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النجم الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي لويس فيغو أمتعا جماهير »الملكي« بعد غياب            )رويترز(

من منافسات البطولة السابقة

الكويت في المركز الثاني.. والبندر والعجمي يشيدان بنجاح البطولة

اإلمارات بطل كأس الخليج األولى لهوكي الجليد

برعاية محافظ العاصمة الش���يخ علي اجلابر الذي 
أناب عنه الشيخ جابر بندر اجلابر وبحضور جماهير 
غفيرة يتقدمهم سفير دولة االمارات لدى الكويت حسن 
سالم عبيد اخليال ورئيس احتاد الطائرة كمال األيوبي 
ورؤساء الوفود املشاركة ورئيس اللجنة املنظمة العليا 
فهيد العجمي، توج منتخب االمارات بطال لكأس اخلليج 
األولى لهوكي اجلليد بعد فوزه على منتخبنا الوطني في 
املباراة النهائية 4-1 ليضيف اللقب الى سجل انتصاراته 
األخيرة وحصاده بطولة آسيا، وجاءت املباراة نارية من 
بدايتها ورجحت اخلبرة واللياقة البدنية كفة املنتخب 
اإلماراتي الذي اتسم باألداء اجلماعي واختراقات جمعة 
الظاهري افضل العب في آس���يا وعلي املرزوقي افضل 
العب في البطولة واقتناصهما اهداف املنتخب في مرمى 
الكويت خالل الش���وطني األول والثال���ث، حيث احرز 
املرزوعي هدفني متتاليني في الدقيقتني 6 و13 من الشوط 
األول وجمعة الظاهري اله���دف الثالث في الدقيقة 19 
والهدف الرابع في الدقيقة 22 من الشوط الثالث، بينما 
جنح منتخبنا في الفوز بالشوط الثاني بهدف لال شيء 
أحرزه سالم العجمي في الدقيقة الثالثة، وقدم عرضا 
طيبا بالرغم من فارق االعداد واخلبرة التي يتمتع بها 

املنتخب االماراتي.

وفي ختام املباراة قام الش���يخ جابر البندر وسفير 
االم���ارات ورئيس اللجنة املنظمة العليا بتكرمي الفرق 
الفائزة وتهنئة الالعبني والوفود على جناح كأس هوكي 

اجلليد.
وأعرب الشيخ جابر البندر عن تشرفه باإلنابة عن 
محافظ العاصمة الش���يخ علي اجلاب���ر راعي البطولة 
في تس���ليم اجلوائز ألول بطول���ة حتتضنها الكويت 
لهوكي اجلليد، وأشاد بتجمع األشقاء على ارض الصداقة 
والس���الم، مضيفا ان املنتخب االماراتي استحق اللقب 
وقدم مستوى مشرف ألبطال دول مجلس التعاون وآسيا 
للعبة، وهنأ منتخبن���ا الوطني الحتالله املركز الثاني 
وإثبات قدراته كفريق واعد لهذه الرياضة الش���توية، 

الفتا الى ان البطولة حققت اهدافها.
بدوره، أعرب سفير االمارات عن سعادته بحضور 
خت���ام البطولة وجناح التجمع لألش���قاء، وأضاف ان 
الكل فائز ف���ي هذه البطولة األولى لرياضة ش���توية 
جديدة ومتنى اس���تمرارها وحتقيق املزيد من النجاح 

لكل املنتخبات واالرتقاء بها.

