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محليةمتفرقات 

المونديالأخبار 

تقام اليوم مباراتان في الدور 
ربع النهائي من دوري الصاالت لكرة 
القدم، فيلتقي اليرموك مع الس���املية 
في ال� 7:30 مس���اء على صالة نادي 
اليرموك، في حني يتواجه القادسية 

مع الكويت في ال� 9.
قال رئي��س اللجن��ة الكويتية 
ملكافحة املنشطات محمود خليفة ان 19 
متدربا اجتازوا الدورة التدريبية احمللية 
األول��ى التي  اختتمت مؤخ��را لتأهيل 
مجموعة من مس��ؤولي مراقبة تعاطي 

املنشطات. 
حقق منتخب للبولينغ نتائج 
جيدة في بطولة سيناء الدولية التي 
ينظمه���ا االحتاد املصري مبناس���بة 
احتفاالت حترير سيناء وهي احدى 
البطوالت الكبرى على اجندة االحتادين 
الدولي واآلسيوي، فأضاف برونزية 
الفردي وفضية التور اآلسيوي الذي 

يقام حتت اش���راف االحتاد اآلسيوي 
للبولينغ.

توج د.تيودور بطال لبطولة جامعة 
الكويت العضاء هيئة التدريس واملوظفني 
والرواد للتنس بع��د فوزه على م.علي 
دشتي في املباراة النهائية التي استغرقت 
اكثر من س��اعتني 6 � 4 و1 � 6 و6 � 2 
واحتل عبدالرضا الغريب املركز الثالث 
ود.حبيب الصحاف املركز الرابع، وكان 
الغريب قد خسر امام د.تيودور في الدور 
نصف النهائي بعد اصابته بشد في عضلة 
الفخذ، بينما جنح دشتي في الفوز على 
د.فاروق مغربي ود.الصحافي في دور 

الثمانية ودور االربعة.
الف���ارس عبدالرحمن  توج 
الفزيع باجلواد لينارو من نادي املسيلة 
بطال لفئة املتقدمني على ارتفاع 135 
سم بعد جناحه في تخطي احلواجز 

دون اخطاء وبزمن 80.78 ث.

كيروش: نتطلع لبلوغ نصف النهائي
اعتبر مدرب املنتخب البرتغالي لكرة 
القدم كارلوس كيروش ان البرتغال تتطلع 
الى بلوغ نصف النهائي في مونديال 2010 
الذي تستضيفه جنوب افريقيا في الفترة 
من 11 يوني����و الى 11 يوليو املقبلني. وقال 
كي����روش في مؤمتر صحاف����ي »البرتغال 

هي بني املرشحني االربعة االوائل. تاريخ 
كأس الع����ام يظهر لنا ان هناك دائما 3 من 
املرشحني الكبار في نصف النهائي«. ووصف 
املنتخبات املرشحة العتالء منصة التتويج 
ب� »الديناصورات« وهي البرازيل وايطاليا 
واجنلترا وأملانيا وإس����بانيا واألرجنتني. 

وأضاف املدرب البرتغالي الذي احتل منتخبه 
املركز الثالث في التصنيف العاملي األخير 
لشهر أبريل املاضي، »خالل كل مباراة نعرف 
ان فرصتنا كبيرة في حتقيق الفوز، واالهم 
م����ن ذلك هو ان خصمن����ا فيها يعرف هو 

بدوره هذا األمر«.

