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سعادة غامرة لالعبي الكويت بعد حصولهم على لقب البطولة

»األبيض«.. األول في كأس السلة.. و»كل األندية بعده«

»كالسيكو مشتعل« بني الهالل واالحتاد

الدور ربع النهائي ومن ثم النصر 
الذي تخطيناه بصعوبة، مضيفا 
»عل���ى اثر ذلك اعتقد أن بطولة 

الكأس ذهبت ملن يستحق«.

رياض: توقعت التتويج

بدوره، أكد جنم األبيض راشد 
رياض أنه كان يتوقع التتويج 
بلق���ب الكأس بع���د أن ملس من 
زمالئه رغبة كبيرة وقوية إلهداء 
هذه البطول���ة جلماهير النادي 
ولكنه لم يكن يتوقع أن يخرج 
فريقه بهذا الفارق من النقاط نظرا 
لقوة كاظمة الكبيرة.وأضاف ان 
احلظ وقف الى جانبا هذه املرة 
بعد أن تخلى عنا في العديد من 

البطوالت.
وش���كر رياض ادارة النادي 
ومس���ؤولي اللعب���ة وجماهير 
األبيض على دعمهم ومساندتهم 
املستمرة للفريق حتى في أحلك 
الظروف واحلصول على كأس 
االحت���اد يعتبر هدية بس���يطة 
يقدمها الالعبون جلميع من وقف 

الى جانبنا.
م���ن ناحيت���ه، قال حس���ن 
عبدالرحم���ن أن ه���ذه البطولة 
الدافع لتقدم املزيد  س���تعطينا 
في املوس���م املقبل والذي نأمل 
خالله من تخطي حدود االجنازات 

احمللية الى اخلارجية.
وبن أن الكوي���ت قادر على 
حتقيق أي بطولة خارجية يشارك 
بها خاصة مع وجود اسماء لها 
ثقلها في اللعبة محليا وبإمكانهم 
إثبات جدارتهم خارجيا متى ما 

سنحت لهم الفرصة.
يحيى حميدان  ٭

البحر أن احلصول على  يحيى 
لقب الكأس لم يكن سهال باملرة 
اللقب.  وعانين���ا كثيرا لني���ل 
وأوضح أن مشوار الفريق نحو 
الكأس مر بعدة عراقيل أبرزها كان 
مباراة الدور نصف النهائي أمام 
النصر والذي تخطيناه بصعوبة 

ولعب الند للند.
واض���اف البحر: »احلمد هلل 
على كل حال، واألبيض استحق 
احلص���ول على اللق���ب بعد أن 
قدم جميع الالعبن بال استثناء 
مجهودات جبارة طوال املوسم 
وكانوا بالفعل يس���تحقون أن 

يتوجوا مجهودهم ببطولة«.
وأعلن البحر ان املباراة كانت 
األخيرة له بعد أن قرر االعتزال 
نهائيا، مش���يرا الى أنه سيعقد 
جلسة مع ادارة النادي للتباحث 
حول اقامة مهرجان اعتزال يليق 
املل���يء بالبطوالت  مبش���واره 

واالجنازات مع األبيض.
من جهته، أكد املتألق س���الم 
الهذال أن املباراة النهائية كانت 
صعبة في الربعن األول والثاني 
حيث واجهنا مقاومة كبيرة من 
العبي كاظمة قبل أن يتعرضوا 
لبعض املشاكل والتي تسببت 
في هبوط مس���توى الفريق في 
الربع���ن الثال���ث والرابع كان 
البرتقالي مستس���لما  خاللهما 
ومتكنا على اثر ذلك من توسيع 
الفارق واخلروج بنتيجة كبيرة 

وتاريخية.
وأوضح الهذال أن اجلدول لم 
يكن رؤوفا بالكويت حيث خضنا 
عدة مباريات قوية للوصول الى 
النهائي كانت أمام الس���احل في 

