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أكد املدي����ر الفني للمنتخب 
األملاني يواكيم لوف أن الالعبني 
الدوليني لباي����رن ميونيخ لن 
يتأثروا بهزمية فريقهم أمام إنتر 
ميالن اإليطالي 0-2، في نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
الالعبني  وقال لوف »جميع 
باي����رن ميونيخ  الس����بعة في 
املؤقتة  القائم����ة  في صف����وف 
ألملانيا ميكنه����م االنضمام إلى 
باق����ي الالعب����ني في املعس����كر 
التدريبي شمال إيطاليا بكثير 

من الفخر«.
وأوض����ح م����درب املاكينات 
األملانية ان األمر سيس����تغرق 
عدة أيام حتى يعود العبو بايرن 
ميونيخ إلى حالتهم في أعقاب 
الهزمية 0-2 أمام إنتر في املباراة 

النهائية لدوري األبطال التي جرت في مدريد، وبعدها 
»كل ما سيهمنا هو كأس العالم«. وتابع لوف »انني 
واثق من قدرة العبينا على حتقيق التحول، هناك 
هدف جديد وحتد جديد لهم«. ومن املتوقع أن ينضم 
العبو بايرن ميونيخ إلى قائمة املنتخب األملاني في 

ابيانو جنوب إيطاليا اليوم او غدا.
م����ن جهته قال دييغ����و مارادونا مدرب منتخب 
األرجنتني إن دييغو ميليتو س����يحصل على نفس 
فرصة املهاجمني اآلخرين املتألقني بالفريق من أجل 

التنافس على مكان في التشكيلة.
وبلغ ميليتو وهو واحد من س����تة مهاجمني في 
تشكيلة مارادونا املؤلفة من 23 العبا قمة كرة القدم 
األوروبية عندما سجل هدفي انتر ميالن في املباراة 
التي فاز بها 2-0 على بايرن ميونيخ في نهائي دوري 
ابطال اوروب����ا في مدريد. وقال مارادونا في مؤمتر 
صحافي »ميليتو لم يفاجئني. لقد أمضى موسما مذهال 
كذلك املهاجمون اآلخرون ليونيل ميسي وكارلوس 

تيڤيز وسيرجيو »كون« اغويرو«.
وأضاف مارادونا الذي يبدو خياره األساسي ميسي 

وغونزالو هيغوين »ميليت����و اثبت اني كنت على 
صواب في اختياره. من سيكون في أفضل مستوى 
هو الذي سيلعب«. وتابع »ال يوجد العبون أساسيون 

والعبون احتياطيون في التشكيلة«.
وقال مارادونا الذي سيلعب فريقه ضد كندا وديا 
بستاد ريفر بليت إن الروح املعنوية جلميع الالعبني 
عالية ويتوقون النطالق النهائيات بجنوب افريقيا 
ي����وم 11 يونيو املقبل. ومضى يقول »عام 1986 كان 
لدينا 70 يوما لالس����تعداد، اآلن حصلنا بالكاد على 
20 يوما والتزال التش����كيلة لم تكتمل«. ولم ينضم 
ميليت����و وزميله في انتر والت����ر صمويل ومارتن 

دميكليس مدافع بايرن الى التشكيلة بعد.
وأضاف »لكن الالعبني يتفهمون ان املرء خاض 
جترب����ة كأس العال����م بالطريقة التي يعيش����ونها 

اآلن«.
وتاب����ع »أريدهم في غاية القوة ميكننا ان نقاتل 
ضد اي فريق قتاال في كرة القدم الننا منلك كرة قدم 
جيدة والعبني جيدين. هذه التشكيلة مشابهة لتلك 

التي فازت عام 1986 النهم يشتهون االنتصار«.

