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بدر املطوع مع العبي أكادميية برشلونة

)أ.پ( العب بوسطن سلتيكس يحاول انتزاع الكرة من كوبي برانيت

المطوع: أكاديمية
برشلونة خّرجت مواهب

تأجيل سباق الدراجات المائية

»السلة« يدعم بن علي
لرئاسة االتحاد اآلسيوي

الظفيري في الطريق إلى »سلة العربي«

العنبري ضيف »ذاكرة األهداف« الليلة

أقامت أكادميية برشلونة حفل التخرج السنوي للموسم 2009-
2010 برعاية وحضور السفير االسباني لدى البالد، والعب القادسية 
واملنتخب الوطني ب����در املطوع. وقد اجتاز اختبارات املرحلة األولى 
بنجاح الالعبون عمان الشمري وجون اميل ويوسف ايهاب ويوسف 
يعقوب وأحمد ومحمد مقبل. وأعرب املطوع عن س����عادته بحضور 
حفل تخرج املرحلة األولى من أكادميية برشلونة، مؤكدا أن األكادميية 
خرج����ت العبني ميتازون باملهارات الفنية خ����الل الفترة املاضية مما 

ينعكس إيجابيا على دفع كرة القدم الكويتية ملزيد من التقدم.

أعلن رئي���س اللجنة البحرية في الن���ادي البحري عبدالقادر 
النجار، عن تأجيل موعد سباق اجلولة األولى من سباقات الكويت 
للدراجات املائية للموس���م احلالي املقررة بعد غد الس���بت الى 3 
يوليو املقبل. وق���ال النجار ان تأجيل موعد الس���باق، جاء بناء 
على طلب من رئيس النادي فهد الفهد الذي أكد ان عددا من أولياء 
أمور املتسابقني من فئة األشبال على وجه التحديد، قد طلبوا منه 
ش���خصيا التدخل في تأجيل موعد السباق الذي يتزامن مع فترة 

امتحانات آخر العام.

يحيى حميدان
غادر البالد امس النائب االول لرئيس االحتاد اآلس���يوي لكرة 
السلة الشيخ طالل الفهد الى العاصمة املاليزية كواالملبور حلضور 
اجتماع اللجنة التنفيذية في 19 اجلاري وانتخابات رئاسة االحتاد 
القاري التي س���تقام في 20 منه. ويرافق الفهد كل من الش���يخة 
نعيمة االحمد بصفتها عضوة منطقة اخلليج في االحتاد اآلسيوي، 
وايضا امني السر العام ضاري برجس الذي سيمثل احتاد السلة في 
االنتخابات واالجتماعات. وكان احتاد السلة قد اعلن دعمه مسبقا 
للقطري الشيخ سعود بن علي لتجديد والية رئاسته لالحتاد في 

دورة جديدة على حساب منافسة الصيني.

يحيى حميدان
يس���عى النادي العربي للتعاقد مع صانع ألعاب الفريق االول 
لكرة السلة في التضامن نواف الظفيري لتدعيم »سلة األخضر« 

في املوسم املقبل.
ووصلت املفاوضات الى مراحل حاس���مة وتبقى فقط االتفاق 
على بعض التفاصيل قبل اعالن انتقال الظفيري رس���ميا لصالح 

األخضر الذي يعاني كثيرا في مركز صناعة اللعب.
في غضون ذلك، تدرس ادارة النادي العربي الطلب الذي قدمه 
املدرب الوطني محمد البدر لقيادة »سلة العربي« في املوسم املقبل، 
حيث طلب البدر مبلغا معينا للموافقة على االشراف على االدارة 

الفنية للعبة في العربي املوسم املقبل.

يحل كابنت املنتخب الوطني ونادي الكويت الس����ابق عبدالعزيز 
العنب����ري ضيفا على برنامج »ذاكرة األه����داف« الليلة في 9.30 على 

القناة الثالثة الرياضية.
وسيتحدث العنبري عن ذكريات مشاركة األزرق في مونديال 1982 

وسيتلقى اتصاالت املشاهدين مع عرض ألجمل أهدافه الرياضية.
البرنامج من إعداد وتقدمي الزمي����ل جابر نصار وإخراج عبداهلل 

خضر ومحمد عبدالرسول.

الكرامة بطل
كأس سورية

السالمية يشارك 
بدورة االتحاد 

السكندري

بايرن ميونيخ
يحرر طوني

خالص العزاء

ت���وج الكرامة بلقب بطل 
كأس سورية لكرة القدم للمرة 
الرابعة على التوالي والثامنة 
في تاريخ���ه بعد فوزه على 
النواعير بركالت الترجيح 4 - 
3 )الوقتان االصلي واالضافي 
1 - 1( في املباراة النهائية على 
العباسيني في دمشق  ستاد 

امام نحو 15 ألف متفرج.