أن  الكويت  اس���تحق جنوم 
يكونوا فرس���ان ختام موس���م 
بطوالت كرة السلة بعد حصولهم 
على لقب كأس االحتاد اول من 
أمس بعد فوزهم على كاظمة 85 
� 57 في نهائي البطولة، ليثبت 
األبيض ان الفرق الكبيرة مهما 
تعرضت لهزات فأنها تعود كسابق 
عهدها قوية واألولى على منصات 

التتويج.
وجاء حصول األبيض على 
الكأس ليرضي قليال من طموحات 
عشاق ومحبي النادي الذين كانوا 
»ماخذين بخاطرهم« من فريق 
السلة بعد أن أخفق في احلصول 
على لقب الدوري في املواسم ال� 
5 املاضية وخروجه بال لقب في 
املوسم املاضي رغم توافر جميع 
مستلزمات النجاح التي وفرتها 

ادارة النادي للفريق.
واقترب الكويت من معادلة رقم 
العربي الذي ينفرد باملركز الثاني 
برصيد 9 ألق���اب بعد أن أحرز 
األبيض اللقب للمرة الثامنة في 
تاريخه، علما ان القادسية صاحب 
الرقم القياسي بفارق شاسع عن 
اقرب مطاردي���ه بحصوله على 

اللقب 23 مرة.
وفي غمرة األفراح الكويتاوية، 
أبدى العديد من الالعبن سعادتهم 
الغامرة باحلص���ول على لقب 
ال���كأس، مؤكدي���ن أحقيته���م 
وجدارتهم باحلصول على اللقب 
بعد املشوار الصعب الذي قطعوه 

طوال املوسم.

البحر يعلن اعتزاله

في البداية، قال قائد األبيض 

تختتم اليوم الجولة ال� 20 
من الدوري السعودي لكرة القدم 
ب� 3 لقاءات يأت���ي لقاء الهالل 
ال� 8:30 بالرياض  باالتحاد في 
كأبرز لق�اءات هذه الجولة وأهمها 
نظرا لما يش������كله من أهمية 
بالغ���ة للطرفين، فالهالل الذي 
اقترب م���ن اللقب كثيرا بفضل 
فارق ال���� 6 نقاط الذي يفصله 
الثاني سيشكل له  عن االتحاد 
الفوز قطع نس���بة كب��يرة من 
االحتفاظ بلقبه، بينما ستكون 
فرصة االتح���اد فقط في الفوز 
اذا م���ا اراد تقليص الفارق الى 
3 نق���اط، خاص���ة ان لق���اءات 
المقبلة ستكون صعبة  الهالل 
وإمكاني�����ة فقدان���ه ل� 3 نقاط 
واردة ويدخ���ل الفريقان اللقاء 
وسط استعداد جيد وروح عالية 
بع���د فوزيهما في دوري أبطال 
آسيا خارج ملعبيهما وإذا كان 
االتحاد سي��عود اليه اليوم العبه 
مح�مد نور فإن الهالل سيف��تقد 
احد ابرز العبيه وهو الروماني 
رادوي الموقوف، لذلك سيكون 
»الكالسي��كو« اليوم على موعد 

مع القوة واإلثارة.
ويح���ل النصر الرابع ضيفا 
على الوحدة في مكة بالتوقيت 
نفسه وأمامه عدة نقاط سيسعى 

الى تحقيقه���ا، اوال العودة الى 
مركزه السابق )الثالث(، خاصة 
بعد تعث���ر االتفاق األخير امام 
الفتح، وثاني���ا رد اعتباره من 
الوحدة الذي ألحق به الخسارة 
األولى في الدوري، وثالثا تأكيد 
لما قدمه امام االستقالل اإليراني 
بف���وزه األخير بينم���ا الوحدة 
سيحاول إرضاء جماهيره عبر 
الى مرك���ز أفضل من  االنتقال 
التاسع وتأكيد  الحالي  وضعه 
تأهله لنهائي كأس ولي العهد.