 الكاظمي يعود لرئاسة العربي.. و»االستئناف« تؤيد حل 4 أندية
 شكر القضاء النزيه.. و»الهيئة« مستعدة لتسليمه النادي

صورة ضوئية عن شهادة تتضمن منطوق احلكم جمال الكاظمي 

املوسم املقبل حيث سيسعى بكل 
قوة الى إعادة ترتيب األوراق داخل 
البيت العرباوي وهو ما س���يبقى 
دائما الس���بيل الوحيد إلعادة بث 
االستقرار ومن ثم الدخول في اجواء 

املنافسات مبختلف األلعاب. 
كما توجه الكاظمي بشكره الى 
احملامي خالد احلمدان على جهوده 
الكبيرة باإلضافة الى كل من ساهم 
وساند القضية حتى الوصول الى 

حكم العودة. 
»االستئناف« تؤيد حل األندية

وم���ن جهة أخ���رى، أصدرت 

تنطلق في السادسة من مساء 
اليوم بصالة شركة املشروعات 
الس���ياحية وبحض���ور محافظ 
العاصمة والعدي���د من القيادات 
الرياضي���ة كأس اخلليج األولى 
لبطولة هوكي اجلليد التي يشارك 
فيها كل من السعودية واإلمارات 
وس���لطنة عم���ان باالضافة الى 

الكويت.
وأعرب رئيس اللجنة املنظمة 
العليا فهيد العجمي عن سعادته 
لتحقيق احللم الكبير باحتضان 
الكويت ألول بطولة خليجية بعد 
ان تولدت الفكرة والرغبة من جلنة 
الهوكي املنبثقة من اللجنة األوملبية 

الكويتية الى حقيقة واستضافة 
العرس اخلليجي ابتداء من اليوم 

وحتى 31 مايو اجلاري.
اللجنة املنظمة  ان  وأض���اف 
أكمل���ت االس���تعدادات من أجل 
اجناح سنة أولى هوكي خليجي، 
وشكر جميع اجلهات الرسمية التي 
سهلت مهمة اللجنة املنظمة وفي 
اللجنة األوملبية بقيادة  مقدمتها 
الشيخ أحمد الفهد والهيئة العامة 
للشباب والرياضة بقيادة فيصل 

اجلزاف.
العجم���ي بالوفود  ورح���ب 
املش���اركة ف���ي البطولة ومتنى 
التوفيق للجميع واجناح العرس 

اخلليجي الذي جمع األشقاء على 
أرض الصداقة والسالم.

افتتاح مبسط

وحتدث املنس���ق العام وليد 
الصقعبي فأكد ان برنامج االفتتاح 
يتضمن العديد من املفاجآت وهو 
مبس���ط ويتضمن كلمة لرئيس 
اللجنة املنظم���ة العليا ورئيس 
جلنة هوكي اجلليد فهيد العجمي 

وعرضا للعبة هوكي اجلليد.
وأضاف ان اول لقاءات البطولة 
بني املنتخبني الكويتي والسعودية 
س���يقام في متام السابعة مساء، 
وطالب من اجلماهير باحلضور 

مبكرا ملؤازرة الالعبني.
وكان وف���د اململك���ة العربية 
السعودية قد وصل امس برئاسة 
هان���ي اليماني وبن���در بن زايد 
العصيمي نائبا لرئيس الوفد وستة 
عش���ر العبا ومدرب واخصائي 
للعالج الطبيعي وتدرب املنتخب 
في املساء استعدادا للقاء منتخب 

الكويت في مباراة االفتتاح.
وحول لقاء اليوم حتدث العبو 
الكوي���ت فقال الالع���ب عبداهلل 
الزيدان : ان تنظيم الكويت لكأس 
اخلليج األولى هو مبنزلة اجناز 
كبير ودافع لالعبني لتقدمي أقصى 
باللق���ب اخلليجي  جهد والفوز 

البطول���ة  ان  وأض���اف  األول 
فرصة لتع���رف اجلماهير على 
اللعبة وانتشارها باملنطقة  هذه 
وزيادة االهتمام من املس���ؤولني 
بدول مجلس التعاون بأم األلعاب 

الشتوية.
ومتنى الزيدان اهتمام الدولة 
واملس���ؤولني برياض���ة هوك���ي 
اجلليد واشهار االحتاد لالنطالق 
دوليا وقاريا وحتقيق املزيد من 

االجنازات للكويت.
من جهته، قال حس���ني باقر 
ان سعادته كبيرة للمشاركة مع 
املنتخ���ب في س���نة أولى لكأس 
اخلليج، مضيفا أنه مارس رياضة 