الحضري يفجر الغضب في اإلسماعيلي قبل مواجهة األهلي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اس���تنكر الن���ادي اإلس���ماعيلي 
التصريح���ات التي أدلى بها حارس 
الفريق عصام احلضري في أحد البرامج 
التلفزيونية وحتدث عن سعادته بفوز 
األهلي ببطولة ال���دوري فضال عن 
إعالنه عن اعتذاره إلدارة وجماهير 
األهلي ورغبته الصريحة في العودة 
إلى لناديه السابق وذلك قبل املوجهة 
املرتقبة بني االهلي واالسماعيلي مساء 

غد بستاد القاهرة.
وقال املتحدث الرسمي باسم النادي 
اإلسماعيلي عالء وحيد »إدارة النادي 
تس���تنكر ما جاء في حوار حارس 
املرمى عص���ام احلضري في إحدى 
الفضائيات«، وأضاف »نود أن نوضح 
بعض احلقائق أولها أن صاحب األمر 
في بيع احلضري هو اإلس���ماعيلي، 
وأكمل: ال يليق بحارس أفريقيا األول 
أن يستجدي عطف مسؤولي األهلي 

للع���ودة إليه مرة أخ���رى، وأردف 
»وال يليق بح���ارس مرمى منتخب 
مصر التواجد حتى الساعات األولى 
م���ن صب���اح الي���وم الت���الي عقب 
خوض مباراة في ال��دوري املصري 
للتحدث عن أفض��ال األهلي علي���ه 
ق��بل أيام من اللعب أمامه ملصلحة 

اإلسماعيلي«.
الرسمي باسم  وأوضح املتحدث 
اإلسماعيلي: »احلضري لم يحصل 
على إذن من إدارة اإلسماعيلي لإلدالء 
بهذه التصريحات، وكان يجب عليه 
عدم القيام مبثل ه���ذا األمر مراعاة 
ملشاعر جماهير اإلسماعيلي، واستطرد 
»اإلسماعيلي لديه أفضال على عصام 
احلضري أهمها التعاقد معه في الوقت 
الذي تهربت جميع األندية من ضمه 
خوفا من إيقافه بسبب فسخ عقده 
مع األهلي، وأكم���ل »خاطرنا بذلك، 
وخاض احلضري عدة مباريات قبل 

أن ينضم إلى املنتخب املصري ويفوز 
ببطولة أمم أفريقيا 2010«.

وأض���اف »بكاؤه أمام شاش���ات 
التلفزيون بس���بب مغادرته لألهلي 
إهان���ة جلماهير اإلس���ماعيلي  هو 
التي ساندته وهتفت باسمه«، وقال 
»اإلسماعيلي متمسك باحلضري حتى 
نهاية عقده الذي يستمر ملدة موسمني 

قادمني«.
من جانبه، أكد جنم االهلي محمد 
ابوتريكة انه لن يتمكن من خوض 
لقاء اإلس���ماعيلي املقبل مساء غد، 
حيث حتدث مع اجلهاز الفني وطلب 
أن يحصل على راحة سلبية وعدم 
املشاركة في لقاء اإلسماعيلي، رغم 
عودته للمش���اركة م���ع الفريق في 
التدريبات، وأك���د الالعب أنه يركز 
بقوة على خوض مباراة االحتاد الليبي 
ليشارك مع زمالئه في تأهل الفريق 

إلى دور املجموعات.

الهالل والنصر في »ديربي« الرياض الناري

قرعة كأس »اليد« اليوم
تس���حب في احتاد كرة اليد قرعة كأس االحتاد للموس���م 
احلالي في الساعة السابعة مساء اليوم في مقر االحتاد مبركز 

الشهيد فهد األحمد في الدعية.

الرياض ـ خالد المصيبيح
يكفي ان يكون اللقاء طرفيه الهالل والنصر دون النظر الى اعتبارات 
اخرى، فقد أثبت قطبا العاصمة ان مواجهاتهما حتمل طابعا تنافسيا 
مثيرا، واجواء مشتعلة سواء جماهيرية أو اعالمية ولقاء اليوم يبدو 
مختلفا كثيرا عن اللقاءات السابقة، فأمام الهالل عدة خيارات لبلوغ 
النهائ���ي فرضتها نتيجة لقاء الذهاب بينهما التي كانت على ملعب 
النص���ر وفاز الهالل 5 - ،3 وهي م���ا تتيح له اليوم االفضلية التي 
تصل الى حد اخلسارة بهدفني دون مقابل فيما النصر ملزم بالفوز 
بثالثية دون مقابل اذا ما أراد التأهل للنهائي. تختلف املواجهة عن 
مباراة الذهاب من خالل عودة خمسة عناصر أساسية في ظل بحث 
النصر عن نتيجة أو هدف مبكر وهي رمبا س���تكون نقطة ملصلحة 

الهالل اذا ما استفاد من االندفاع النصراوي املتوقع.

