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«السلة» يواجه العراق «آسيويًا» 
في فلسطني اليوم

ذهبية وفضية للكويت في مونديال الرماية

هادي العنزي

يلتقي منتخبنا الوطني األول لكرة السلة 
في الـ ٧ مساء اليوم بنظيره العراقي ضمن 
تصفيات املجموعة اآلسيوية الثانية املؤهلة 
لكأس آسيا، وتقام جميع املباريات في صالة 
اجلامعة العربية األميركية في مدينة جنني 

الفلسطينية.
وتضم املجموعة منتخبات الكويت والعراق 
وفلسطني مستضيف التصفيات، وتختتم 
مباريات املجموعة في ٤ يونيو اجلاري، على 
أن يغادر وفد األزرق األراضي الفلسطينية 
في اخلامس من الشهر ذاته، وقد وصل جنني 

مساء أمس األول.
«السلة» معسكرا تدريبيا  أزرق  ودخل 
في العاصمة األردنية (عمان)، عقب مشاركته 
في دورة األلعاب الرياضية اخلليجية الثالثة 
مباشــرة، والتقى خالل حتضيره للنافذة 
اآلسيوية مع شقيقه املنتخب األردني، ومتكن 

من تسجيل فوز معنوي (٦٩-٦٢).
وأشــاد رئيس مجلس إدارة احتاد كرة 
السلة ورئيس الوفد رشيد العنزي بالتزام 
العبــي األزرق خالل التدريبــات اليومية 
واملباراة الودية، مبديا تفاؤله بتقدمي مستويات 
متميزة في املباراتني املهمتني أمام منتخبي 

العراق وفلسطني.

متكن املنتخب الوطني لرماية التراب 
املكــون من ناصر املقلــد وعبدالرحمن 
الرشــيدي من حتقيق  الفيحان وطالل 
التراب  املركز االول في منافسات رماية 
للفرق، وذلك خالل منافسات بطولة كأس 
العالم للرماية املقامة في أذربيجان والتي 
انطلقت اجلمعة املاضي وتختتم ٧ يونيو 
اجلاري، مبشاركة أفضل رماة وراميات على 
مستوى العالم، كما متكن طالل الرشيدي 
من حتقيق امليدالية الفضية واملركز الثاني 
في الفردي خلف البطل األوملبي التشيكي 

جيري لينك بفارق بسيط.
فعلى صعيد منافســات الفرق، تفوق 
املنتخب الوطني على جميع الفرق املشاركة 
واستطاع الفوز في النهائي على املنتخب 
األميركي العنيد الذي حل في املركز الثاني 

وحل ثالثا املنتخب الكرواتي.
من جانبه، أشــاد رئيــس االحتادين 
العتيبي  للرماية دعيج  الكويتي والعربي 
باملستوى الفني العالي للمنتخب واملجهودات 
التي يبذلها الرماة من أجل الوصول الى 

هذا اإلجناز الكبير باسم الكويت.

مليار يورو تنقل ملكية ميالن إلى «ريدبيرد»

بيل مودعًا: حققت حلمي.. شكرًا «ريال»

«القطة» تكلف زوما ٣٤٠ ألف دوالر 
و١٨٠ ساعة خدمة مجتمعية

أعلــن نــادي ميــالن اإليطالــي أمــس عن 
توصله إلى اتفاق النتقال ملكيته من صندوق 
االســتثمارات «إليوت» الى آخــر أميركي هو 
«ريدبيرد»، بعد أيام من عودته إلى قمة الدوري 
اإليطالي لكرة القدم بتتويجه بطال للمرة االولى 
منذ ٢٠١١. قال النادي اللومباردي في بيان إن 
الصندوقني توصال الى «اتفاق نهائي الستحواذ 
ريدبيرد على مؤسسة آي سي ميالن» في صفقة 
تقدر قيمتها بـ «مليــار و٢٠٠ مليون يورو»، 
على أن تكتمل كحد أقصى في سبتمبر ٢٠٢٢.

وأضاف النادي أن «إليوت ماجنمنت» الذي 
اســتحوذ على النادي في عام ٢٠١٨ مع نهاية 
عهد املالك السابق سيلفيو برلسكوني (١٩٨٦-

٢٠١٧) «سيحتفظ بحصة مالية قليلة وممثلني 
في مجلس اإلدارة». ويتواجد «ريدبيرد كابيتال 
بارتنرز» بشــكل خاص في قطاع التســويق 
الرياضي في أميركا الشمالية، وفي صيف عام 
٢٠٢٠ استحوذ على ٨٥٪ من األسهم في نادي 
تولوز الذي سيعود إلى دوري الدرجة األولى 

الفرنسية املوسم املقبل.