ستنظر الطعن في وقت الحق.
وكانت الهي��ئة قد أصدرت قرارا 
في ال� 14 من نوفم�بر الفائت بحل 
مجالس إدارات األندية العش���رة 
وهي القادسية والنصر واجلهراء 
والصليبخات وخيطان واليرموك 
والساحل والفحيحيل والشباب 

والتضامن.
اجلدي���ر بالذك���ر، ان محكمة 
االس���تئناف وفي هيئة مختلفة 
قد ألغت قرار محكمة أول درجه 
فيما يتعلق بتأييد حل مجلسي 
إدارتي الفحيحيل والشباب وأمرت 

بعودتهما الى إدارة الناديني.

العام  شهدت تذبذبا في املستوى 
ملختلف األلعاب نتيجة املش���اكل 
اإلدارية التي مر بها النادي وألقت 

بظاللها على النشاط الرياضي.
وأش���اد الكاظمي بدور اللجنة 
االنتقالية التي تولت إدارة شؤون 
النادي خالل الفترة السابقة برئاسة 
الش���يخ س���لمان احلم���ود وذلك 
جلهوده���م الكبيرة إلعادة النادي 
الى مساره الطبيعي، مشيرا الى ان 
ذلك ليس غريبا على الشيخ سلمان 

املعروف عنه حبه للنادي.
وبني الكاظمي انه سيسعى خالل 
الفترة املقبلة إلعادة االستقرار الى 

أروقة النادي العربي كخطوة الى 
إعادة الزعيم الى سابق عهده كبطل 
ملختلف البطوالت الرياضية احمللية 
في مختلف األلعاب، مشيرا الى ان 
ذل���ك لن يأتي إال من خالل تعاون 
اجلميع وعودة جميع أبناء النادي 
الى العم���ل خلدمة مصاحله دون 
انتظار املقابل كعادتهم دائما، مؤكدا 
في الوقت نفسه أنه سيمد يده لكل 
من يريد ان يعمل من اجل النادي 

والرقي بألعابه.
ووع���د الكاظم���ي اجلماهي���ر 
العرباوية بأنه سيبذل قصارى جهده 
لضمان بداية قوية لألخضر خالل 

محكمة االست��ئناف صباح أمس 
حكما برفض است��ئناف األندية 
املنحلة وهي التض��امن واليرموك 
واجله���راء وخيط���ان وتأيي���د 
لل��ش���باب  الع��امة  الهيئة  قرار 
إدارات  والرياض�ة بحل مجالس 

األندية املذكورة.
وبذلك تكون األندية املذكورة 
ق���د انضمت الى مجل���س إدارة 
نادي القادس���ية ال���ذي أصدرت 
»االستئناف« حكما في املصادقة 
على صحة إجراء إدارته ما حدا 
باملس���تئ��نفني على الطعن في 
احلكم لدى محكمة التمي�يز التي 

يستمد قوته من قوة احلكومة التي 
تبقى دائما داعما رئيسيا لألحكام 
القضائية وتنفيذها. وأشار الكاظمي 
الى انه دائما ما كان وس���يظل في 
خدمة القلعة اخلضراء وجماهيرها 
الغفيرة في كل مكان س���واء كان 
في املجلس او خارجه، مشيرا الى 
انه لم يبتعد أبدا عن ذلك الصرح 
الرياض���ي الكبير طوال فترة حل 
املجلس وذلك م���ن خالل حرصه 
الدائم عل���ى مواصلة دعم النادي 
وجميع الفرق الرياضية به، وسعى 
بكل قوته إلعادة األخضر الى سابق 
عهده حيث ان الفترة السابقة قد 

محضر رس���مي وذلك بعد ورود 
احلكم الصادر من محكمة األمور 
املستعجلة وشهادة التنفيذ حيث 
التسليم  س���تتم مباش���رة مهام 
والتسلم بني اللجنة املؤقتة إلدارة 
الن���ادي من جه���ة والكاظمي من 
جهة أخرى بحضور ممثل املمثل 
احلسابي للهيئة، وأشار عايش الى 
ان الهيئة ليست طرفا في النزاع 
وكل ما يهمها هو سيادة القانون 
وفق الصالح الهام لألندية متمنني 
االستقرار للعربي وكل أنديتنا ملا 

فيه خير رياضتنا وتطورها.

