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أتلتيكو مدريد 
يعّول على المهاجم 
األوروغوياني دييغو 

فورالن لقيادته
 إلى لقب ثان

ماسيمو موراتي يتسلم الدعوة من خالد الروضان

املتحدثون في املؤمتر الصحافي

جمال الكاظمي يسلم أمير سعيود مستحقاته نقدا

محمد بوربيع حافظ على لقبه بإجناز غير مسبوق

دعوة موراتي وفيغو إلى دورة الروضان

النادي االيطالي بالتواصل مع 
النادي في  جماهير وعش���اق 

املنطقة العربية.
الروضان على ان  وش���دد 
اللجنة املنظمة للدورة تسعى 
ال���ى اس���تقطاب نخبة  دائما 
املش���اهير في حجم وس���معة 
البورتا واحلكم االيطالي الشهير 
بيير لويجي كولينا، وستقوم 
اللجنة بعدة زي���ارات اخرى 
ألكب���ر أندية أوروب���ا والعالم 
اتفاقيات ثنائية ودعوة  لعقد 
رموزها وجنومها حلض����ور 
الدورة التي بدأت حتظى بشهرة 

عاملية.

الدورة في العام املاضي.
وأش���ار الروض���ان الى ان 
موراتي لم يخف مشاعر السرور 
والس���عادة بتواجد نخبة من 
جنوم كرة الصاالت في ايطاليا 
ضمن تشكيلة حامل اللقب في 
النس���خة املاضية، مشيرا الى 
ان الدورة س���تكون فرصة له 
للتواصل مع قاعدة جماهيرية 

جديدة للنادي االيطالي.
ونقل عن الرئيس التنفيذي 
انتر إعجاب���ه بالدورة  لنادي 
وبكث���رة الالعب���ني احملترفني 
املشاركني فيها الى جانب تعدد 
املواهب يؤكد على اهتمام ادارة 

النادي موراتي.
وأوض���ح ان رئيس النادي 
االيطالي أبدى إعجابه بأجواء 
الدورة احلماس���ية في أعقاب 
الدورة  مشاهداته للقطات من 
عبر الڤيديو، وان لديه معرفة 
مس���بقة عنه���ا ع���ن طريق 
صداقاته ببعض املس���ؤولني 
في الكويت منهم س���فيرنا في 
اسبانيا والقنصل السابق في 
ميالن عادل العيار، وعن طريق 
صديقه رئيس نادي برشلونة 
اإلسباني خوان البورتا الذي نقل 
له الكثير عن أجواء الدورة بعد 
زيارته للكويت اثناء مباريات 

أعلن رئيس اللجنة املنظمة 
ل���دورة عب���داهلل الروض���ان 
الرمضانية خالد الروضان ان 
رئيس نادي انتر ميالن االيطالي 
موراتي وعددا من جنوم الكرة 
النجم  العاملية ف���ي مقدمتهم 
البرتغالي السابق لويس فيغو 
ابدوا  موافقتهم عل ى املشاركة 
الدورة في نسختها  وحضور 

املقبلة.
وتأتي هذه املبادرة الرياضية 
في إطار اهتمام اللجنة املنظمة 
للدورة باستقطاب نخبة مشاهير 
الرياضة ضمن مساعيها نحو 
الوص���ول بال���دورة الى آفاق 
العاملية، وحتقيق شهرة أوسع 
للدورة على النطاق العاملي الى 
الفرصة جلماهير  جانب منح 
الدورة للتواصل مع  وعشاق 
هؤالء املشاهير لتصبح دورة 
الروضان املكان املفضل لنجوم 

الرياضة العاملية.
وكان رئيس اللجنة املنظمة 
تسلم املوافقة من رئيس ومالك 
نادي انتر ميالن  موراتي على 
الزيارة  الدورة، عقب  حضور 
التي ق���ام بها وأعضاء اللجنة 

املنظمة مؤخرا الى النادي.
وأك���د الروض���ان ترحيب 
موراتي بال���دورة وحضورها 
للتواصل مع جمهور وعشاق 
انتر ميالن في الكويت، وأبدى 
البالد خالل  استعداده لزيارة 