أعلن نادي االحتاد السكندري 
قرعة الدورة الصيفية للشباب 
والتي س����ينظمها النادي خالل 
ش����هر يوليو املقبل مبش����اركة 
البطولة  أندية وستقام  ثمانية 
على ستاد اإلسكندرية مبشاركة 8 
اندية هي: االحتاد واألهلي وانبي 
من مصر والس����املية والشارقة 
وبني ياس من اإلمارات العربية 
وويست بروميتش وسندرالند من 
اجنلترا، وقد مت تقسيم املنتخبات 
الثمانية إلى مجموعتني، وضمت 
األولى االحتاد والشارقة والساملية 
الثانية فتضم:  اما  وسندرالند، 
األهلي وانبي وبني ياس وويست 

بروميتش.

أعلن نادي بايرن ميونيخ 
بطل الدوري االملاني انه يريد 
املهاجم االيطالي  حترير عقد 
لوكا طوني الذي اعاره الى روما 
في يناير املاضي، وذلك بشكل 
نهائي اعتبارا من نهاية الشهر 

اجلاري.
انه  باي���رن ميونيخ  واكد 
توصل ال���ى اتفاق مع طوني 
)33 عام���ا( ال���ذي لع���ب في 
الباڤاري منذ  النادي  صفوف 
عام 2007، لفسخ العقد الذي 
يربط ب���ني الطرفني حتى عام 
2011. وذكرت الصحف االملانية 
ان طوني قد ينضم قريبا الى 

جنوى االيطالي.
الذي  وكانت عالقة طوني 
اس���تبعد عن تش���كيلة بالده 
املشاركة في مونديال 2010 في 
افريقيا مبدرب بايرن  جنوب 
الهولندي لوس ڤان  ميونيخ 
غال توترت بعدما ابقاه االخير 
على مقاعد االحتياطي قبل ان 
تتم اعارته الى روما منتصف 

املوسم املنصرم.

يتق����دم القس����م الرياض����ي 
بخالص العزاء من أمني صندوق 
العدواني  الفحيحيل بدر  نادي 
لوفاة عمته، تغمد اهلل الفقيدة 
بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها 

الصبر والسوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

ليكرز يعادل بوسطن ويفرض مباراة حاسمة
قاد الثنائ����ي كوبي براينت 
واالسباني باو غاسول فريقهما 
لوس اجنيليس ليكرز الى حتقيق 
فوز سهل على بوسطن سلتيكس 
89-67 وفرض مباراة سابعة 
حاسمة بينهما في نهائي دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني 

اليوم.
على ملعب »ستيبلز سنتر« 
في لوس اجنيليس وأمام 18.997 
متفرجا، ضرب براينت وغاسول 
بقوة من����ذ مطلع اللقاء، فأنهى 
األول املب����اراة وبحوزت����ه 26 
نقطة و11 متابع����ة والثاني 17 
نقطة،  13 متابعة و9 متريرات 
حاس����مة وأضاف رون أرتست 

15 نقطة.
وكان ليك����رز يواجه خطر 
فق����دان لقبه الذي أحرزه العام 
املاضي للمرة اخلامسة عشرة 
في تاريخه، بحال خسارته أمام 
الرقم  ضيفه بوسطن صاحب 
القياس����ي في عدد مرات احراز 
اللق����ب )17(،  لكن����ه قدم لعبا 
دفاعي����ا قويا ح����رم من خالله 
بوسطن تس����جيل أكثر من 67 

نقطة.
ونقاط بوسطن ال� 67 شكلت 
ثاني أدن����ى معدل هجومي في 
تاريخ املباري����ات النهائية في 
الدوري بعد تسجيل يوتا جاز 54 
نقطة في سلة شيكاغو بولز عام 
1998، كما ان فارق النقاط ال� 22 
هو األول في املباراة السادسة منذ 
عام 1978 عندما تفوق بولتس 
على سوبرسونيكس بفارق 35 

نقطة قبل أن يحرز اللقب.
التي  يذكر ان املرة األخيرة 
ش����هدت مواجه����ة الطرفني في 
مباراة سادس����ة كانت النتيجة 
كبيرة ملصلحة بوسطن 92-131 

وفيها حسم لقب العام 2008.
الس����ابعة  املب����اراة  وف����ي 
سيستفيد ليكرز حامل اللقب من 
عامل االرض اذ حقق حتى اآلن 
في البالي أوف 10 انتصارات على 