الكاظمي يشكر القضاء 

الكاظمي في  من جهته، أعرب 
بيان له أمس، عن شكره للقضاء 
الكويتي النزي���ه الذي اعتاد على 
إعادة احلقوق الى أصحابها السيما 
بعد احلكم األخير بإعادة املجلس 
املنتخب للنادي العربي مجددا إلدارة 
النادي عقب القرار السابق من قبل 
مس���ؤولي الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بحل املجلس، مش���يرا 
الى انه دائما ما كان على ثقة تامة 
باهلل ثم القض���اء باحلكم بالعدل 
وإع���ادة احلقوق ال���ى اصحابها، 
مش���يرا الى ان ذلك ليس بغريب 
الكويتي املعروف  على قضائن���ا 
بعدالته سواء على مستوى البالد 
او اخلارج، حيث ان القضاء دائما ما 

مبارك الخالدي
الدائرة املس���تعجلة  قض���ت 
باحملكمة الكلية صباح أمس برفض 
املمثل  املقدمة من  دعوى االشكال 
القانوني للهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة وه���ي إدارة الفتوى 
والتش���ريع إليقاف تنفيذ احلكم 
الصادر ملصلحة رئيس مجلس إدارة 

النادي العربي جمال الكاظمي.
وكانت محكم���ة أول درجة قد 
قضت في ال� 2 من الشهر اجلاري 
بإلغاء قرار »الهيئة« املتضمن إقالة 
مجلس إدارة النادي على سند من 
القول ان املجلس خالف املادة »22« 
من النظام األساسي املتعلقة بطريقة 
التصويت في اجلمعيات العمومية 
وأمرت بتنفيذه باملسودة وبال إعالن. 
وفور صدور حكم الدائرة الستعجلة 
باشر محامي دفاع الكاظمي خطوات 
التنفيذ عبر رفع حالة اإليقاف عن 
ملف التنفيذ املودع به أصل احلكم 
واستخراج شهادة ملن يهمه األمر 
موجهة الى مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة مفادها تسليم 

النادي الى الكاظمي دون ابطاء.

 »الهيئة« تستعد للتسليم

ق���ال مدير  من جه���ة أخرى، 
إدارة الهيئ���ات الرياضية بالهيئة 
احمد عايش اننا نستعد لتسليم 
مقاليد إدارة النادي للمدعي وفق 

لهيب وأمان وكابو على أبواب »األخضر«
عبدالعزيز جاسم 

بعد عودة رئيس النادي العربي جمال الكاظمي الى منصبة سيكون اليومان 
املقبالن بالنس��بة له اكثر األعمال اهمية وعمال لتنظيم االمور االدارية والفنية 
بجميع الفرق اجلماعية خصوصا كرة القدم من خالل الصفقات احمللية والتي 
سيكون أولها التعاقد مع مهاجم الساملية فرج لهيب الذي أصبح حرا في االنتقال 
الى أي ناد يختاره كما س��يقدم عرضا آخر لضم العب وس��ط التضامن حمد 
امان الذي سقط فريقه لدوري املظاليم كما ستتمثل الصفقة االهم في حراسة 
املرمى بالتعاقد مع حارس مرمى كاظمة ش��هاب كنكوني بصفة نهائية بعد ان 
كان معارا ملدة موس��مني وفي حال عدم امتامها فإنه سينتقل الى البديل خالد 
الرش��يدي الذي لم يعلن انضمامه ألي ناد حتى اآلن. واخلطوة االهم هي في 
اختيار مدرب كفء قادر على انتش��ال الفريق من النتائج املتردية في املوسم 
املنتهي، حيث تشير املصادر الى ان املدرب السابق للنصر البرازيلي مارسيلو 

كابو سيكون اول الصفقات.