مدرب البرتغال كارلوس كيروش مبتسما للصحافيني

)سعود سالم(جانب من الالعبني املكرمني

باريرا يعلن تشكيلة أولية

وزير الدفاع األلماني: 
قلبي مع بالدي

مطار جديد
في دوربان

سول يغيب عن قائمة 
كوريا الجنوبية

أعل����ن كارلوس ألبرت����و باريرا املدير 
الفني جلنوب أفريقيا قائمة مؤقتة من 29 
العبا، للخضوع ملعسكر تدريبي أخير قبل 
النهائيات. وكما كان متوقعا، استدعى باريرا 
عدة العبني محترفني خارج جنوب أفريقيا 
ضمن القائمة، علما بأنهم لم يشاركوا في 
املعسكرين التدريبيني املاضيني في البرازيل 
وأملانيا. وقال باريرا في بيان أصدره االحتاد 
اجلنوب أفريقي انه اختار هذا العدد ألنه لم 
يتأكد من املوعد الذي سيكون فيه الالعبون 
احملترفون متاحني لالنضمام إلى املنتخب، 
الذي يستعد بالفعل خلوض مباراتني وديتني 

في 16 و24 اجلاري.

الدف����اع األملاني كارل  أكد وزير 
تيودور تس����و غوتنب����رغ ان قلبه 
س����يكون مع منتخب ب����الده خالل 
البطولة وقال غوتنبرغ في برلني: 
»ال أعرف بعد ما إذا كنت س����أمتكن 
من السفر إلى جنوب أفريقيا أم ال«، 
ولكنه أكد أن مش����اعره ستكون مع 
املنتخب سواء كان معهم في جنوب 
أفريقيا أم ال. وأعرب الوزير عن أمله 
في متابعة إحدى مباريات كأس العالم 
على الهواء مباشرة عبر التلفزيون 

رغم جدول أعماله املزدحم.

دخل مطار جديد بلغت تكلفته 
7.2 ملي���ارات راند )986 مليون 
دوالر( اخلدمة في مدينة دوربان 
ثالث أكبر م���دن جنوب أفريقيا 
امس قبل أسابيع على بدء البطولة 
وبدأت خطوط الطيران التجاري 
في الهب���وط ألول مرة في مطار 
كينج شاكا الدولي صباح امس.

وق���د أغل���ق مط���ار دوربان 
الدولي الس���ابق أم���ام طائرات 
الركاب عقب أخ���ر رحلة قادمة 

من جوهانسبيرغ.

أعلن هوه جونغ مو مدرب كوريا اجلنوبية 
تش���كيلة من 30 العبا ملواجهة األكوادور في 

مباراة ودية يوم 16 اجلاري.
وضمت التشكيلة العديد من الالعبني الذين 
يلعبون في أندية أوروبية لكنها خلت من اسم 
املهاجم سول كي هيون الذي ضربته سلسلة 

من اإلصابات.
والي��زال أمام هوه حتى أول يونيو املقبل 
من أجل تقليص القائمة الى 23 العبا خلوض 
كأس العالم بجنوب أفريقيا التي تنطلق بعد 

10 أيام أخرى.

.. يوم الوفاء للفارس األسمر

مبارك الخالدي
اقام مجلس ادارة نادي اجلهراء 
املعني، حفال تكرمييا كبيرا لالعبي 
املراحل الس����نية لكرة القدم )19 
و17 و15 سنة( في النادي، حضره 
الظفيري،  النادي احم����د  رئيس 
الفارس،  الرئيس مني����ر  ونائب 
اللجن����ة املعينة الدارة  واعضاء 
النادي، ومدير الكرة السابق خالد 
الس����ربل، ومدير قطاع الناشئني 
في احتاد الك����رة على الديحاني، 
والرئيس االسبق للنادي حسن 
البصيري، ومدربو املراحل السنية، 
وعدد كبير من اعضاء اجلمعية 
العمومية واولياء امور الالعبني.