منتصف منافسات الدورة.
وقال انه قدم دعوات أخرى 
التنفيذي لالنتر  الرئيس  الى 
ارنس���تو باوليل���و وللمدرب 
الش���هير جوزيه  البرتغال���ي 
مورينيو وفيغو احد جنوم انتر 
السابقني الى جانب املستشار 
الفني النتر وجنل ابن رئيس 

الصحف اإلسبانية تتوقع إقالة بيلليغريني

بوربيع يتوج في اإلمارات

»التحكيم« ترفض استئناف ريبيري
رومينيغه: حظوظ بايرن وإنتر متساوية

كالرك إلى الرياضي اللبناني »االستئناف« تنظر عودة الفالح

جددت الصحف االس����بانية الصادرة امس، تأكيدها على ان ريال 
مدري����د وصيف بطل الدوري االس����باني لكرة القدم، س����يقيل مدربه 
التشيلي مانويل بيلليغريني، وان البرتغالي جوزيه مورينيو سيخلفه 
املوس����م املقبل. وكتبت صحيفة »املوندو«: »وداعا بيلليغريني، مو 
)وهو لقب مورينيو( يقترب«، فيما اش����ارت صحيفة »البايس« الى 
ان بيلليغريني »يعد الس����اعات« قبل اقالته من منصبه بعد موس����م 
واحد على رأس االدارة الفني����ة لنادي ريال مدريد. من جهتها، اكدت 
صحيفت����ا »آس« و«ماركا« ان رئيس النادي امللكي فلورنتينو بيريز 
قرر التخلي عن خدمات بيلليغريني )56 عاما( والذي ميتد عقده مع 

الفريق حتى نهاية املوسم.

حقق بطل العالم والكويت في الدراجات املائية محمد بوربيع 
م���ن فريق »ألفا« )صفوة الكويت( اجنازا رياضيا خليجيا غير 
مسبوق، باحتفاظه بلقب بطولة االمارات للدراجات املائية للسنة 
الثالثة على التوالي، في فئة الستوك 1600 سي سي، عقب سباق 
اجلولة السادسة واالخيرة في دبي، واحرازه املركز الثاني ليحصل 
على 338 نقطة وس���ط منافسة كويتية من زميله املتألق محمد 
الباز من فريق »برو رايدر« الذي فاز باملركز االول في السباق، 
اال ان مجم���وع نقاطه كان 333 نقط���ة، ليحتل املركز الثاني في 
البطولة، فيما جاء املصنف العاملي وبطل الكويت السابق املخضرم 

عبدالرحمن البدر في املركز الثالث.
وش���هدت اجلولة االخيرة ايضا فوز البطل العاملي الكويتي 
يوسف العبدالرزاق باملركز الثالث على املستوى العام للبطولة، 
فيما حصد محمد بوربيع املركز الثالث في فئة »السوبر ستوك« 

املفتوحة.

رفضت محكمة التحكيم الرياضية االستئناف الذي تقدم به نادي 
بايرن ميونيخ األملاني، اعتراضا على منع االحتاد األوروبي لكرة القدم 
ملهاجمه الفرنسي فرانك ريبيري من خوض نهائي دوري ابطال أوروبا 

ضد انتر ميالن االيطالي.
واحتج بايرن على قرار اللجنة التأديبية لالحتاد األوروبي الذي 
ثبت عقوبة وقف ريبيري 3 مباريات، وسيغيب بالتالي عن لقاء القمة 

في 22 اجلاري على ملعب »سانتياغو برنابيو« في مدريد.
وأوضحت احملكمة في بيان لها »محكمة التحكيم الرياضية رفضت 
االستئناف وتؤكد عقوبة االيقاف ملدة 3 مباريات التي فرضها االحتاد 
األوروب����ي على العب بايرن ميونيخ فرانك ريبيري«، مضيفا »وبناء 
على ذلك فإن ريبيري لن يش����ارك في املباراة النهائية لدوري ابطال 

أوروبا 2010«.
على صعيد متصل، اعتبر الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ كارل 
هاينتس رومينيغه، ان حظوظ فريقه وانتر ميالن متس����اوية للظفر 