ملعبه مقابل خسارة واحدة.
وقال فيل جاكس����ون مدرب 
ليكرز: »كان دفاعنا جيدا، وكذلك 
مع����دل التق����اط املتابعات )52 
مقابل 39(. كذلك كنا محظوظني 

قليال«.
وساهم الثنائي البديل المار 
أودوم والس����لوڤيني ساش����ا 
فوياتشيتش في حتقيق التوازن 
بني أساس����يي ليك����رز ومقعد 
البدالء، فسجل األول 8 نقاط و10 

متابعات والثاني 9 نقاط، علما 
ان احتياطيي ليكرز سجلوا 24 
نقطة في األرباع الثالثة األولى 
بينما عجز احتياطيو سلتيكس 

عن تسجيل أي نقطة.
وقال كوبي براينت بعد نهاية 
اللقاء: »يجب أن تكون طاقتنا 
قوية من الناحية الدفاعية على 

غرار مباراة األمس«.
وق����ال دوك ريف����رز مدرب 
بوسطن عن املباراة السابعة التي 
ستحسم النهائي للمرة الثانية 
في آخر خمس����ة أعوام: »قدمنا 
اداء فردي����ا ولم نلعب كفريق. 
أنا محبط ألنن����ي اعتقدت أننا 

سنلعب بطريقة أحسن«.

 الظفيري: اخترنا سيلفا بعد دراسة
 وتكريم فريق الكرة قريبًا 

 اك����د رئيس اللجن����ة املؤقتة 
لنادي اجلهراء احمد الظفيري أن 
اختيار مدرب الفريق االول لكرة 
القدم البرازيلي جانسينيز سيلفا، 
جاء بعد دراسة متأنية من اللجنة 
الفنية التي شكلها مجلس النادي 
الختيار املدرب لقيادة الفريق بكل 
قوة خالل املوس����م املقبل، نافيا 
االقاويل التي تتحدث عن اختيار 

عشوائي للمدرب. 
 وقال الظفيري: بعد دراس����ة 
الكثير من السير الذاتية للمدربني 
وقع االختيار على 3 من التشيك 
والبرتغ����ال والبرازيل، حيث مت 
االستفسار عنهم بكل دقة وتأن 
حتى وقع االختي����ار اخيرا على 
سيلفا، ونتمنى ان يكون عهده مع 
اجلهراء مثمرا وايجابيا من خالل 

النتائج في املوسم املقبل.
 واضاف: نس����عى حاليا الى 
االنته����اء من اجراءات اس����تقدام 
املدرب الى البالد وانهاء اجراءات 
توقيع العق����د ليبدأ مهامه، وعن 
مساعد املدرب قال الظفيري: بعد 
التعاقد مع املدرب سيختار بنفسه 

مساعده ونتوقع ان يكون برازيليا 
ايضا، كذلك االمر بالنس����بة الى 
احملترفني فهذا عائد للمدرب اجلديد 

وهو الذي يختار االفضل.
 وحول تك����رمي الفريق االول 
اك����د الظفيري ان  الق����دم،  لكرة 
مكرمة س����مو ولي العهد للفريق 
الفائز باملركز الثالث بكأس سموه 
والذي حققه اجلهراء، مت توزيعها 
الالعبني وجهزت  بالتساوي بني 
الش����يكات لهم، كما قرر مجلس 

االدارة تخصيص مكافأة لالعبني 
الى جانب مكرمة سمو ولي العهد 
والتبرعات التي قدمها نائب رئيس 
مجلس ادارة النادي السابق خلف 
الواحة  الس����هو ومختار منطقة 
مشعل العيار.وقال ان فريق كرة 
القدم يس����تاهل اكثر من ذلك ملا 
قدمه من اداء وجهد خالل املوسم 
املنصرم، وحتقيقه املركز الثالث 
بكأس س����مو ولي العهد، وتأهله 

الى الدوري املمتاز.
 وبني الظفيري ان نادي اجلهراء 
يزخر بالكف����اءات الوطنية التي 
تستحق االشادة وقيادة االجهزة 
الفنية لكرة القدم، ومنهم غلفيص 
العجمي وهلي����ل احلربي وعلي 
الشمري ومطير شرقاط ومنديل 
سعد وسلمان عواد وسالمة هادي 
وفهد علي وعيد ه����ادي وعزيز 
مدل����ول، وهم من ابن����اء النادي 
وبصمتهم واضح����ة في النادي، 
ونحن نش����كرهم على ما قدموه 
وبذلوه خالل السنوات املاضية، 
وحرصهم على متثيل النادي بشكل 

مشرف وروح رياضية.