العجمي: نجحنا

من جانبه، قال رئيس اللجن���ة املنظمة العليا ان 

الكويت جنحت في احتضان اول بطولة لكأس اخلليج 
وانه يأمل في استمرار البطولة واالحتفال بالبطولة 
الثانية قريبا ومتنى من الهيئة العامة للشباب والرياضة 
دعم هذه الرياضة وانشاء صالة خاصة بها الستيعاب 
الش���باب احملب لهذه الرياضة وال���ذي تتزايد اعداده 
كل يوم، واض���اف انه راض عن النتيجة التي حققها 
منتخبنا بالرغم من فارق االمكانات مع االمارات ألنها 
متتلك أكثر م���ن 15 صالة لهوكي اجلليد وهناك فرق 
أجنبية حتتك بها بصفة مستمرة بينما الكويت ال متلك 
س���وى صالة واحدة وهي تابعة لشركة املشروعات 
السياحية وال تكفي للتدريب، وهنأ العجمي منتخب 
اإلمارات على فوزه باللقب، وكل الفرق املش���اركة في 

البطولة وجناح البداية.

أبطال خليجي واحد

وعقب التتويج أهدى العبو منتخب االمارات كأس 
اخللي���ج الى رئيس دولة االم���ارات العربية املتحدة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى نائبه حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأكد كابنت املنتخب 
االماراتي احمد املزروعي ان الفوز أسعد اجلميع وان 
اللقب مكمل لالجنازات التي حققها املنتخب االماراتي 

على املستوى القاري، وأضاف ان فكرة اقامة بطولة 
اخلليج هي فكرة رائدة لالرتقاء باللعبة مع املنتخبات 
الشقيقة ورسالة هادفة لشباب دول مجلس التعاون 
لنشر ثقافتها والنهوض بهذه الرياضة الشتوية وامكانية 
التفوق فيها ليس قاريا وامنا عامليا، وأشاد بالكويت 
وجناح اللجنة املنظمة بقيادة فهيد العجمي في تنظيم 

كأس اخلليج.
وقال الالعب جمعة الظاهري أفضل العب في آسيا 
لعام 2010 انه سعيد بنجاح بطولة كأس اخلليج األولى 
وتقدمي عرض طيب واح���راز آخر هدف في البطولة 
وكلها اجنازات ستحسب له وللمنتخب االماراتي وشكر 
األش���قاء في الكويت على احلفاوة التي وجدوها منذ 
وصولهم وانه يأمل في املزيد من االهتمام بهذه الرياضة 
في دول مجلس التعاون واالحتفال بتنظيم البطولة 

الثانية.
وقال جنم منتخبنا احمد العجمي: في البداية أهنأ 
املنتخب االماراتي لفوزه بأول ألقاب اخلليج وهارد لك 
ملنتخبنا، مضيفا ان اخلبرة واللياقة البدنية رجحت 
كفة منتخب االمارات الذي استعد للبطولة في معسكر 
بأملانيا، وأش���اد بالعبي املنتخب الكويتي، وقال اننا 
جنحنا في ايقاف هجومهم في الشوط الثاني وانهاء 

الشوط لصاحلنا وهذا مؤشر طيب لقدرات الالعبني، 
وطالب العجمي املسؤولني بإنشاء صالة خاصة بهذه 
الرياضة ورعاية ه���ذه الرياضة من أجل االرتقاء بها 

ورفع علم واسم الكويت عاليا.
بدوره، قال املنسق العام للبطولة وليد الصقعبي ان 
البطولة حققت اهدافها كاملة وإشادة الوفود بالتنظيم 
واإلدارة ألول بطول���ة خليجية لهوكي اجلليد أثلجت 
صدورنا وش���كر الصقعبي اللجان العاملة وخاصة 
اللجنة االعالمية التي ساهمت في جناح البطولة، كما 
شكر الرئيس الفخري الش���يخ جابر البندر ورئيس 

اللجنة املنظمة فهيد العجمي.
من جهته، قال رئيس احت���اد الكرة الطائرة كمال 
األيوبي انه يحرص على مشاهدة رياضة هوكي اجلليد 
وانه سعيد بوالدة بطولة كأس اخلليج ويتوقع زيادة 
انتشارها وجناحها مثل بقية األلعاب التي تقام بدول 
مجلس التعاون بل والتفوق عليها ألنها اللعبة الشتوية 
الوحيدة وان فوز منتخب االمارات بطل آسيا كان متوقعا 
لف���ارق اخلبرة واالمكانات وان كل الفرق اس���تفادت 
من املشاركة وكس���بت اخلبرة، وهنأ اللجنة املنظمة 
بقي���ادة فهيد العجمي على حتقي���ق النجاح وحصاد 

املركز الثاني.

