
حقق الفوز الثالث وصار على بُعد خطوة من حتقيق البطولة اخلامسة في تاريخه

سبيرز على اعتاب التتويج بلقب الـ »NBA« بعد الفوز على هيت

في تس���جيل أول ثالثية له 
أعطاه ثقة كبي���رة، اذا اردنا 
الفوز باللقب فيجب ان يلعب 

مانو بهذا املستوى«.

ألن ميامي يشدد الرقابة علي 
وعلى دنكان بالعبني وبالتالي 
اس���تفاد مانو من مساحات 
كثيرة ساعدته على التسجيل 
بارتياح كبير، كما ان جناحه 

اجلزء االول من املهمة ويجب 
ان نحس���م االمور في اسرع 
وقت ممك���ن«، وبخصوص 
تأل���ق جينوبيلي، قال باركر 
»دخوله أساسيا ساعدنا كثيرا، 

وقال باركر: »كنا نعرف انه 
كان يتعني علينا الفوز في هذه 
املباراة وان اخلسارة ستصعب 
ف���ي حتقيق فوزين  مهمتنا 
متتاليني وفي ميامي، اجنزنا 

س���جل طوني باركر 26 
نقطة ليقود س���ان انطونيو 
سبيرز للفوز 114-104 على 
ميامي هيت املدافع عن اللقب 
اول من ام���س والتقدم 2-3 
في نهائي دوري كرة الس���لة 
الذي  االميرك���ي للمحترفني 
يحس���م على أساس األفضل 
في س���بع مباريات. وأضاف 
مان���و جينوبلي - الذي كان 
هدف���ا لالنتق���ادات بس���بب 
املتواضع مؤخرا -  مستواه 
24 نقطة كما اس���تحوذ على 
عشر كرات مرتدة في أفضل 
مبارياته بالدور النهائي ليضع 
سبيرز على مشارف لقبه االول 
منذ عام 2007 واخلامس فس 
تاريخه.واحرز ليبرون جيمس 
ودوين ويد 25 نقطة لكل منهما 
لصالح هيت الذي تبادل الفوز 
والهزمية في آخر 12 مباراة له 
وس���يعود للعب على ارضه 
وهو بحاجة النتصارين من 

أجل االحتفاظ باللقب.
وستقام املباراة السادسة 
اليوم  ف���ي ميامي، وأصبح 
س���بيرز يتق���دم 3-2 على 
هيت الذي بات مطالبا بالفوز 
في مب���اراة الي���وم من اجل 
فرض مباراة سابعة حاسمة 
سيستضيفها ايضا اخلميس 
املقبل في سعيه الى االحتفاظ 
باللقب، علما بان كال الفريقني 
لم ينجح في حتقيق فوزين 

متتاليني.
يذكر ان س���ان انطونيو 
يخ���وض اول نهائي له منذ 
2007 باحث���ا عن احراز لقبه 
اخلام���س بعد اع���وام 1999 
و2003 و2005 و2007، علما انه 
لم يخسر اي مرة في النهائي، 
كما ان ثالثي س���بيرز احرز 
3 القاب مع���ا )2003 و2005 

و2007(.

)رويترز( جنم سبيرز طوني باركر قاد فريقه للفوز على ميامي هيت واالقتراب من التتويج باللقب  

نوڤاك ديوكوفيتش وسيرينا وليامز يتربعان على الصدارة

نوڤاك وسيرينا يتربعان على صدارة التنس
احتفظ الصربي نوڤاك ديوكوفيتش باملركز االول على 

الئحة التصنيف العاملي اجلديد لالعبي التنس احملترفني 
الصادرة امس برصيد 11830، وبقي ديوكوفيتش الذي لم 

يشارك في اي دورة االسبوع املاضي، متقدما على البريطاني 
اندي موراي الثاني املتوج بلقب دورة كوينز )8560( نقطة، 
والسويسري روجيه فيدرر الثالث واحلائز على أول ألقابه 

هذا املوسم بإحرازه لقب بطل دورة هاله االملانية )7740 
نقطة(. 