حكم علــى املدافع الفرنســي لوســت هام 
اإلجنليــزي كورت زوما األربعــاء بتنفيذ ١٨٠ 
ساعة من اخلدمة املجتمعية، عقابا على تعذيبه 

قطة في تهمة أقر بارتكابها أمام احملكمة.
وتصدر زوما العناوين في فبراير بعدما نشر 
له مقطع ڤيديو وهو يقوم بتعذيب قطة، ما أثار 
موجة غضب عارمة في إجنلترا وعلى وسائل 
التواصل االجتماعي. وقام شقيق زوما، يوان 
الذي ميكن ســماعه وهو يضحك في اخللفية، 
بتصوير ابــن الـ ٢٧ عاما وهــو يطارد القطة 
ويهددها بحذائه بعدما قام بركلها وصفعها على 
رأسها حتت أنظار ابنه البالغ من العمر ٧ أعوام.

وقالــت القاضية ســوزان هولدهــام التي 
أصدرت احلكم صباح أمس، إن األخوين: «شاركا 

في هذا احلادث املشني واملستهجن».
وأمــر كــورت زوما بتنفيذ ١٨٠ ســاعة من 
اخلدمة املجتمعية، فيما حكم على شقيقه بـ ١٤٠ 
ســاعة، كما مت منع األخوين من تربية القطط 

للسنوات الـ ٥ املقبلة.
ونتيجــة ما قام به املدافع الفرنســي، قرر 
وست هام معاقبته بـ «أكبر غرامة مالية ممكنة»، 
وقدرها راتب أسبوعني بقيمة ٣٤٠ ألف دوالر 
بحسب التقديرات، فيما ارتأت شركة «أديداس» 
للمستلزمات الرياضية أن تفسخ عقدها معه.

أكــد اجلناح الدولي الويلــزي غاريث بيل 
أمــس رحيله عــن ريال مدريد اإلســباني في 
رسالة وداعية شكره فيها على «حتويل حلمي 
الى حقيقة وأكثــر من ذلك بكثير» وفق بيان 

نشره على تويتر.
وقال ابن الـ ٣٢ عاما الذي كان ضمن تشكيلة 
الفريق خالل تتويجه السبت بلقب دوري أبطال 
أوروبا بعد الفوز على ليڤربول اإلجنليزي ١-٠ 
في باريس، «إني أكتب هذه الرسالة ألشكر جميع 
زمالئي احلاليني والسابقني، واملدربني والطواقم 
واملشجعني على مساندتي»، مضيفا: وصلت 
الى هنا قبل ٩ أعوام كشاب أراد حتقيق حلمه 
باللعب مع ريال مدريد، أن يرتدي هذا القميص 
األبيض العريق، أن يرتدي هذا الشــعار على 
صدري، أن ألعب في ســانتياغو برنابيو، أن 
أفوز باأللقاب وأن أكون جزءا من الذي يشتهر 

به النادي، وهو الفوز بلقب دوري األبطال.

نيمار إلعادة بريقه مع البرازيل 
ونسيان موسم كارثي في «باريس»

بعدما طوى صفحة املوسم املتواضع الذي 
قدمه مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، 
يعــول النجم البرازيلي نيمــار على املنتخب 
الوطني لكي يستعيد بريقه ومكانته الشخصية 
بــني الكبار، على أمل أن يتمكن في النهاية من 
قيادة «سيليســاو» إلى لقبه املونديالي األول 

منذ ٢٠٠٢ والسادس في تاريخه.
املشكلة التي عانى منها نيمار خالل املوسم 
املنصرم ليست مرتبطة بخروج سان جرمان 
مــن الدور ثمن النهائي لــدوري أبطال أوروبا 
أو تنازلــه عن لقب الكأس احملليــة واكتفائه 
باســتعادة لقب الدوري احمللي من ليل، بل ان 
الالعب البرازيلي شخصيا كان في أدنى مستوى 
له منذ وصوله الى أوروبا عام ٢٠١٣ حني انضم 

لبرشلونة اإلسباني قادما من سانتوس.
اعتبــر نيمار الوريث البرازيلي الشــرعي 
لنجوم مثل كاكا (٢٠٠٧)، ورونالدينيو (٢٠٠٥)، 
ورونالــدو (١٩٩٧ و٢٠٠٢) في املنافســة على 
جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم، 
لكن أحدا لم يتوقع أن يصل به األمر في ٢٠٢١ 
ليكون في املركز الســادس عشــر على الئحة 
التصويت اخلاص باجلائزة املرموقة، في تراجع 
كبير مقارنة مبركزه الثالث عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.