باللقب.
وق����ال رومينيغه ف����ي مؤمتر صحافي مبقر الن����ادي في ميونيخ 
»تنتظرن����ا مباراة مهمة جدا الس����بت، وأرى ان احتماالتها مفتوحة. 
احلظوظ متس����اوية بنسبة 50% لكل فريق«. وأضاف »الفريقان لهما 
هدف واحد هو الفوز بكأس دوري ابطال أوروبا، لكنها يعرفان ايضا 

انه يتعني على كل منهما االحترام الكبير لآلخر«.
هذا، ويتوجه إنتر إلى مدريد مساء اليوم جتنبا ملواجهة أي تعطيل 
محتمل بسبب س����حابة الرماد البركاني اجلديدة القادمة من أيسلندا 
والتي تغطي مجال الطيران األوروب����ي. وذكرت صحيفة »ال غازيتا 
ديللو سبورت« اإليطالية، أن االحتاد األوروبي لكرة القدم نصح طرفي 

النهائي بتقدمي موعد سفرهما إلى اسبانيا.

مبارك الخالدي
تنظر محكمة االستئناف اليوم في الطعن املقدم من ادارة الفتوى 
والتشريع ضد احلكم 2010/620 اداري/6 واخلاص بالغاء قرار وزير 
الشؤون االجتماعية االس����بق بدر الدويلة رقم 2008/1170، والصادر 
بتاريخ 19 نوفمبر 2008، واملتعلق باحالة رئيس مجلس االدارة واملدير 
العام للهيئة العامة للش����باب والرياضة د.ف����ؤاد الفالح الى التقاعد. 
وكانت محكمة اول درجة، قد قضت بتاريخ 23 مارس املاضي، بقبول 
دعوى الفالح ش����كال وفي املوضوع، بالغاء القرار االداري املشار اليه 

مع ما يترتب عليه من اثار، وشملت احلكم بالنفاذ املعجل.

يحيى حميدان
انتقل محترف الفريق االول لكرة السلة في الكويت، األميركي 
ايرا كالرك الى النادي الرياضي بيروت اللبناني بطل العرب، في 
املوسم املقبل. وقد لفت كالرك أنظار مسؤولي النادي اللبناني خالل 
مشاركته في بطولة األندية العربية ال� 23 في مدينة اإلسكندرية 
والتي ت���وج بلقبها الرياضي، بعد فوزه في النهائي على مواطنه 
املتحد طرابلس. وكان كالرك قد خاض 3 مواسم متتالية مع األبيض، 
وتألق في املوس���مني املاضيني، فيما لم يقدم املستوى املأمول منه 

في املوسم املنقضي.

95 ألف دوالر من الكاظمي إلى سعيود وزينو 4 منتخبات في بطولة الخليج لهوكي الجليد

كاظمة يتوج بكأس ناشئي السلة

اعلن رئيس جلنة هوكي اجلليد فهيد العجمي 
ان بطولة اخلليج االولى للمنتخبات التي تنطلق 
25 اجلاري وتس���تمر 6 ايام، ستشهد مشاركة 4 

منتخبات.
واضاف العجمي في مؤمتر صحافي عقده في 
مقر اللجنة االوملبية ان الدول املشاركة هي االمارات 
والسعودية وعمان اضافة الى الكويت مستضيف 
البطولة بعد اعتذار كل م���ن قطر والبحرين عن 

عدم املشاركة.
واعرب عن فخره واعت���زازه بتنظيم الكويت 
للنسخة األولى للبطولة باعتبارها باكورة البطوالت 
لهذه اللعبة التي بدأت باالنتشار بشكل كبير في 

اآلونة األخيرة.
واكد العجمي الذي يرأس اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة ان االستعدادت للبطولة بدأت منذ فترة 
بالتع���اون مع الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
السياحية  واللجنة األوملبية وشركة املشروعات 

التي قدمت صالة التزلج الستضافتها.
وأوضح أن البطولة ستقام حتت اشراف االحتاد 
الدولي لهوكي اجلليد الذي سيؤمن حكاما دوليني 
الدارة املباريات، مشيرا الى ان اللجنة ستتعاون 