وبقي االسباني رافايل نادال بطل روالن غاروس والذي 
غاب بدوره عن أي دورة االسبوع املاضي، في املركز اخلامس 

خلف مواطنه دافيد فيرر، ويأتي هذا التصنيف قبل اسبوع 
واحد على انطالق بطولة وميبلدون االجنليزية ثالث بطوالت 

الغراند سالم املقررة من 24 يونيو اجلاري الى 7 يوليو 
املقبل.

وفي تصنيف الالعبات احملترفات لم يطرأ اي تعديل على 
الالئحة وبقيت االميركية سيرينا وليامز في املركز االول 
برصيد 13615 نقطة والبيالروسية فيكتوريا ازارنكا في 

املركز الثاني برصيد 9625 نقطة، والروسية ماريا شارابوڤا 
في املركز الثالث )9415(، وذلك قبل ان انطالق بطولة 

وميبلدون االجنليزية، ثالث بطوالت الغراند سالم املقررة من 
24 يونيو اجلاري الى 7 يوليو املقبل.

مويس ينافس مورينيو 
على ضم ڤان جنكيل

موراي يتوج بلقب »كوينز« 
استعداداً لوميبلدون

ڤيراتي يقود إيطاليا أمام إسبانيا 
في نهائي بطولة أوروبا

في الوقت الذي يستعد فيه ماركو ڤيراتي جنم وسط 
منتخب إيطاليا للشباب للعب مباراة نهائي بطولة أوروبا 
ضد منتخب اس����بانيا اليوم  فإنه يلعب في الوقت نفسه 
مباراة أخرى ال تقل اثارة يستخدم فيها فريق ريال مدريد 
االسباني كورقة ضغط لدفع ناديه باريس سان جيرمان 
الفرنسي إلى زيادة راتبه مبعدل 3 أو 4 أضعاف.وكشفت 
صحيفة »ليكيب« الرياضية الفرنسية عن أن ڤيراتي )20 
عاما( يرغب في رفع راتب����ه من 850 ألف يورو في العام 
)6 ماليني جنيه مصري تقريبا( إلى 3 ماليني يورو. ويعد 
نادي ريال مدريد الذي يرغب في ضم الالعب مبنزلة ورقة 
ضغط جيدة لڤيراتي الذي يرحب بالبقاء في باريس سان 
جرمان الذي ميلكه جهاز قطر لالستثمار بشرط زيادة راتبه. 
ويسعى حامل لقب الدوري الفرنسي بكل تأكيد لإلبقاء على 
النجم اإليطالي الشاب في إطار سياسة قطر الرامية إلطالة 
قامة فريق العاصمة الفرنسية ملنافسة األوروبيني الكبار 

أمثال ريال مدريد وبرشلونة ومان يونايتد.

نيولز أولد بويز بقي متصدرًا 
وانديبندنتي يهبط ألول مرة في تاريخه

دخل فريق مان يونايتد االجنليزي السباق على ضم 
النج����م الهولندي ماركو ڤان جين����كل. وذكرت صحيفة 
اكسبريس البريطانية أن املدير الفني للفريق دافيد مويس 
حري����ص على خطف الالعب من تشيلس����ي الذي عرض 
مبلغ 15 مليون جنيه استرليني لضمه. وأشارت الصحف 
البريطانية إلى أن املدير الفني لنادي تشلس����ي جوزيه 
موريني����و اقترب من ضم الالعب، بعد أن اتفق مع ناديه 

فيتيس الهولندى على جميع التفاصيل.
وق����دم الالعب)20 عاما( أداء مبه����را أثار اهتمام أكبر 
األندية األوروبية أثناء لعبه لنادي فيتيس أو للمنتخب 
الهولن����دي حتت 21 عاما في بطول����ة أوروبا التي أقيمت 

في اسرائيل،

احتفظ نيولز اولد بويز باملركز االول اثر فوزه على 
مضيفه اتلتيكو رافاييال 3-0 في املرحلة الثامنة عشرة 
قب����ل األخيرة من بطولة األرجنتني التي ش����هدت هبوط 
انديبندنتي الى مصاف الدرجة الثانية للمرة األولى في 
تاريخه. وأصبح نيولز اولد بويز ميلك 38 نقطة وبفارق 6 
نقاط امام اقرب منافسيه النوس الذي صار ثانيا اثر فوزه 

الكبير على ريفر بليت بخمسة أهداف مقابل هدف.
يذكر ان النوس ميلك مباراة مؤجلة.