وحتدث منير الفارس في احلفل 
قائال: نكرم اليوم ابطاال كان لهم 
القوي في املس����ابقات  احلضور 
احمللية هذا املوس����م، واثبتوا ان 
اجلهراء كان وسيظل احد الروافد 

االساسية للمنتخبات الوطنية.
واضاف: ان امليزة الواضحة 
كانت التعاون الكبير بني اولياء 
االمور والنادي، االمر الذي ادى 
ال���ى تس���يير اعم���ال االجهزة 
الفنية واالدارية بسالسة ويسر، 
حلرص اجلميع على ابراز الكرة 
اجلهراوية واحملافظة على دورها 

الرائد.
واوضح الف����ارس: ان الهدف 
م����ن التك����رمي ه����و رد اجلميل، 
والعرفان لهؤالء النجوم الصغار، 
الذين اعطوا من وقتهم وجهدهم، 
وحتملوا اوقات التمارين وااللتزام 
بتعليمات االجهزة الفنية، فكانت 
الثمرة ان اجله����راء اصبح رقما 
صعبا ال ميكن اسقاطه من حسابات 

الفرق االخرى.
اولياء االمور،  وشكر تعاون 
وقال: الش����ك ان الولي����اء امور 

الالعبني النصيب االكبر في تطور 
مستواهم، بحثهم على االلتزام في 
التمارين واحلضور في املواعيد، 
النادي رسالته االساسية  ليكمل 
التي تأسس من اجلها، وهي اشغال 

وقت الالعبني بشيء مفيد.

اسرة واحدة

من جهته، اثنى مساعد مدرب 
فريق حتت 17 سنة سلمان عواد 
النادي، وقال:  ادارة  على مبادرة 
ان هذا التكرمي ليس غريبا على 
ادارة اجلهراء، او االدارات املتعاقبة 
فنحن دائما اسرة واحدة، وال نشعر 
بأي تغير علينا كأجهزة فنية او 

العبني.
واضاف: ان فرق النادي تضم 
مجموعة بارزة من الالعبني، يتوقع 
لهم مستقبل باهر شريطة االلتزام 
التمارين، والرغبة في صقل  في 

مواهبهم وهذا ال يتأتى اال بالتعاون 
بني اولياء االمور والنادي.

بدوره، قال مدير قطاع الناشني 
في النادي نواف الشمري: ان النادي 
يحرص على مد جسور التعاون 
مع اولياء االمور، لتحقيق الهدف 
االمثل من تأسيس النادي، وهو 
اش����غال وقت فراغ الشباب، مبا 
يعود عليه����م بالنفع، وما يدعو 
الى الفخ����ر ان منتخبات االزرق 
للمراحل السنية تضم العديد من 

العبي اجلهراء.

 شهادات تقدير و150 دينارا

قام����ت ادارة ن����ادي اجلهراء 
بتك����رمي اولياء ام����ور الالعبني، 
مبنحهم شهادات تقدير على حسن 
تعاونهم، كم����ا منحت كل العب 
مبلغ 150 دينارا تقديرا وحتفيزا 

جلهودهم.