وآخر لقاءات اليوم في نجران 
ويجمع فريقها نجران مع الشباب 
كل منهما له طموحه، فالشباب 
م���ازال يأمل ف���ي الوصول الى 
المرك���ز الثاني مت���ى ما تعثر 
االتحاد بينما نجران الذي كسب 
امام  الماضي باالحتجاج  لقاءه 
التعاون فإنه سيحاول الخروج 

من المركز قبل األخير.
وكانت لقاءات امس األول قد 
شهدت فوزا مستحقا للفيصلي 
على القادسية 2 � 1 وبات قريبا 
من الوصول ال���ى أحد المراكز 
األربع���ة األول���ى، فيما عوض 
التعاون خس���ارته لقاء نجران 
باالحتجاج بفوز قوي على األهلي 

.1 � 2
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

)هاني الشمري( يحيى البحر رافعا الكأس 

جنم الهالل ياسر القحطاني ورقة رابحة أمام االحتاد

العب الكويت سالم الهذال يسدد على السلة

ويستلي يلجأ الى سفارة بالده رمضان: الالعبون اكتفوا بالثاني
جلأ محترف العربي األميركي اوماري ويستلي الى سفارة بالده 

لتقدمي شكوى ضد ادارة األخضر التي لم تسدد له مستحقاته منذ 
شهرين.

وكان ويستلي قد هدد بعدم املشاركة مع األخضر في بطولة 
الكأس بيد أن تدخالت مسؤولي اللعبة ساهمت في ثنيه عن القرار، 
وأقنعوه باملشاركة أمام كاظمة في ربع النهائي والتي لم يظهر فيها 

مبستواه املعهود لتأثره نفسيا من عدم احلصول على رواتبه.

برر املدرب البحريني لكاظمة سلمان رمضان الهزمية الفادحة التي 
تعرض لها الفريق الفتقاد الالعبني للروح والرغبة في التتويج 

باللقب وبدوا كأنهم مقتنعون بأن وصولهم الى النهائي يعتبر اجنازا 
بحد ذاته.

وقال انه حاول إخراج الالعبني من حالة الالتركيز، مضيفا أنه 
يلتمس العذر لالعبني نظرا لصغر معدل أعمارهم اضافة الى عدم 

تعودهم على خوض املباريات النهائية منذ فترة طويلة.

تسليم الكأس للفائز باملركز األول

رينيه هيغيتا ينفذ »ركلة العقرب«

األزرق يرجئ سفره إلى الشارقة
وغوران لن يستدعي املطوع وندا

إيقاف مدرب 10 سنوات

سطو مسلح على غونزاليس

»ليكيب« و»فرانس فوتبول«:
بن همام منافس قوي لبالتر

بوصوفة يجري وراء املال

الشباب الغازية يؤجج
صراع الهبوط

العربي يسقط أمام قطر

األهلي يهزم »سوبر«
وبداية قوية لإلسماعيلي

العجمي بطل »الكوميتيه فردي«

هيغيتا بـ »ركلة العقرب«
يدخل السياسة

أحرز العب الس����احل تركي العجم���ي المركز االول في 
مسابقة كوميتيه فردي للناش�ئين في وزن تحت 45 كلغ في 
اليوم الثاني من منافسات بطولة التحرير الثانية للكراتيه 
التي تقام على صالة اتحاد اللع�بة بنادي السالمية بمشاركة 

350 العبا يمثلون 14 ناديا.
في حين ح���ل العب الكويت عمر الجاس���م في المركز 
الثاني، وجاء عبدالمحسن العمران )العربي( وراشد العراك 

)اليرموك( في المركز الثالث.
وفي منافسات القتال كوميتيه فردي في وزن تحت 40 
كلغ، أحرز العب الكويت يوسف الناصر المركز األول، وجاء 
مهدي الصراف )العربي( ثانيا، وفهد المجادي )الشباب(، 

وعبداهلل الدوسري )التضامن( ثالثا.
من جهة اخرى، قال عضو مجلس ادارة اتحاد الكراتيه 
محمد العجمي ان البطولة شهدت إثارة وندية في اليوم الثاني 
في ظل إصرار الالعبين على إثبات جدارتهم، خصوصا ان 
الفترة المقبلة ستشهد مشاركة منتخبات المراحل السنية 
في بطوالت خارجية ويسعى الالعبون الى حجز مقاعدهم 

في هذه المنتخبات.