أشاد بالكفاءات الفنية واإلدارية للجهراء 

أحمد الظفيري

وليد الراشد

الشيخة فادية السعد تتوسط الالعبني اني او من هونغ كونغ والهندية ديبيكا ويبدو جهاجنير خان

 الراشد: نقاط كأس التفوق للكويت زادت 50 نقطة 
مبارك الخالدي

 أكد امني السر العام في نادي 
الكويت وليد الراشد ان ادارة النادي 
قدمت احتجاجني رس����ميني حول 
نتائج مس����ابقات املالكمة ورفع 
االثقال التي جرت مؤخرا لدى احتاد 
اللعبة، واللجنة االوملبية بهدف 

ضمان حقوق الالعبني والنادي.
وقال الراش����د في تصريح ل� 
»األنباء«: لألسف ان ما تعرض له 
العبونا من ظلم واضح، كان هدفه 
عرقلة مسيرة النادي الذي وضع 
نصب عينيه اعتالء صدارة كأس 
التفوق العام عن جدارة واستحقاق، 
اال ان ارادة الضعف����اء أبت اال ان 

يتعرض العبونا للظلم.
وأوضح: ان ادارة النادي وضعت 
العديد من اخلطط والبرامج تكفل 
النهوض بالعاب النادي لسنوات 
قادم����ة، والدليل الطف����رات التي 
حتقق����ت من خ����الل تزايد نقاط 
الع����ام للنادي من  التفوق  كأس 
موسم آلخر، حيث بلغت الزيادة 
هذا املوسم 50 نقطة عن مجموع 
نقاط املوسم 2008-2009 والتي 
بلغ����ت 237.715 وهذه طفرة غير 
مسبوقة لم تأت من فراغ، وإمنا 

عمل على حتقيقها رجال مخلصون 
اتخذوا من املنهج العلمي سبيال 
الالعبني، واالرتقاء  اداء  لتطوير 
مبستويات جميع االلعاب املنضوية 

حتت لواء النادي.
وبني الراشد ان نادي الكويت 
لم يضع في حسبانه املنافسة على 
كرة القدم فقط، ولكن في جميع 
االلعاب وهي الرسالة التي تأسس 
النادي من اجلها، وهو يستقطب 
العدي����د من الالعبني ويعمل على 
توفي����ر كل ما يلزمهم ملمارس����ة 

هواياتهم بأسلوب علمي، يحقق 
اهدافهم الشخصية واهداف مجلس 
الرامي����ة لبلوغ منصات  االدارة 

التتويج في جميع االلعاب.
وتابع: ما يؤسف له ان هناك 
بعض املمارس����ات في الوس����ط 
الرياض����ي، بعي����دة ع����ن الروح 
الرياضي����ة وتعم����ل على جتيير 
ف����رق على  النتائ����ج ملصلح����ة 
حساب فرق اخرى، وهذا منتهى 
التعس����ف والظلم ألن����ه من غير 
النجاح  ان تت����م مكافأة  املعقول 

بهذه االساليب البعيدة عن روح 
املنافسة احلقيقية. وناشد الراشد 
العبي االبيض عدم التأثر بأحداث 
منافسات املالكمة االخيرة، وقال: 
ثقتنا كبيرة ف����ي هؤالء االبطال، 
ونعلم انهم هم االبطال احلقيقيون 
له����ذه املس����ابقة، ويش����هد على 
جناحاتهم جمي����ع خبراء اللعبة 
الذين تابعوا منافسات البطولة، 
منذ بدايتها، وهم يعلمون حقيقة 
االمكانات الفنية التي يتمتع بها 

العبو االبيض.

أكد تقديم احتجاجين رسميين التحاد المالكمة واألولمبية

الكويت يفاوض عبدربه
ذكرت وسائل اعالم مصرية يوم امس، ان مفاوضات جرت بني 
نادي الكويت والالعب املصري حسني عبدربه، النضمام األخير الى 
صفوف االبيض في املوسم املقبل، مشيرة الى ان الصفقة بلغت 7.5 
ماليني جنيه. ومن جهة اخرى، وصل الى البالد ظهر امس املدافع 
العماني خليفة عايل المتام صفقة انتقاله الى احد االندية احمللية. 
اجلدير بالذكر ان الكويت والعربي دخال في مفاوضات منفردة مع 

الالعب الذي اشترط مبلغ 40 ألف دوالر للتعاقد معه.

