و6-4 على التوالي.

اكد االحتاد الدولي للسيارات ان فريق رينو سيمثل امامه في  
21 سبتمبر احلالي للرد على اتهامات بالغش في جائزة سنغافورة 

لسباقات سيارات فورموال واحد في 28 سبتمبر 2008. 

قالت اللجنة االوملبية الدولية ان التلفزيون االسباني 
التابع للدولة فاز بحقوق بث دورتي 2014 االوملبية الشتوية 

و2016 االوملبية الصيفية على املستوى احمللي.

تقاس��م االثيوبي كينينيس��ا بيكيلي واالميركية س��انيا 
ريتشاردز والروس��ية ايلينا ايسينباييفا جائزة املليون دوالر 
بحلولهم في املركز االول في س��باقي 5 االف و400 م والقفز 
بالزانة على التوالي في لقاء بروكسل، املرحلة السادسة االخيرة 
م��ن الدوري الذهبي الذي ينظمه االحتاد الدولي اللعاب القوى. 
واحرز الرياضيون الثالثة املركز االول في جميع املراحل الست 
من الدوري الذهبي في آخر نس��خة له حيث مت اعتماد الدوري 
املوسم في املوسم املقبل والذي يتألف من 14 لقاء تبدأ في الدوحة 

في 14 مايو وتنتهي في لقاء بروكسل في 27 اغسطس.

بورسلي: نستحق البطولة عن جدارة
المنامة ـ ناصر محمد

الوطني  املنتخب  صدقت تنبؤات مدرب 
القدير فيصل بورسلي حينما اعلن انه في 
حالة ف���وزه في مبارياته االول���ى ومقابلة 
البحرين في النهائي سيكون للمباراة كالم 
آخر، وقال بورس���لي ل� »األنباء« بعد نهاية 
املباراة: لعبنا مباراة رائعة جدا، وركزنا على 
نقاط الضعف والقوة في املنتخب البحريني 
بالهجوم والدفاع، وجنحنا في اصطيادهم، 
وطبق الالعبون اخلط���ط بحذافيرها وهلل 
احلمد وفقنا ونحن نستحق البطولة، وحول 
اخطاء احلكام اوضح أنهم وقعوا في اخطاء 
كادت تكلفنا الكثير ولكن بحسن نية وهلل 

احلمد توجنا بالبطولة.

من جهته اكد رئيس الوفد وعضو مجلس 
ادارة احتاد كرة السلة خالد عناد ان االزرق 
اس���تحق اللقب نتيجة اجله���ود التي بذلها 
والالعبون طيلة الشهرين املاضيني، وجناح 
معسكر القاهرة واالس���تفادة من املشاركة 
بالبطولة العربي���ة التي جاءت ثمارها بهذا 
الفوز املس���تحق وأهدى الفوز الى الش���يخ 
احمد الس���الم رئيس االحتاد والشيخ طالل 
الفهد والى اهالي الالعبني الذين حتملوا معنا 
وصبروا على ابتع���اد اوالدهم عنهم طيلة 
الفترة املاضية، ولم يذهب جهدنا، كما اشاد 
بالتنظيم الرائع للبحرين واعرب عن سعادته 
مبستوى املنتخب البحريني وطالب بضرورة 

مشاركته في بطولة آسيا املقبلة.

خسارة الكويت من الجزيرة بهدفين بالتر يفتتح مونديال الشباب في مصركاظمة يستضيف السالمية وديًا 

العربي يتوج بكأس التفوق لأللعاب المائية

حميد: العناية اإللهية أنقذتني

 مبارك الخالدي
خس����ر الكويت أمام اجلزيرة 
اإلماراتي 0-2 في اجلولة الثانية 
من البطولة الودية التي يستضيفها 
الفريق اإلماراتي  اجلزيرة.تقدم 
بهدف برأسية سالم مسعود )10( 
واضاف عبداهلل موس����ى الهدف 
الثان����ي بكرة مماثل����ة )18(، ولم 
يقدم األبيض ما يشفع له خالل 
الشوط األول وبدا متأثرا بالهدفني 
السريعني واللذين جاءا من أخطاء 
دفاعية لسوء تغطية قلبي الدفاع 
عبداهلل املرزوقي ويعقوب الطاهر، 