مع اللجنة الوطنية الكويتية ملكافحة املنش���طات 
في الكشف عن املنشطات لالعبني املشاركني التي 
يشترطها االحتاد الدولي والتي سترسلها اللجنة 

يوميا لفحص العينات في مختبر في بريطانيا.
من جانبه، قال منسق البطولة وليد الصقعبي 
ان حفل االفتتاح سيكون مميزا ويليق بالبطولة، 
مش���يرا الى ان اللجنة كانت تتمنى مش���اركة كل 
املنتخبات اخلليجية. واعرب عن اس���فه العتذار 
املنتخ���ب البحريني في اللحظة األخيرة بس���بب 
ظروف امتحانات الطلبة، فيما طلب املنتخب القطري 
مش���اركة الالعبني احملترفني ف���ي البطولة، اال ان 
اللجنة املنظمة ارادت ان تكون البطولة خليجية 

خالصة.
واشار الى ان مباراة الكويت والسعودية ستقص 
شريط املباريات فيما ستجري اللقاءات تباعا حتى 

اليوم اخلتامي في 30 اجلاري.
بدوره، اك���د مدرب املنتخب مش���عل العجمي 
اس���تعداد املنتخب الوطني بشكل جيد للبطولة 
واصرار الالعبني على الظفر باللقب رغم مشاركة 
املنتخب االماراتي القوي والعائد لتوه من تصفيات 

كأس العالم.

صرف رئيس مجلس ادارة النادي العربي السابق 
جمال الكاظمي باقي مستحقات محترفي الفريق االول 
لكرة الق����دم بالنادي وهم اجلزائري امير س����عيود 
والس����وري محمد زينو والتي تبلغ قيمتها 95 ألف 

دوالر وذلك خالل لقائه بهما امس االول في مكتبه.
من جانبه، أكد الكاظمي انه سيستمر في مؤازرته 
ودعمه للقلعة اخلضراء من الناحية املادية واملعنوية 
وذلك سواء عاد الى مجلس االدارة ام ال، مشيرا الى 
ان حبه وعش����قه للنادي العربي وجلماهيره الوفية 
واملخلصة يدفعانه الى ع����دم التخلى عن »الزعيم« 

مهما كانت الظروف واالسباب.
وبني الكاظمي ان السبب احلقيقي وراء قيامه بدفع 
باقي املس����تحقات املالية من عق����دي اجلزائري امير 
سعيود والس����وري محمد زينو هو معرفته الكاملة 
بالظروف املالية السيئة في القلعة اخلضراء والتي 
تسببت في تأخر صرف رواتب العاملني واملوظفني 
في النادي اضافة ال����ى بعض احملترفني في االلعاب 
االخرى مش����يرا الى انه لم يكن يرغب في خلق ازمة 
جديدة في النادي العربي لذا قرر صرف مستحقات 

الالعبني من جيبه اخلاص.

يحيى حميدان
توج كاظمة بلقب كأس االحتاد لكرة السلة للناشئني، 
بفوزه على القادسية في املباراة النهائية 95-82 في 
الوقت االضافي، بعد تعادلهما 74-74 في الوقت االصلي 

في صالة ثانوية حمد الرجيب في كيفان.
وجاءت نتائج ارباع املباراة لصالح كاظمة )11-13(، 

)37-32(، )62-59(، )74-74(، وفي الوقت االضافي 
انتهت 95-82. وبعد املباراة النهائية، توج أمني سر 
احتاد الس����لة ضاري برجس وعضو مجلس االدارة 
هيثم بارون، كاظمة بالكأس وامليداليات الذهبية، فيما 
حصل القادس����ية على امليداليات الفضية، والكويت 

على امليداليات البرونزية بعد حلوله ثالثا.