تأهل المزين والحسيني لربع نهائي جنى لإلسكواش
توجت اني او من هونغ كونغ بطلة لبطولة الش���يخة شيخة 
السعد الدولية لالسكواش اثر فوزها على الهندية ديبيكا بثالثة 
اش���واط مقابل شوط في اللقاء النهائي الذي جرى بينهما مساء 
امس االول على مركز االسير يوسف املشاري في نادي القادسية 
حتت رعاية الشيخة فادية السعد وبحضور جهاجنير خان رئيس 
االحتاد الدولي للعبة، وطارق احلس���ون رئيس اللجنة املؤقتة 
لنادي القادسية، ووليد االنصاري امني السر العام، وعلي الرندي 

املنسق العام للبطولة.
وبع��د نهاية اللقاء، قدمت الشيخة فادية السعد درعا تذكارية 
الى الش���يخة نعيمة االحمد رئيسة اللجنة النسائية في اللجنة 
االوملبية تسلمه نيابة عنها علي الرندي، كما سلمت الفائزة اني 
او درع البطول���ة ومكافأة الفوز، وديبي���كا درع ومكافأة املركز 

الثاني.
وقد شهد اللقاء النهائي الذي كان من أجمل مباريات البطولة 
إثارة وندية بني الالعبتني اللتني قدمتا مس���توى جيدا، استغرق 
اكثر من 50 دقيقة وهو وقت طويل بالنسبة السكواش السيدات، 
والقت اني او صعوبة كبيرة لتجاوز ديبيكا حتى ان االش���واط 

االربعة انتهت بفارق نقطتني او 3 نقاط لشدة املنافسة.

عودة قوية

من جهة أخرى، قالت الشيخة فادية السعد ان بطولة الشيخة 
شيخ��ة السع��د شه��دت ع��ودة قوي��ة لالعب��ات الك�وي��ت اللوات��ي 
ل���م يوفقن في جتاوز الدور التمهيدي، م���ع انن��ا كن��ا نأم��ل ان 
يصل��ن الى ابعد من ذلك رغم علمنا بقوة املنافس���ة، ولكن يبدو 

»جنى« للرجال التي انطلقت منافستها امس االول، وقالت: امتنى 
ان يحقق عبداهلل املزين لقب البطولة.

من جهتها، اعربت البطلة اني او عن س���عادتها لفوزها بلقب 
بطولة الشيخة شيخة السعد، وقالت: انا سعيدة جدا لفوزي بلقب 
البطول���ة التي تعد من  البطوالت العاملية املهمة، واصبحت هذه 

البطولة محط انظار كل جنوم اللعبة دون استثناء.
وعن مستوى العبات الكويت قالت: لقد تابعت مباريات العبات 
الكويت، والحظت انهن ميلكن امكانيات ومهارات اكثر من رائعة، 
ولك���ن تنقصهن اخلبرة وهن بحاجة ال���ى املزيد من املباريات، 
واالحتكاك لصقل تل���ك املهارات، ومع قليل من اخلبرة ميكن ان 

يحققن الكثير في البطوالت املقبلة.

تأهل المزين والحسيني

على صعي���د آخر، تأهل جنما الكويت عب���داهلل املزين وبدر 
احلسيني الى الدور ربع النهائي لبطولة جنى الدولية لالسكواش، 
بعد فوز االول على احمد سراج بثالثة اشواط نظيفة وفوز الثاني 

على االجنليزي نيل هيشنس بنفس النتيجة.
وتأهل املصري اندرو ش���كري بعد تغلبه على العب منتخبنا 
زياد العويش بثالثة اش���واط مقابل شوط واحد، والباكستاني 
فرحان محبوب بفوزه على ناصر الرامزي بثالثة اشواط نظيفة، 
وااليطالي اندرو توريس���يني بتغلبه على عمار التميمي بثالثة 
اشواط مقابل ش���وطني، ودانش خان الباكس���تاني بفوزه على 
املصري اس���الم الفلكي بثالثة اشواط نظيفة، واالجنليزي جمي 

هيكوكس بتغلبه على علي الرامزي بنفس النتيجة.

على مستوى عال، من شأنها ان حتسن وتطور اداء العباتنا ومثل 
هذه املشاركات ستنعكس ايجابا على املستوى العام لهن.

ومتنت ان يحق���ق جنوم الكويت مراك���ز متقدمة في بطولة 

ان عامل���ي الرهبة وقلة اخلبرة كان لهم���ا تأثير كبير على اداء 
العباتنا.

واضافت ان البطوالت الدولية التي تشارك فيها العبات دوليات 

العبة هونغ كونغ توجت بلقب بطولة شيخة السعد للسيدات 