قرر رينيه هيغيتا احلارس السابق ملرمى املنتخب الكولومبي 
لكرة القدم خوض غمار العمل السياس���ي بالترشح ملنصب 

عمدة بلدة صغيرة قرب مدينة ميدلن في كولومبيا.
معروف أن هيغيتا يتمتع بشعبية كبيرة في بالده ليس 
فقط بس���بب تألقه في حراسة مرمى املنتخب ولكن بسبب 
حركاته االستعراضية وأساليبه في استعراض املهارات بشكل 
غريب أحيانا. فهيغيتا كان يعشق اخلروج من منطقة اجلزاء 
للمش���اركة في مترير الكرة مع الالعبن وتسديد الضربات 

الثابتة بل وإحراز األهداف.
اما أشهر حركات هيغيتا االستعراضية فهي الضربة اخللفية 
التي سميت ب� »ركلة العقرب« وهي طريقة جتمع بن املهارة 

الشديدة لالعب كرة واحلركة البهلوانية لالعب سيرك.

أعلنت الوكالة األميركية ملكافحة املنشطات أن حكما قضائيا 
صدر بإيقاف مدرب ألعاب القوى األميركي مارك بلوك ملدة 10 
سنوات إلعطائه مواد منشطة لزوجته العداءة األوكرانية شانا 
بينتوسفيتش. وأدانت احملكمة املدرب األميركي، مؤكدة على 
أنه أعطى املنشطات ومنها عقار »تيتراهيدروجيسترينون« 
إلى زوجته ش���انا بطلة العالم لس���باقي الع���دو 100 و200 
متر وأن هذه املنش���طات أنتجت في معمل »بالكو« بوالية 

كاليفورنيا.

عاش العب كرة القدم األرجنتيني لوتشو غونزاليس حلظات 
من الرعب امس اثر اقتحام مجموعة من املسلحن ملنزله في 

فرنسا، حسبما أشارت وسائل اإلعالم الفرنسية.
وأوضحت وسائل اإلعالم، نقال عن مصادر بالشرطة، أن 4 
لصوص مدججن باألسلحة اقتحموا منزل غونزاليس جنم 
فريق مرسيليا الفرنسي والعب ريفر بليت األرجنتيني سابقا 
وس���رقوا بعض البطاقات االئتمانية واحللي واملجوهرات 

باإلضافة لبعض املقتنيات الثمينة.

ذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية الرياضية ان القطري 
محمد بن همام رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم يعد منافسا 
قويا للسويسري جوزيف بالتر في االنتخابات املقبلة لرئاسة 
االحتاد الدولي )الفيفا(، وأكدت »ليكيب« أن بن همام »املاهر« 
صاحب الفضل في فوز بالده بشرف استضافة بطولة كأس 
العالم لعام 2022 هو من أكثر املنتقدين لسياس���ة جوزيف 
بالت���ر داخل الفيفا، كما ان ترش���حه لهذا املنصب يدل على 

دخول »دم جديد« وتغيير في منظومة االحتاد الدولي.
بدوره���ا، ذكرت صحيفة »فرانس فوتبول« الفرنس���ية 
الرياضية أن فوز قطر بش���رف االس���تضافة من املمكن أن 
يس���اند ويدعم بن همام في حسم انتخابات رئاسة )الفيفا( 
لصاحل���ه. وأكدت »فرانس فوتبول« أن بن همام س���يكون 
منافس���ا لبالتر. ونقلت الصحيفة عن بن همام قوله: »بعد 
دراسة عميقة قررت الترشح لرئاسة الفيفا في يونيو املقبل 

وذلك بسبب عشقي الشديد لكرة القدم«.