فهيد العجمي يتسلم درعا تذكارية للجنة املنظمة للبطولة

مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو والى جانبه خورخي ڤالدانو  )ا.پ(

محمد العجمي يتسلم كأس الوصيف من الشيخ جابر البندرفرحة العبي اإلمارات بكأس اخلليج األولى لهوكي اجلليد

»عمومية البحري« أقرت التقريرين اإلداري والمالي   فتح باب التسجيل لدورة الروضان 

أقرت اجلمعية العمومية العادية للنادي البحري 
باإلجماع وبهدوء دون أي نقاش التقريرين اإلداري 
واملالي للنادي عن السنة املالية املنتهية في 31 مارس 
املاضي كما أقرت اعتماد امليزانية املقترحة للسنة 
املالية اجلديدة وخولت مجلس اإلدارة الختيار مراقب 

لتدقيق احلسابات من خالل العروض املقدمة . 
وكانت اجلمعي���ة العمومية العادية قد عقدت 
مساء يوم أمس األول برئاس���ة اللواء فهد الفهد 
رئيس النادي ومش���اركة أمني الس���ر العام خالد 
الفودري وأمني الصندوق عبدالوهاب الهولي وممثل 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة عبداهلل علي 
الدابي رئيس قسم األندية املتخصصة، إلى جانب 
مشاركة يحيى عبداهلل من مكتب بوبيان لتدقيق 
احلس���ابات، فيما حضرها نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة م. أحمد عب���داهلل الغامن وأعضاء مجلس 

اإلدارة و62 م���ن أعضاء اجلمعية العمومية ومبا 
يتوافق مع النص���اب القانوني. من جانبه أعرب 
رئيس النادي عن اعتزازه وأعضاء مجلس اإلدارة 
بالثق���ة الغالية التي حظي بها مجلس اإلدارة من 
قبل أعضاء اجلمعية العمومية، مشيرا الى أن هذه 
الثقة جاءت من خالل النشاط املتميز الذي يقدمه 
النادي، ورصيده احلافل باإلجن���ازات والنتائج 
املش���رفة، وما مت تقدميه من خدمات واسعة على 
مستوى حتسني املرافق وتقدمي األنشطة املتنوعة 
. ووجه الفهد الشكر والتقدير على الدعم الكبير 
الذي حظي به النادي من قبل قادة الركب صاحب 
الس���مو األمير وس���مو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء ومن الوزارات واملؤسس���ات ومن 
الهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيسة النادي 

الفخرية د. سعاد الصباح.

اعلنت اللجن����ة املنظمة لدورة عبداهلل الروضان 
الرمضانية لكرة القدم للصاالت عن فتح باب التسجيل 

اليوم للمشاركة في التصفيات التمهيدية.
واضافت اللجنة في بيان صحافي انه سيتم اختيار 
80 فريقا ستشارك في التصفيات املقررة في 20 يوليو 
املقبل، موضحة انه سيسمح لكل فريق بتسجيل ثالثة 

محترفني من خارج الكويت طبقا للنظام اجلديد.
واكد رئيس اللجنة خالد الروضان ان زيادة عدد 
احملترفني داخل امللعب لن تنعكس سلبا على العنصر 
احمللي وخاصة انه سيسمح لكل فريق بتسجيل اربعة 
العبني محليني في قائمته بالدورة.وقال الروضان ان 
النسخة املقبلة ستكون أكثر احترافية من خالل اقتصار 
املشاركة على عدد اقل من الفرق من األعوام السابقة، 
متوقعا ان تضم نخب����ة الفرق في كرة الصاالت في 
الكويت فضال ان معظمها سيصل الى الدورة من خالل 