انطالق كأس الخليج األولى لهوكي الجليد اليوم
بحضور محافظ العاصمة وعدد من القيادات الرياضية

منتخب الكويت لهوكي اجلليد يبدأ مشواره اليوم شعار البطولة

هوكي اجلليد منذ سنوات ويأمل 
ف���ي التوفي���ق والف���وز باللقب 
وجناح الع���رس اخلليجي الذي 
يجمع األش���قاء من دول مجلس 

التعاون.
ان  الالعب محمد يحيى  وقال 
احللم اصبح حقيقة وتستضيف 
الكويت اولى بط����والت اخلليج 
واضاف ان املنتخب استعد جيدا 

وجاهز لتقدمي عروض طيبة.
وقال الالعب محمد الشطي انه 
سعيد باملشاركة في البطولة ويدعو 
اجلماهير الى تشجيع املنتخب من 
اجل الفوز باللقب واملساهمة في 

انتشار اللعبة.
وقال الالعبان جاسم العوضي 
وخالد العوضي انهما مارسا اللعبة 
في سن مبكرة وشارك مع املنتخب 
في العديد من اللقاءات وحتقيق 
اجن����ازات مش����رفة ويأمالن في 
حصاد اللقب األول لكأس اخلليج 
واشهار احتاد اللعبة وتوفير الدعم 

الالزم.
وقال محمد وأحمد ومش����عل 
العجمي ان س����عادتهم  وس����الم 
ال توص����ف بعد حتقي����ق احللم 
واحتض����ان الكويت ألول بطولة 
خليجي����ة لهوك����ي اجلليد وانهم 
جاهزون لتقدمي عروض طيبة ورفع 
اس����م وعلم الكويت عاليا واهداء 

اللقب الى الكويت احلبيبة.

 موراتي ينتقد
رحيل مورينيو

 انتقد ماسيمو موراتي رئيس 
نادي انتر ميالن االيطالي الفائز 
بدوري ابطال أوروبا لكرة القدم 
اعالن م��درب الفريق البرتغالي 
جوزيه مورينيو لوسائل االعالم 
امكاني��ة رحيله الى ريال مدريد 
االس��باني قبل بحث األمر معه 

مسبقا.
وقال موراتي ف��ي تصريح 
االيطالي��ة:  لش��بكة »س��كاي« 
»التوقيت الذي أعلن فيه امكانية 
رحيل��ه الى ريال مدريد لم يكن 
مناس��با الن الالعب��ني يقرأون 
الصحف ايضا كم��ا أقرأها أنا، 
ولم يسبق له ان بحث مثل هذا 
األمر معن��ا كما انه لم يلمح الى 
ذلك ب��أي طريقة«، مضيفا »لقد 
اعتاد على مثل هذه التصرفات 
وكنت دائما أحتاشى تعكير العالقة 
بيننا ألني أردت ان أنهي املوسم 

بطريقة جيدة«.
من جهة اخرى يبدو أن حرف 
»إم« في اللغة االجنليزية سيكون 
رمزا للتعبير عن إحراز إنتر ميالن 
للقب، عندما اختتم املش��جعون 
والالعبون االحتفاالت في ستاد 
مياتزا، ورمبا يكون احلرف »ام« 
أكثر حسما حني يتم احلديث عن 
املهاجم األرجنتيني دييغو ميليتو 
الذي سجل هدفي الفوز في شباك 

بايرن ميونيخ األملاني.
وأجمعت الصح��ف احمللية 
على اإلشادة برجل آخر يحمل 
اس��مه حرف »إم« وهو املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو »الذي 
يعد صاحب الفضل األول في منو 

ونضج إنتر ميالن«.