انهالت االتهامات من اجلماهير املغربية ووسائل اإلعالم 
على جنم وسط منتخب »أسوط األطلس« مبارك بوصوفة 
بعد انتقال���ه املفاجئ من أندرخل���ت البلجيكي إلى »إجني 
ماخاشكاال« وخاصة في ظل اهتمامه باملال مقابل تضحيته 

مبستقبله الكروي.
وشن بعض مشجعي املنتخب املغربي وفريق أندرخلت 
هجوما الذعا ضد بوصوفة بس���بب موافقته على االنضمام 
لنادي إجني ماخاشكاال رغم تلقيه خالل الفترة املاضية عدة 

عروض من أندية أوروبية عريقة وفي بطوالت قوية.

أجج الش���باب الغازية الصراع ف���ي منطقة الهبوط إثر 
فوزه املهم على ضيفه الس���الم صور 1 � 0 على ملعب صيدا 
البلدي في افتتاح املرحلة ال� 18 من بطولة الدوري اللبناني 

لكرة القدم.
 وس���جل العاج���ي كومينان ج���اك جوم���ان الهدف في

الدقيقة 88.
وتس���تكمل املرحلة اليوم فيلتقي الراسينغ مع الصفاء 
على ملعب بلدية جونية، واإلخاء األهلي عاليه مع اإلصالح 
البرج الشمالي على ملعب بلدية بحمدون، والتضامن صور 
مع شباب الساحل على ملعب صور البلدي، اضافة الى لقاء 
القمة التقليدي���ة أو الدوري املصغر بن الغرمين اللدودين 

األنصار والنجمة على ملعب صيدا البلدي.

خس���ر العربي أمام قطر 1 � 2 على س���تاد حمد كبير في 
افتتاح املرحلة ال� 18 من الدوري القطري لكرة القدم.

وس���جل البرازيلي ايفيرالدو دي بيريرا »كابوري« )51( 
هدف العربي، وسيباستيان سوريا )33 و54( هدفي قطر.

وتعادل اخلور مع السيلية 0 � 0 وبقيا في املركزين العاشر 
واحلادي عشر برصيد 15 نقطة و14 نقطة على التوالي.

استهل األهلي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز 
باللقب مس���يرته في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا 
الموسم بالفوز على ضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب 

افريقي 2 � 0 بستاد القاهرة.
وسج�ل المهاجم أس�امة ح�س�ني ه�دف الت�قدم لألهلي 
الفائ���ز باللقب 6 مرات من ضربة رأس رائعة ف�ي الدق�يقة 
الرابعة بع���د أن تلقى تمريرة عرض�ي���ة متقنة من أحمد 

فتحي.
وأضاف المهاجم اآلخر دومينيك دا سيلفا الهدف الثاني 

ألصحاب األرض في الدقيقة 85.
هذا، وقد خضع أمس العب األهلي محمد ناجي »جدو« 
ألشعة مقطعية على الفك بعد اصطدامه بقوة مع أحد العبي 

سوبر سبورت خالل المباراة.
وغادر جدو ستاد القاهرة بصحبة طبيب الفريق د.وليد 
عبدالباقي لعمل األشعة المقطعية على فك الالعب لتحديد 

مدى اإلصابة.
من جهة اخ���رى يخوض الزمالك اختب���ارا صعبا أمام 
األفريقي التونسي في ال� 5:30 مساء اليوم بتوقيت الكويت 
بجولة الذهاب في دور 32 ب���دوري األبطال األفريقي على 

ستاد رادس.
وق�ال مدرب األف�ري�ق�ي الت�ونس���ي قي�س اليعقوبي ان 
فريق���ه يحت���رم الزمالك لكنه ال يخش���اه قبل أن يصطدم 