التصفيات التمهيدية والتي ستتسم بالقوة.
واوضح ان الدورة ستظل متمسكة مببادئها التي 
تترسخ في تشجيع الالعب الكويتي وصقل مهاراته 
سواء باملشاركة او التواصل مع الالعبني االجانب الذين 

اثروا الدورة فنيا في النسختني املاضيتني.
يذكر ان اللجنة استحدثت مرحلة جديدة للتصفيات 
في محاول����ة الختيار افضل الفرق التي س����تصعد 
للمشاركة في املنافسات الرسمية للدورة الى جانب 
10 ف����رق محترفة متثل الش����ركات الراعية و10 فرق 
اخرى متلك س����جال حافال من النتائ����ج املتميزة في 

تاريخ مشاركاتها بالدورة.
وستشهد الدورةاملقبلة مشاركة 40 فريقا ستوزع 
عل����ى مجموعات بعد ان صرف����ت اللجنة النظر عن 
استمرار العمل بنظام خروج املغلوب الذي كان يحرم 

الفرق من فرص التعويض.

مورينيو يعشق التحديات 
وڤالدانو يرحب

اعلن ري����ال مدري����د امس ان 
البرتغالي جوزيه مورينيو بات 
املدرب اجلديد للفريق االسباني، 
البرتغالي على  امل����درب  ووق����ع 
عقد ملدة اربع سنوات مع النادي 
االسباني العمالق عقب انتقاله من 

انترميالن االيطالي بطل اوروبا.
ف����ي مؤمتر  وق����ال مورينيو 
صحاف����ي عقده النادي »أعش����ق 
خوض التحديات وهذا ميثل حتديا 
كبيرا بالنسبة لي. امتلك الكثير من 
الثقة في نفسي وقدراتي كمدرب، 
مضيفا البد أن ميهلوني موسمني 

لتحقيق األلقاب.
ورحب خورخي ڤالدانو املدير 
الرياضي لريال مدريد مبورينيو في 
النادي الفائز ببطولة اوروبا تسع 
مرات والذي فشل في الفوز بأي لقب 
املوسم املاضي، وقال ڤالدانو »انه 
لشرف كبير وجود واحد من اكثر 
العالم لدينا«،  املدربني مكانة في 
واضاف »سعداء لوجوده هنا معنا. 
افضل شيء حدث لنادينا الى االن 

هو وجود مورينيو معنا«.

ديوكوڤيتش إلى ربع نهائي 
تنس »روالن غاروس«

تأهل الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف ثالثا الى الدور 
ربع النهائي من بطولة فرنسا املفتوحة للتنس على مالعب 
روالن غاروس، بفوزه على االميركي روبي جينبري 4-6 
و2-6 و6-1 و6-2 في الدور الرابع.ويلتقي ديوكوڤيتش 
في ربع النهائي مع الروس���ي تيموراز غاباش���فيلي او 

النمسوي يورغن ميلتسر الثاني والعشرين.
ولدى السيدات، وحققت الروسية ناديا بتروڤا املصنفة 
في املركز التاس���ع عش���ر مفاجأة كبيرة بعدما اطاحت 
باالميركي���ة فينوس وليامز وتأهلت ال���ى ربع النهائي 

بفوزها عليها 6 � 4 و6 � 3.
وبلغت الدور ربع النهائي ايضا الدمناركية كارولني 
ڤوزنياكي الثالثة بفوزها الصعب على االيطالية فالفيا 
بينيت���ا ال��رابعة عش�����رة 7 � 6 )7 � 5( و6 � 7 )4 � 7( 

و6 � 2.
 وتلتقي فوزنياكي في ربع النهائي االيطالية االخرى 
فرانشيسكا سكيافوني السابعة عشرة التي تغلبت بدورها 