القادسية يشكر ولي العهد
رفع مجلس ادارة نادي القادس���ية برقية شكر لسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد مبناسبة تشريفه لألسرة الرياضية 
في املباراة النهائية لكأس صاحب السمو األمير والتي جمعت 
القادسية والكويت والتي تشرف بحصدها األصفر، وقد تضمنت 
البرقية تقدم أعضاء مجلس إدارة نادي القادسية بأسمى آيات 
الشكر وعظيم االمتنان الى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
على تفضل���ه باحلضور لنهائي كأس صاحب الس���مو األمير 
للموسم الرياضي 2010/2009، حيث شرفت األسرة الرياضية 
واجلماهير الكروية بجميع انتماءاتها بتواجد سموه بني ابنائه 

الشباب والرياضيني.
وقد كان لنا شرف الثناء الذي وجهه سموه ألعضاء مجلس 
االدارة بصفة خاصة وأسرة القادسية بصفة عامة، ونحن اذ نعبر 
عن بالغ شكرنا لسموه لنشيد بامللحمة الرياضية التي جمعت 
بني القائد وأبنائه والتي جتل���ت في أروع مظاهرها في اللقاء 
اجلماهيري لبطولة عزيزة على قلوبنا أال وهي البطولة التي 
حتمل اسم قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا بطولة كأس صاحب 
السمو األمير، حيث عززت روح االنتماء والوفاء والوالء لقيادتنا 
الرشيدة، وكذلك الشكر موصول جلميع الهيئات واملؤسسات 
واجلماهي���ر الكروية التي جتلت في التش���جيع املثالي والذي 

عكس معدن املواطن الكويتي احملب لبلده.

 السالمية والفحيحيل
لربع نهائي كأس اليد

حامد العمران
تأهل الس���املية والفحيحيل الى ربع النهائي في 
بطولة كأس االحتاد ال� 42 لكرة اليد بعد فوز الساملية 
على التضامن 39-25 )الشوط االول 18-11( وتغلب 
الفحيحيل على اليرم���وك 38-33 )16-18( واقيمت 
املباراتان امس االول في صالة الشهيد فهد االحمد في 

الدعية ضمن منافسات املجموعة االولى.
وبذلك سيلتقي غدا الفحيحيل مع الساملية والفائز 
منهما س���يتأهل الى الدور نصف النهائي فيما يلعب 

الكويت مع الصليبخات.
في اللقاء االول الذي جمع الساملية والتضامن شهدت 
الدقائق االولى ندية من التضامن الذي دخل العبوه 
امللعب الثبات الوجود بقيادة املدرب املصري اشرف 
وهبة الذي اجتهد لتحقيق نتيجة ايجابية ولكن فارق 
االمكانيات ال يس���مح بذلك اال لدقائق معدودة كانت 
في الشوط االول فاس���تطاع فيها التضامن ان يقدم 
مس���توى جيدا بقيادة صانع االلعاب ماجد العليمي 
و»الباك« االمين احمد س���الم وكان الناش���ئ سعود 
الضويحي الفتا للنظر لثقته بنفس���ه، وتصويباته 
اجليدة على مرمى الس���املية التي ساهمت في وضع 
التضامن مبوقف جيد طوال الشوط االول مع محاوالت 
خجولة من اجلناح االيسر سعد الرشيدي ولكن الساملية 
لم يستمر طويال بالبقاء متفرجا ليشرك املدرب عمر 
عازب الالعب عبدالعزيز جنيب في آخر 10 دقائق من 
الشوط االول ليساهم باتساع الفارق مع التركيز على 
اجلناح االيسر عبدالرحمن املال وسرعة في الهجوم 
املرتد مع ابراهيم صنقور وبقيادة فهد فهيد الذي كان 
يصوب في االوقات املناسبة وعلى الرغم من محاوالت 
حارس التضامن علي حس���ن في املرمى اال ان خبرة 
العبي الس���املية تفوقت على حماسته وفي الشوط 
الثاني ظهر فارق اخلبرة وتعامل العبي الساملية مع 
املباراة بخبرة كبيرة ادت الى اتساع الفارق وضمان 