كما فاز ب����وكا جونيورز على ارس����نال بهدف لولتر 
ايرفيتي )75(، وخس����ر انديبندينتي امام سان لورنزو 
بهدف النخل كوريا )59(. وهبط انديبندنتي العريق أحد 
األندية االكثر تتويجا ف����ي أميركا اجلنوبية الى مصاف 
الدرجة الثانية رغم احتالله املركز الثاني عشر في الدوري 
األرجنتني الذي تنص قوانينه على احتساب النقاط التي 
سجلها الفريق في املواسم الثالثة األخيرة له في البطولة 
احمللية والتي مبوجبها انتقل الفريق الى املركز التاسع 
عشر قبل األخير. وكان ريفر بليت الفريق العريق اآلخر 
شهد املصير نفس����ه قبل عامني قبل ان يعود الى دوري 

األضواء عام 2012.

جرد البريطاني اندي موراي املصنف اول لكرواتي مارين 
سيليتش اخلامس من لقبه كبطل لدورة كوينز االجنليزية 
للتنس البالغ مجموع جوائزها 779665 دوالرا بفوزه عليه 
5 � 7 و7 � 5 و6 � 3 في املباراة النهائية، واللقب هو السابع 
والعشرون ملوراي املصنف ثانيا في العالم والعائد الى 
املالعب بعد اصابة في الظهر اضطرته الى االنسحاب من 
بطولة روالن غاروس الفرنسية التي اختتمت االسبوع 
املاضي، وكانت اجبرته قبلها على االنس����حاب ايضا من 
دورة روما االيطالية. ويستعد موراي للمشاركة ببطولة 
وميبلدون، ثالث بطوالت الغراند سالم والتي ستقام من 

24 يونيو اجلاري الى 7 يوليو املقبل.
وكان السويس����ري روجيه في����درر املصنف ثالثا قد 
توج بلقب بطل دورة هال����ه االملانية الدولية في التنس 
البالغة جوائزها 779.665 ألف يورو للمرة السادسة في 
تاريخه، بفوزه على الروسي ميخائيل يوجني في املباراة 

النهائية اول من امس.

الهولندي ڤان جنكيل مطلوب في تشلسي ومان يونايتد

اندي موراي يحمل كأس دورة كوينز  )أ.ب(
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ايسكو يكشف عن تلقيه عرضني من ريال مدريد ومان سيتي
كشف جناح نادي ملقة ومنتخب اسبانيا حتت 21 عاما ايسكو بانه تلقى عرضني من 
ناديي ريال مدريد ومان سيتي االجنليزي. وتألق ايسكو في صفوف فريقه هذا املوسم 
وساهم في قيادته الى الدور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا، كما سيخوض نهائي بطولة 
أوروبا لفئة حتت 21 عاما مع منتخب بالده اليوم ضد ايطاليا. ونقلت صحيفة »اس« املدريدية 
عن لسان ايسكو قوله »نعم لقد تلقيت العرضني، آمل ان اقرر مصيري في اقرب وقت ممكن النني ما زلت 
مرتبطا بعقد مع ملقة«. وأضاف »ريال مدريد ومانشستر سيتي فريقان كبيران، سأقرر ما هو األفضل 
بالنسبة لي وبالنسبة الى ملقة«. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
اللجان األوملبية الوطنية تقرر إقامة دورة شاطئية عاملية