الفريقان.
وأض���اف اليعقوبي »ال نخاف الزمال���ك لكننا نحترمه 

وعندما نحترم منافسنا نستطيع التغلب عليه«.
وفي كأس االتحاد األفريقي، أهدر اإلس���ماعيلي فرصة 
تحقيق فوز س���احق على ضيفه سوفاباكا الكيني واكتفى 
بالف���وز 2 � 0 في ذهاب دور ال���� 32 ليقطع نصف الطريق 

نحو التأهل للدور التالي.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

أرجأ الجهاز اإلداري لمنتخبنا الوطني لكرة القدم رحلة 
األزرق المقررة الى الش��ارقة 24 ساعة لتكون األربعاء بدال 
من الثالثاء لظروف إدارية للم�شاركة في بطولة الشارقة 
الدولية للكرة بم��شاركة منتخبات األردن والع�راق وك�وريا 
الش�����مالية والمقرر انطالقها األربعاء حتى نهاية الشهر 

الجاري.
وقد تلق���ت اللجنة المنظمة 
للبطولة إخطارا م���ن االتحاد 
الس���لڤ�ادوري ي�ؤك���د اع�تذار 
منتخب السلڤادور عن المشاركة 
المنتخب���ات  ليصب���ح ع���دد 

4 فقط.
ويس���تعد األزرق من خالل 
البطولة الى التصفيات اآلسيوية 
العالم 2014  الى كأس  المؤهلة 
والمق���رر انطالقه���ا 29 يونيو 
المقبل علما ان قرعة التصفيات 

سيعلن عنها الحقا.
وكانت قرعة الدورة أوقعت األزرق بمواجهة منتخب االردن، 
كما س���يلتقي منتخبا العراق وكوريا الشمالية وسيلتقي 
المنتخبان الفائزان على كأس الدورة على ان يلعب المنتخبان 
الخاسران على المركزين الثالث والرابع ما يعني ان األزرق 
سيخوض مباراتين دوليتين في إطار المحصلة النهائية 
للمواجهات وهو ما يزيد من ذخي���رة المنتخب اإلعدادية 
لالستحقاقات المقبلة خاصة ان منتخبات األردن والعراق 
وكوريا الش���مالية من الفرق القوية التي قدمت مستويات 
جيدة في بطولة كأس آس���يا في نسختها األخيرة في قطر 

يناير الفائت.
من جهة اخرى، قرر الجهاز الفني لألزرق بقي�ادة الصربي 
غ���وران توڤاريتش ومس����اعده عب�دال�عزيز ح�مادة ع�دم 
استدعاء المحترفين بدر المطوع ومس�اعد ندا واالعتماد على 
األسماء التي تم اختيارها إلفساح المجال لالعبين لالستمرار 
مع ناديه�ما النصر والشباب الس���عوديين بالرغم من ان 
س���ماح لوائح االتحاد ال�دولي لألزرق باستدعاء الالعبين 
كون البطولة تقام ضمن »فيفا داي« التي يحق لكل منتخب 

استدعاء العبيه المحترفين في الخارج عند الحاجة.
وكان غوران قد اختار 22 العبا للمشاركة في الدورة وهم 
الحارسان نواف الخالدي وخالد الرشيدي وفهد الرشيدي 
من العروبة العماني وحسين فاضل وصالح الشيخ وحمد 
العنزي وخالد القحطان���ي وفهد االنصاري وطالل العامر 
وفهد ع���وض ووليد علي ويعقوب الطاهر وعلي الكندري 
وجراح العتيقي وخالد عجب وخالد خلف واحمد الرشيدي 
وعلي مقصيد وحسين الموسوي وعبداهلل الشمالي وفهد 

العنزي وناصر الوهيب.
مبارك الخالدي  ٭

غوران توڤاريتش

أرضى طموحات 
عشاق ومحبي النادي 
بعد اإلخفاق في الفوز 

بلقب الدوري