كأس إسبانيا بين طموح 
أتلتيكو مدريد وتطلعات إشبيلية

يلتقي اشبيلية مع اتلتيكو مدريد اليوم على 
ملعب »نوكامب« في برشلونة باملباراة النهائية 

لكأس اسبانيا لكرة القدم.
وكان املباراة مقررة في 26 اجلاري، لكن االحتاد 
االسباني قرر تقدميها ألن الفريقني لن يستفيدا 
من خدمات العبيهم الدوليني الذين سينضمون 
الى منتخبات بالدهم اس���تعدادا للمش���اركة في 
نهائيات كأس العالم املقررة في جنوب أفريقيا 

من 11 يونيو الى 11 يوليو املقبلني.
وحدد االحتاد االسباني 13 و19 مايو القامتها 
لكن على ضوء نتائج اتلتيكو مدريد في »يوروبا 
ليغ«، حيث أوضح االحتاد انها ستقام في 13 في 
حال خروج ممثله من دور األربعة، بيد ان اتلتيكو 

مدريد فجر مفاجأة من العي���ار الثقيل بازاحته 
ليڤربول االجنليزي وبلوغه املباراة النهائية التي 

تغلب فيها على فوالم االجنليزي 
2-1 بعد التمديد في هامبورغ، 
ونال اللقب القاري وبالتالي حدد 
موعد 19 اجلاري خلوض نهائي 

الكأس احمللية.
الى  اتلتيكو مدريد  ويسعى 
العالية  اس���تغالل املعنوي���ات 
لالعبيه بعد تتويج���ه باللقب 
القاري الثاني، بعد الذي أحرزه 
موس���م 1962/1961 ف���ي كأس 

الكؤوس األوروبية.

ويأم���ل اتلتيكو مدريد تك���رار اجنازه قاريا، 
ومعانقة لقب ال���كأس احمللية للمرة األولى منذ 
عام 1996 عندما حقق الثنائية، 
والعاشرة في تاريخه. وهو ميتلك 
األس���لحة الالزمة للتغلب على 
اشبيلية خصوصا في خط الهجوم 
الدوليني االوروغوياني  بقيادة 
اليه  الذي يعود  دييغو فورالن 
الفضل في بلوغ اتلتيكو مدريد 
املباراة النهائية ل� »يوروبا ليغ« 
بتس���جيله هدفا قاتال في مرمى 
ليڤرب���ول )1-2 ايابا بعدما فاز 
اتلتيك���و 1-0 ذهابا في مدريد( 

واحرازه اللقب بتسجيله هدفي املباراة النهائية 
)2-1(، واألرجنتيني سيرخيو اغويرو وخوسيه 

انطونيو رييس والبرتغالي سيماو سابروسا.
في املقابل، يسعى اشبيلية الى انقاذ موسمه 
بلقب الكأس بعدما خرج خالي الوفاض من دوري 
أبطال أوروبا، وفش���له في املنافس���ة على لقب 
الدوري بانهائه املوسم في املركز الرابع وضمانه 
املشاركة في الدور التمهيدي للمسابقة األوروبية 

العريقة املوسم املقبل.
ويعول اشبيلية على جنومه الفارو نيغريدو 
واملالي فريديريك كانوتي���ه والبرازيلي لويس 
فابيان���و ومواطنه ديرن���ي ريناتو لرفع الكأس 

للمرة اخلامسة.

إشبيلية أتلتيكو مدريد
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»فيفا« يغّرم مصر 100 ألف فرنك 
ونقل مباراتين بسبب أحداث الجزائر

أخيرا انتهى اجل����دل حول أزمة مواجهات مصر واجلزائر وأصدر 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( العقوبات »بتغرمي االحتاد املصري 
100 ألف فرنك سويس����ري مع نقل مباراتني للمنتخب املصري خارج 
مدينة القاهرة إلى أي مدينة تبعد 100 كيلومتر« حيث تعد العقوبات 
مخففة بعد مجهودات هاني أبوريدة نائب رئيس احتاد الكرة وعضو 
املكتب التنفيذي ب� »فيفا«. هذه العقوبات جاءت على خلفية شكوى 
اجلانب اجلزائري من تع����رض أتوبيس منتخبه لالعتداء باحلجارة 
م����ن جماهير مصرية قبل مباراة 14 نوفمبر التي أقيمت بالقاهرة في 
تصفيات كأس العالم 2010 وفشل سمير زاهر رئيس االحتاد املصري 

في تقدمي دليل براءة اجلانب املصري. 