الفهد خالل اجتماعات »أنوك« يشيد بدور روغ في تطوير احلركة الرياضية
االميركي���ة، وبعدها يقام في 
ريو دي جاني���رو في ابريل 
2016، اي قبل نحو شهرين من 
انطالق دورة األلعاب األوملبية 

في املدينة البرازيلية.
اق���رت اجلمعي���ة  كم���ا 
العمومية مبادرة إقامة حفل 
سنوي الختيار افضل جلنة 
أوملبية في كل قارة، وافتتاح 
مقر جديد في لوزان، فضال عن 
إقرار املعايير اخلاصة مبحاربة 
املنش���طات واملراهنات غير 
الشرعية واحلوكمة الرياضية 
للمحافظة على استقالل احلركة 
الرياضي���ة في جميع الدول، 
وتكرمي رياضيني شاركوا في 
بطوالت قارية او أوملبية، هذا 
فضال عن العمل مع االحتادات 
الدولية الرياضية إلقامة دورة 
شاطئية عاملية للمرة األولى، 
يكون برنامجها مختلفا عن 
برنامج ألعاب دورة األلعاب 
الصيفية، على ان يتم اعالن 
جميع التفاصيل املتعلقة بها 
ومبوعد اقامتها في االجتماع 
املقبل في تايلن���د في 2014. 
حضر االجتماعات ايضا رؤساء 

87 احتادا رياضيا دوليا.

اللجان األوملبية الوطنية لروغ 
»تقديرا للخدمات التي قدمها 

خالل 12 عاما«.
على صعيد آخر، اوضح 
الفهد »ان حضور جميع الدول 
للجمعية العمومية لالنوك الى 
ل���وزان للمرة األولى وزيارة 
مق���ر االنوك اجلدي���د ومقر 
اللجنة االوملبية الدولية امر 
مهم س���ينعكس ايجابا على 
احلرك���ة االوملبي���ة«، وتابع 
»اننا نحقق ما التزمنا به في 
السنة االولى لتولي رئاسة 
االنوك، من إنشاء مقر خاص 
بهذه املنظمة وزيادة ميزانيات 
دعم وتطوير الرياضة في كل 
بلد مبعدل 30% الى كل جلنة 
اوملبية، فضال عن التشريعات 

الكثيرة«.
وأقرت اجلمعية العمومية 
لالنوك العديد من األمور منها 
تعديل النظام االساسي بإقامة 
اجتماع لها كل عام، حيث متت 
املوافقة على ان يكون اجتماع 
عام 2014 في مدينة تش���انغ 
ماي التايلندية، ثم ينتقل الى 
واشنطن في 2015 لتكون املرة 
األولى التي يقام في العاصمة 

أشاد رئيس احتاد اللجان 
الوطني���ة )انوك(  االوملبية 
الفهد مبا قدمه  الشيخ أحمد 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
البلجيكي جاك روغ للرياضة 
اثناء فترة توليه رئاسته التي 
تنتهي في س���بتمبر املقبل. 
وق���ال الفهد، اثن���اء اجتماع 
اجلمعية العمومية ل�»انوك« 
في لوزان بحضور 205 جلان 
اوملبية، »نش���كر جاك روغ 
الرياضية  كثيرا ألن احلركة 
تطورت بش���كل ملحوظ في 
فترة رئاسته، هذا فضال عن 
زي���ادة الدعم املال���ي للجان 
الوطنية والقوانني  األوملبية 
الكثيرة التي شرعت حملاربة 

املنشطات«.
وتابع »ايضا نش���يد مبا 
قدمه خصوص���ا في دورتي 
األلعاب األوملبية الصيفية في 
بكني 2008 ولندن 2012، ودورة 
األلعاب الشتوية في فانكوفر«، 
العالقات  مضيفا »كما كانت 
ايجابية بني جميع املؤسسات 
الرياضية، فكان عهده مليئا 
باالجنازات والنتائج«. وقدمت 
الشيخ أحمد الفهد مينح جاك روغ وسام »أنوك« تقديرا إلجنازاته في تطوير الرياضةاجلمعية العامة ل�»انوك« وسام 