في الـ ٣٠ من عمره، أنهى نيمار للتو موسمه 
األقل مردودا على املستوى الفردي منذ وصوله 
الى أوروبا، مكتفيا بتسجيل ١٣ هدفا ومترير ٨ 
كرات حاسمة في ٢٨ مباراة مع النادي الباريسي، 

حتــى إنها املرة األولى منذ وصوله إلى القارة 
العجوز يفشل في تسجيل أي هدف في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا التي أحرز لقبها عام ٢٠١٥ 

مع فريقه السابق برشلونة.

يونايتد يعلن رحيل بوغبا

أعلن نادي مانشستر يونايتد االجنليزي أمس عن رحيل 
العب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا عن صفوفه هذا 
الصيف، بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع 
«الشياطني احلمر». وجاء في بيان للنادي أن املتوج بكأس 
العالم ٢٠١٨ سيرحل «في نهاية يونيو احلالي عند انتهاء عقده»، 
وســط تقارير عن إمكانية عودته الى يوڤنتوس اإليطالي، 
حيث لعب بني ٢٠١٢ و٢٠١٦ بعد فترة أولى مع يونايتد الذي 

تخرج في صفوفه من فرق الناشئني.
وكان يونايتد أعاد بوغبا الى ملعب «أولد ترافورد» في 
٢٠١٦ بصفقة عاملية قياســية حينها بلغت ٨٩ مليون جنيه 
إســترليني (١١٢ مليون دوالر). ولم يقدم بوغبا مع يونايتد 
املســتويات التي ظهر بها في يوڤنتــوس وكان أحد أبرز 
العناصر الذين ساهموا بتتويج بيانكونيري بلقب الدوري 
اإليطالي أربع مرات أو دوره احملوري مع منتخب فرنســا 

في مونديال روسيا ٢٠١٨.

مبارايات اليوم بتوقيت الكويت

دوري األمم األوروبية (اجلولة الـ ١)
٧جورجيا - جبل طارق

٧بلغاريا - مقدونيا الشمالية
٧إستونيا - سان مارينو

٧قبرص - كوسوڤو
٩:٤٥التشيك - سويسرا
٩:٤٥إسبانيا - البرتغال
٩:٤٥صربيا - النرويج

٩:٤٥سلوڤينيا - السويد
٩:٤٥إيرلندا الشمالية - اليونان

اآلسيوية مع شقيقه املنتخب األردني، ومتكن 

واملباراة الودية، مبديا تفاؤله بتقدمي مستويات 

يستقبل املنتخب اإلسباني على ملعب 
«بينتو فيامارين» في إشبيلية اليوم نظيره 
البرتغالي املتوج بالنسخة األولى عام ٢٠١٩، 
في قمة نارية هي األولى للفريقني في انطالق 
النسخة الثالثة من دوري األمم األوروبية، 
وذلك ضمن اجلولة األولى من منافســات 
املجموعة الثانية، ويلعب منتخبا إسبانيا 
والبرتغال في املستوى األول من دوري 
األمم األوروبيــة، وتضم مجموعتهما 

منتخبي التشيك وسويسرا أيضا.
ومن شــأن فــوز «سيليســاو 
أوروبا» على «املاتادور» وصيف 
النسخة املاضية، أن مينح رفاق 
رونالدو البداية املطلوبة، وعلى 
الطرف اآلخر التزال مشاركة 
العب وســط ليڤربول تياغو 
ألكانتارا مع املنتخب اإلسباني 
في مهب الريح، بعــد الفحوصات الطبية 
التي خضع لها بســبب مشــكالت في وتر 
اكيليس، وبعد اختبار نفسه مع املجموعة 

في التدريبات.
وكان حضور تياغو في بداية جلسة 
املران إلى جانب زميله إريك جارســيا، 
الذي حتســن مــن التهاب تعــرض له في 
اللوزتني، أبرز املستجدات التي حظي بها 
املدرب لويس إنريكي في مدينة كرة 

القدم بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
ويتوقع أال يشــارك تياغو في مواجهة 
البرتغال، ويأمل اجلهاز الفني إمكانية ضم 
العــب لم يكــن مع املنتخــب الوطني منذ 
النســخة السابقة من البطولة نفسها، في 
واحد من اللقاءات املتبقية أمام جمهورية 