على الروسية ماريا كيريلينكو الثالثني 6 � 4 و6 � 4.
 وتأهلت البلجيكية جوستني هينان املصنفة في املركز 
الثاني والعشرين الى الدور ثمن النهائي بعدما حسمت 
مواجهتها مع الروسية ماريا ش���ارابوفا الثانية عشرة 
6 � 1 و3 � 6 و6 � 3، وتلتق���ي هينان في الدور املقبل مع 
االسترالية سامنتا ستوسور السابعة التي تغلبت على 

الروسية اناستازيا بيفوفوروفا 6 � 3 و6 � 2.
وحققت البلجيكية فوزها السابع على الروسية مقابل 
3 هزائم في قمة بني العبتني احتلتا سابقا املركز االول في 
التصنيف العاملي قلما حتصل في ادوار مبكرة، وثأرت 
بالتالي خلس���ارتها االخيرة القاسية امامها 4 � 6 و0 � 6 
في ربع نهائي بطولة استراليا املفتوحة اولى البطوالت 
االربع الكبرى عام 2008 والتي كانت على االرجح وراء 

اختيارها االعتزال بعد 3 اشهر.

ريال مدريد بزيدان وفيغو يسقط قدامى ميالن في »سانتياغو برنابيو«
وطأ زين الدين زيدان ولويس فيغو 
م����ن جديد أرض ملعب »س����انتياغو 
برنابيو« وهما يرتديان قميص ريال 
مدريد في مب����اراة خيرية أقيمت أمام 

العبي ميالن اإليطالي القدامى.
والتقى العديد من جنوم ريال مدريد 
وميالن السابقني في العاصمة االسبانية 
مدريد في إطار مبادرة ملكافحة املوت 

املفاجئ في الرياضة.
وفاز النادي االسباني 3 - 2 أمام 
أكثر من 60 ألف متفرج في املدرجات 
استمتعوا باللمسات الساحرة ألساطير 

الكرة في الفريقني.
ومثلت ريال مدريد أسماء من قامة 
إمييليو بوتراغينيو وزين الدين زيدان 
ولويس فيغو وكريس����تيان كارميبو 
ومانولو سانتشيس، فيما لعب مليالن 
جنوم أمث����ال باولو مالديني وفرانكو 
باريزي وروي كوستا وكافو وجورج 

ويا.
وانصبت حتية اجلماهير االسبانية 
في املقام األول على كل من زيدان وفيغو، 
رمزي آخر تألق أوروبي لريال مدريد 

)النادي( ال����ذي ابتعد عن النجاحات 
القارية في اآلون����ة األخيرة.وأظهرت 
املباراة أن مه����ارات زيدان كما هي لم 
متس، وكذلك سرعة كافو الذي سيكمل 
عامه األربعني في الس����ابع من الشهر 
اجلاري في اجلانب األمين، وقوة ويا 

وتفاؤله كما كان في عصره الذهبي.
وخاطر الليبي����ري باالرتقاء لكرة 
عرضية عالية، ورغم أنه بالكاد ملس 
الكرة، إال أنها كانت أجمل لعبة اكروباتية 

في املباراة.
س����جل أهداف ريال مدريد كل من 
11 وخوسيه  الدقيقة  بوتراغينيو في 
أمافيس����كا في الدقيقة 37 وألفونسو 
في الدقيقتني 52 و85 من ضربة جزاء، 
وأحرز مليالن ماركو سيموني في الدقيقة 
الرابعة وروي كوس����تا في الدقيقتني 

7 و57.
ف����از ميالن  وفي مب����اراة اخرى، 
االيط��الي عل��ى شيكاغ��و فاير االميركي 
1 - 0 في مباراة ودية اقيمت في شيكاغو، 
وسجل الهولندي كالرنس سيدوف هدف 

املباراة الوحيد في الدقيقة 47.

اللواء فهد الفهد يتوسط الفودري والهولي والدابي 