الفهد: كميل يتعامل مع الكرة وكأنها أحد أبنائه

في حفل تكريم فرق المراحل السنية بحضور أولياء األمور

الفارس: الجهراء رافد أساسي للمنتخبات الوطنية 

عبداهلل العنزي 
وس���ط حش���د جماهيري كبير يتقدمهم رئيس 
احتاد غرب آسيا الشيخ طالل الفهد استقبلت األسرة 
الرياضية فارسها األسمر الالعب الدولي السابق فتحي 
كميل الذي عاد الى البالد مساء امس بعد رحلة عالج 

استمرت ألكثر من شهرين في أملانيا.
فاملنظر من قاعة التشريفات باملطار كان يدل على 
حب اجلماهير الرياضية الكبيرة لفتحي كميل الذي 
أعطى الكثير والكثير للرياضة الكويتية بشكل عام 
والكرة بشكل خاص، فاس���تحق هذا التكرمي الذي 
ناله من خالل تواجد املسؤولني الرياضيني وزمالئه 

الالعبني وحتى براعم نادي التضامن وممثلي األندية 
الرياضية.

»أبوفيص���ل« الذي لم ينل امل���رض منه وان بدا 
متأثرا بحفاوة االستقبال التي نالها، وقف ليبادل 
مستقبليه السالم ويطمئنهم على حالته الصحية، 
بع���د ان كان في وضع حرج ف���ي األيام األولى من 

الوعكة الصحية التي أملت به.
ولم يشأ كميل ان يقول أكثر من »شكرا لصاحب 
السمو األمير على ارس���الي للعالج باخلارج، وانا 
اآلن بصحة جيدة وهلل احلمد، واشكر كل من حضر 
اليوم الستقبالي وكل من اتصل بي وسأل عني وال 

أراكم اهلل مكروها بعزيز«.
من جانبه، قال الشيخ طالل الفهد »قرة عني اهل 
الكويت بعودة احد ابنائها املخلصني، فهذا الرجل خدم 
الرياضية الكويتية بكل ما أوتي من قوة ويستحق 
هذا التكرمي من خالل االستقبال الذي يليق باسمه 

ومكانته«.
وامت���دح الفهد كميل وعطاءه في املالعب بقوله 
»كميل موهبة لم ولن تلد املالعب الكويتية مثلها، 
هو يتعامل مع الكرة وكأنها احد أبنائه، فسابقا كنا 
نحضر الى ملعب التضامن لنش���اهد عزف كميل 
ألجمل األحلان وليس للعبه كرة القدم، انا محظوظ 

ألنني زاملته ملدة موسمني في املالعب عندما كنت 
العبا في التضامن«.

من جه���ته ش������كر نائب مدي���ر الهيئة العامة 
للشباب والرياضة جاس��م يعق���وب صاحب السمو 
األمير على تكفله بع���الج كم��يل في اخلارج وهذا 
الك���رم األبوي ليس بغريب على صاحب الس���مو، 
ووجه يعقوب الش���كر أيضا لكل من س�����اهم في 
هذا االس���تقبال الرائع لكميل فهذا اقل شيء ميكن 

ان نقدمه له.
أما نائب رئيس نادي القادس���ية الس���ابق فواز 
احلساوي فقال هذا الشيء هو اقل ما ميكن ان نقدمه 

لكميل، وهو اكثر من أخي وأحب ان اطمئن اجلماهير 
الرياضية بأنه بصحة جيدة جدا اآلن خصوصا انه 
عانى كثيرا في األيام األولى من مرضه، وان ش���اء 

اهلل تكون أزمة وعدت.
وكان من بني احلضور الستقبال كميل كل من رئيس 
اللجنة االنتقالية إلدارة احتاد الكرة الش���يخ احمد 
اليوسف، رئيس نادي الساملية عبداهلل الطريجي، 
يوسف البيدان، سامي احلشاش، ياسر ابل، جاسم 
الس���بتي، جواد مقصيد، دخي���ل العدواني، حربي 
عدهان، اسامة حسني، عبدالعزيز حمادة وعدد كبير 

من الالعبني والفنانني واجلماهير الرياضية.

العرباوي املخضرم جاسم السبتي يطمئن على سالمة كميل )أسامة البطراوي(ترحيب حار من العائلة البنها أبوفيصلالشيخ طالل الفهد وفواز احلساوي وحربي عدهان متوسطني فتحي كميل ومهنئيه