التشيك أو سويسرا.
وفي مواجهــات أخرى، يلتقي منتخب 
جورجيــا مع جبــل طارق، ويســتضيف 
منتخب بلغاريا نظيره مقدونيا الشمالية، 
فيما يحل سان مارينو ضيفا على إستونيا، 
ويلتقي منتخب قبرص في مواجهة متكافئة 
مع نظيره الكوسوڤي، كما يلتقي التشيك مع 
سويسرا، وصربيا والنرويج، وسلوڤينيا 

والسويد، وإيرلندا الشمالية واليونان.
إلى ذلــك، يبدو أن هنــاك احتماال بأن 
تنضــم منتخبات قارة أميــركا اجلنوبية 
إلى نسخة موسعة من املسابقة األوروبية، 
وقال رئيس ويفا الســلوڤيني ألكســندر 
تشيفيرين: «نحن نناقش ذلك وهو احتمال، 
لكن في الوقت احلالي مازالت فكرة»، مضيفا: 
املدربون األوروبيون للمنتخبات الوطنية 
ليسوا سعداء ألنهم لم يعودوا يلعبون مع 
منتخبات أميــركا اجلنوبية في املباريات 
الودية، واألمر ذاته ينعكس على منتخبات 

أميركا اجلنوبية.

إسبانيا Vs البرتغال 
قمة الفـن األوروبي

حسم اإلسباني رافايل نادال، حامل اللقب 
١٣ مرة، املواجهة التــي جتددت للمرة الـ ٥٩ 
مع غرميه األزلي الصربي نوفاك ديوكوڤيتش 
املصنف أول عامليا، وجرده من لقبه في روالن 
غاروس، ثانيــة البطوالت األربع الكبرى، في 
مباراة استمرت ألكثر من أربع ساعات ليبلغ 
الدور نصف النهائي للمرة اخلامســة عشرة 
في العاصمة الفرنسية. وتفوق «املاتادور» على 
غرميه في ساعات الصباح االولى من يوم االربعاء 
٦-٢،٤-٦،٦-٢،٧-٦ (٤-٧) ليثأر من خسارته في 
نصف نهائي نسخة العام املاضي أمام الصربي 
الــذي أحلق به حينها الهزمية الثالثة فقط في 
تاريخ مشــاركاته في روالن غاروس، ليحقق 
انتصاره الـــ ٢٩ على ديوكوڤيتش مقابل ٣٠ 

للصربي.
ويلتقي نادال في دور األربعة مع األملاني 
ألكســندر زفيريف، الثالث عامليا، الفائز على 
اإلسباني الواعد كارلوس ألكاراز. وقال نادال 
بعد الفوز: «أنا متأثــر، من الرائع اللعب هنا، 
شكرا لكم على هذا الدعم، إنه مذهل بالنسبة لي، 
اجلميع يعلم كم من املهم أن ألعب هنا، دعمكم 
دائما مميز». وكان ديوكوڤيتش مرشحا أكثر 

رمبا للفوز على نادال نظرا للمســتوى الذي 
يقدمه مؤخرا، إذ لم يخســر في ٢٢ مجموعة 
تواليا في سلسلة بدأت منذ دورة روما التي توج 
بها في وقت سابق من الشهر اجلاري معززا 
رقمه القياسي في دورات املاسترز (٣٨)، قبل 
أن يخسر أمام نادال. إلى ذلك، أسقط زفيريف 
الشاب الواعد ألكاراز، السادس عامليا، بفوزه 
عليه ٦-٤،٦-٤،٤-٦،٧-٦ (٧-٩) ليثأر من خسارته 
أمامه في نهائي دورة مدريد للماسترز على 
املالعب الترابية أيضا في وقت سابق من الشهر 

اجلاري ليعزز سجله ضده الى ٣-١.
ولدى السيدات، بلغت كل من املراهقة 
األميركية كوكو غوف، املصنفة ٢٣ عامليا، 
واإليطالية مارتينا تريفيزان الـ ٥٩ الدور 
نصف النهائي إلحدى بطوالت الـ «غراند 
ســالم» للمرة األولى في مسيرتيهما، 
وضربتا موعدا وجها لوجه في دور األربعة.

كما تأهلت إلى الدور نفسه الپولندية إيغا 
شــفيونتيك بفوزها على األميركية جيسيكا 
الروسية داريا كاساتكينا  لتلتقي مع  بيغوال، 
التي فــازت بدورها على مواطنتها فيرونيكا 

كوديرميتوفا.

«املاتادور» ينهض ويسقط ديوكوڤيتش 
في قمة كالسيكية بـ «روالن غاروس»

غوف وتريفيزان إلى نصف نهائي السيدات للمرة األولى