ولم تكن للفريق محاوالت باستثناء 
تسديدة كاريكا التي ذهبت بعيدة 
عن املرمى.وفي الش����وط الثاني 
ازدادت أوضاع األبيض س����واء 
بعد طرد 3 م����ن العبيه عبداهلل 
املرزوقي )60( وكاريكا )78( وفهد 
عوض )87(.ولم تفلح محاوالت 
املدرب األرجنتيني أورتيغا بإعادة 
الفريق وترتيب أوضاعه  ترميم 
بإدخال����ه عبداله����ادي اخلميس 
العيدان  وابراهيم شهاب واحدم 
بدال من املرزوقي وكاريكا اذ تأثر 
الفريق كثي����را من اللعب ناقصا 

معظم فترات الشوط الثاني.
واس����تطاع احلارس مصعب 
الكندري الذود عن مرماه بإبعاده 
أكثر من كرة خطرة أبرزها انفراد 
ألحم����د جمعة )84(.وس����يلتقي 
الكويت فريق االتفاق السعودي 
في آخر لق����اءات الدورة أمال في 
حتقيق الفائ����دة الفنية املرجوة 
قبل خوض غمار االس����تحقاقات 
الرسمية وفي مقدمتها لقاء اربيل 
العراقي في 15 اجلاري في ذهاب 
الدور ربع النهائي لكأس االحتاد 

اآلسيوي.

 عبدالعزيز جاسم
يستضيف كاظمة في ال� 9:30 مساء اليوم )االحد( 
الساملية على ستاد الصداقة والسالم في مباراة ودية 
ضمن اس����تعدادات الفريقني للموسم اجلديد. وهي 
املب����اراة الثالثة للبرتقالي بع����د تعادله في االولى 
مع الساحل 2-2، وفوزه في الثانية على التضامن 
2-0. بينما خاض الساملية 4 مباريات، وفاز في 3، 
على اليرموك 4-0، والساحل 4-1، والتضامن 1-2، 

وخسر امام الصليبخات 2-6.ولن يشارك في صفوف 
كاظمة خالد الشمري ومحمد اخلميس، فيما يغيب 
عن الساملية العماني سعد السعدي لالصابة، ويفضل 
املدرب البلجيكي ولي����ام توماس اراحته خوفا من 
تفاقم االصابة.وينتظر الفريق انضمام العب برازيلي 

ليكمل عقد احملترفني خالل اليومني املقبلني.
يذكر ان الس����املية وكاظمة وقع����ا في مجموعة 

واحدة في كأس االحتاد. 

يفتتح السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( كأس العالم للش����باب حتت 20 عاما التي تستضيفها مصر في 

الفترة من 24 اجلاري الى 16 أكتوبر املقبل.
وكانت مصر وجهت الدعوة إلى بالتر حلضور حفل االفتتاح في ستاد 
برج العرب باالس����كندرية. وقال رئيس اللجنة املنظمة للبطولة هاني 
أبوريدة ل� »رويترز«: سيصل بالتر إلى مصر قبل انطالق البطولة بيوم 
واحد وسيسبقه اعضاء املكتب التنفيذي ل�»فيفا« والذين يتوافدون على 
مصر يوم 22 س����بتمبر. واضاف ان بالتر سيحضر مباراة االفتتاح بني 
مصر وترينيداد وتوباغو يوم االفتتاح. يشارك في البطولة 24 منتخبا، 

بينها منتخبان عربيان فقط هما االمارات ومصر.

أعلن أمني السر املساعد واملدير 
اإلداري لأللعاب املائية في النادي 
العربي خالد عبدالصمد عن تتويج 
النادي بكأس التفوق العام لأللعاب 
املائية للموسم الثاني على التوالي 
برصي����د 28 نقط����ة متفوقا على 
الكويت بفارق 4 نقاط، فيما حل 

كاظمة ثالثا برصيد 23 نقطة.