النتيجة مبكرة.
في اللقاء الثاني االكثر ندية وحماسا والذي جمع 
الفحيحيل مع اليرموك اس���تطاع في الش���وط االول 
»اليرامكة« السيطرة على اغلب فتراته واحراج بطل 
ال���دوري من خالل اداء مت���وازن ومنوع على جميع 
املراك���ز وكان نقطة التحول ف���ي االداء العب اخلط 
اخللفي عبداهلل نصير الذي استغل هبوط اداء دفاع 
الفحيحيل ليصوب ويسجل الى جانب فتح اللعب على 
اجلناحني حيث تألق اجلناح االيسر محمد البلوشي 
الذي تعامل بذكاء مع حارس الفحيحيل مبارك سلطان 
الى جانب اجلناح االمين صالح املوسوي مع ظهور 
مطلق الدوس���ري على فترات م���ن خالل تصويباته 
القوية على املرمى وهذا ما جعل اليرموك يتقدم في 
الشوط االول ولكن سرعان ما عالج مدرب الفحيحيل 
الوضع من خالل اجلانب الدفاع���ي وتنفيذ الهجوم 
املرتد الس���ريع مع تألق احمد سرحان وسعد سالم 
وزمالئهما ليتس���ع الفارق تدريجيا وعلى الرغم من 
محاولة العبي اليرموك اللحاق بالنتيجة اال ان اصرار 
العبي الفحيحيل على الفوز ادى للمحافظة على الفوز 

واالبتعاد عن املفاجآت.

محليةمتفرقات

    حقق الكويت لقب كأس احتاد الس����لة لفئة البراعم 
»حتت 12 سنة« بعد فوزه على اليرموك بنتيجة 39-27 في 

مباراة تسيد الكويت على مجريات في جميع اشواطها.
    احتفت إدارة نادي القادسية بأبطال التايكوندو مبناسبة 
حصولهم على درع التفوق العام في اللعبة بجدارة واستحقاق 
بحضور رائع من رجاالت نادي القادسية وأولياء أمور الالعبني 

وأبطال التايكوندو.
    اختتمت بطولة كأس القواس����م للبولينغ يوم أمس 
األول بتتويج فهد الرغيب بطال ملسابقة الفردي في حني حل 
علي البلوشي ثانيا والفلبيني توتر أبير ثالثا في منافسات 

قوية ومثيرة وحضور جماهيري كثيف.
    بحضور نائب املدير العام للشؤون الرياضية في الهيئة 
العامة للش��باب والرياضة د.حمود فليطح بدأت مبركز عبداهلل 
السالم العداد القادة انشطة برنامج إدارة املوارد البشرية باملنظمات 
الرياضية والتي تستمر ملدة أربعة أيام مبشاركة عدد كبير من 

الدارسني والدارسات.
     أعلن االحتاد البحريني لكرة القدم اعتذره رس����ميا 
عن مواجهة منتخبنا االوملبي اجلمعة املقبل وديا في اطار 
استعدادات املنتخبني للبطولة الثانية للمنتخبات اخلليجية 
املق����رر اقامتها في يوليو املقبل في مدينة الطائف باململكة 

العربية السعودية.
    تقام اليوم في مقر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بالعاصمة 
املاليزية كواالملبور قرعة ال��دور ربع النهائي في دوري ابطال 
آس��يا وكأس االحتاد اآلسيوي. وس��ينتظر كاظمة والقادسية 
مصيرهما مبن س��توقعها القرعة في كأس االحتاد اآلس��يوي 
والت��ي تضم ايضا فريقني من س��ورية هم��ا الكرامة وصيف 
حامل اللقب واالحتاد، الى جانب فريقني من تايلند )موانغ ثونغ 

يونايتد وتاي بورت(.
    انتهت منافسات بطولة االستعراض احلر والتي استضافها 
الرياضي للسيارات والدراجات اآللية على حلبة االستعراض 
احلر بحلبة جابر االحمد الدولية، حيث اقيمت البطولة برعاية 

وحضور الشيخ احمد الداود رئيس النادي.
    تختت��م اليوم في العاصمة االوزبكية طش��قند مباريات 
الدور األول في البطولة اآلس��يوية احلادية عش��رة لكرة قدم 
الصاالت حيث س��يلتقي منتخبنا نظيره االيراني بطل آس��يا 
واملرشح للفوز بالبطولة في الساعة الواحدة ظهرا حسب التوقيت 

احمللي للكويت.

مارادونا: ميليتو أثبت أنني كنت على صواب 

)أ.پ( مدرب االرجنتني دييغو مارادونا راهن على دييغو ميليتو 