وجاء ه���ذا اإلجناز تتويجا 
لتف���وق فرق كرة امل���اء والتي 
فازت بكأس التفوق العام للعبة 
برصيد 12 نقطة، فاس���تطاعت 
حصد بطولت���ي الدوري العام 
ودوري حتت 15 س���نه، وحقق 
فريق الغطس 9 نقاط بحصوله 
على املركز الثاني في البطولة 

العامة للغطس، كما حققت فرق 
السباحة املركز الثاني برصيد 7 

نقاط في البطولة العامة.
وقال عبدالصمد ان ال� 28 نقطة 
احملققة ستحسب ضمن مجموع 
نقاط كأس التفوق العام للموسم 
احلالي 2009-2010، وستكون أولى 
النقاط للنادي في كأس التفوق. 

زار وف���د العالقات العامة ف���ي نادي الكويت 
الالعب مشعل حميد الذي يرقد مبستشفى البابطني 
للحروق بعد اصابته بحروق في الوجه واليدين 

اثر احلريق الذي نشب في منزله.
وطمأن مشعل حميد اجلماهير الكويتية على 
صحته قائال انه في حتس���ن مستمر وانه يتلقى 

العالج على آيدي االطب���اء، الفتا الى ان العناية 
االلهية هي التي انقذته من احلريق الذي س���بب 
له إصابات، وشكر حميد كل من سأل عنه سواء 
بالزيارة او االتصال وخص بالشكر النائب م.مرزوق 
الغامن الذي تكفل بعالجه في اخلارج ونائب رئيس 

نادي الكويت خالد الغامن.

يوسف هداف البطولة

مكافآت بانتظار أبطال الخليج

حصل جنم البطولة والعب منتخبنا صالح
يوس��ف على جائزة هداف البطولة برصيد 
95 نقطة، فيما احرز البحريني احمد عبدالعزيز 

جائزة افضل العب في البطولة.

انهال��ت االتص��االت على وف��د منتخبنا
الوطني بعد تتويجه باللقب من رئيس نادي 
القادسية الشيخ طالل الفهد ورئيس احتاد كرة 
السلة الشيخ حمد السالم، وعضو مجلس ادارة 
نادي الساملية الشيخ خالد اليوسف الذي يتلقى 
العالج حاليا في لندن، ووعدوا جميعهم بتقدمي 

مكافآت مجزية لالعبني.

ميسي يقترب من لقب »األعلى راتبًا« متفوقًا 
على رونالدو وكاكا وإبراهيموڤيتش

أكدت صحيفة »ماركا« االسبانية ان مهاجم 
برشلونة االسباني ومنتخب االرجنتني لكرة 
القدم ليونيل ميسي سيكون »الالعب األعلى راتبا 
في العالم« بعد جتديد املفاوضات بخصوص 

عقده مع النادي الكاتالوني.
واوضحت الصحيفة ان ميسي الذي اختير 
أفضل العب في أوروبا عام 2009، قد يتقاضى بني 
10 و12.5 مليون يورو في العام أي أكثر من جنمي 
ريال مدريد اجلديدين البرتغالي كريستيانو 
رونالدو والبرازيلي ريكاردو كاكا، وزميله في 

برشلونة السويدي زالتان ابراهيموفيتش الذين 
يتقاضى كل منهم 9 ماليني يورو في العام.

واش����ارت الصحيفة الى انه في حال كرر 
برشلونة اجناز الثالثية التاريخية التي حققها 
املوس����م املاضي )الدوري وال����كأس احملليان 
ومس����ابقة دوري ابطال اوروبا(، فإن النادي 
الكاتالوني سيجد نفسه مضطرا الى دفع 22 
مليون يورو )بني رواتب ومكافآت وجوائز( الى 
ميسي اي بزيادة أكثر من 12.5 مليون يورو في 

العام )نحو 34 ألف يورو في اليوم الواحد(.


