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أحمد الفضلي يحرس مرمى كاظمة أمام برشلونة

كاظمة يبحث االستعانة بنجوم
األندية المحلية لمواجهة برشلونة

إعالن تشكيلة اإلمارات لمباراة األزرق

يس����تعد العبو كاظمة للمباراة املرتقبة التي 
ستجمعهم مع برشلونة االسباني بطل اسبانيا 
وأوروبا 21 اجلاري حيث يقام اللقاء احتفاال مبرور 
45 عاما على تأسيس نادي كاظمة واختياره ضمن 
قائمة أفضل 100 ناد آس����يوي م����ن قبل االحتاد 

الدولي للتأريخ واإلحصاء.
واعرب مدرب البرتقالي الروماني ايلي بيالتشي 
عن سعادته النه سيلتقي افضل فريق في العالم، 
االمر الذي يصب ف����ي مصلحة كاظمة حلصول 

العبيه على دفعة معنوية قوية.
ولف����ت الى ان احتكاك العبيه مع العبني مثل 
ميسي وابراهيموڤيتش س����يعطي دافعا كبيرا 
للفريق ويحفزه على تقدمي افضل املس����تويات 
مستقبال خالل املنافسات احمللية السيما بطولة 

الدوري املمتاز.
من جانبه قال مشرف كاظمة عبداهلل الدوسري 
ان املهرجان يعتبر خطوة كبيرة لكاظمة بشكل عام 
ولفريق الكرة بشكل خاص السيما ان برشلونة 
يعتبر من افضل الفرق ف����ي اوروبا وان جميع 

االندية تتمنى مواجهته.
وتوجه بالشكر لناديه وللجنة املنظمة للبطولة 
مؤكدا ان املباراة س����تعطي دافعا كبيرا لالعبي 
البرتقالي السيما في ظل مشاركة جنوم مثل ميسي 
وابراهيموڤيتش وهنري، موضحا ان فريق الكرة 
كان ينتظر اقامة اللق����اء في العام املاضي اال ان 
ظروف برشلونة حالت دون اقامته ليتقرر االتفاق 

على اقامته 21 اجلاري.
واوضح الدوسري ان 
برشلونة ينظر الى املباراة 
باعتبارها اس����تعراضية 

بينما يتطل����ع كاظمة 
الى تقدمي مستوى جيد 

خاللها يليق بسمعة 

الكرة الكويتية.
وذكر ان الالعبني على استعدادا تام للقاء حتى 
من هم خارج قائمة ال�18 العبا االساسيني حيث 
يرغب كل العب في املشاركة ولو لعدة دقائق حتى 

يسجل في تاريخه مواجهة مع برشلونة.
ولفت الدوسري الى ان اجلهاز االداري للفريق 
في انتظ����ار عودة مدير الكرة ف����واز بخيت من 
اخلارج لالجتماع مع اجلهاز الفني واختيار قائمة 
الالعبني التي ستشارك في املباراة وبحث امكانية 
االستعانة ببعض العبي االندية احمللية لتدعيم 

الفريق.
واعتبر العب كاظمة خالد الشمري ان املباراة 
تكتسب اهمية كبيرة بالنسبة لناديه خصوصا 
الالعبني الذين يستعدون للقاء ويتمنى كل منهم 
ان تتاح له فرصة املشاركة، متمنيا ان يستمتع 
اجلمهور باللقاء وان ينجح العبو فريقه في تقدمي 

عرض جيد امام جنوم الكرة العاملية.
واكد حارس مرم����ى البرتقالي احمد الفضلي 
ان املباراة تعتبر حدثا تاريخيا بالنسبة لكاظمة 
السيما انها تقام امام فريق مليء بالنجوم موضحا 
انها ستكون جتربة ناجحة للبرتقالي السيما انه 
يستعد للعودة الى املشاركات اآلسيوية بعد غيابه 

عنها لعدة سنوات.
واكد مهاجم البرتقالي يوسف ناصر أن نتيجة 
اللقاء غي����ر مهمة اذ يعتب����ر الالعبون ان االهم 
من النتيجة هو اس����تفادتهم من خبرات العبي 
برشلونة، موضحا ان تسجيل اللقاء في السيرة 
الذاتية له ولزمالئه الالعبني يعتبر نقطة مهمة 

في تاريخهم.
واعرب الالعب فهد العنزي عن سعادته باملباراة، 
موضحا ان املهرجان بشكل عام سيسهم في رسم 
البس����مة على وجوه اجلمهور، متمنيا ان يظهر 

فريقه بشكل جيد خالل املباراة.

استدعى السلوڤيني ستريشكو 
كاتانيتش مدرب منتخب االمارات 
لكرة القدم 20 العبا الى التشكيلة 
التي س����تواجه الكويت وديا في 
16 اجل����اري ف����ي الكويت ضمن 
استعدادات املنتخبني لتصفيات 
كأس آسيا 2011 في قطر، وتشهد 
املباراة اعتزال العب االزرق السابق 
علي عبد الرضا. وتستعد االمارات 
خلوض اجلولة الثالثة من مباريات 
املجموعة الثالثة للتصفيات حني 
تس����تضيف ماليزيا في 6 يناير 

املقبل في دبي.
وتب����دو االم����ارات في وضع 

التأهل  مري����ح حلج����ز بطاق����ة 
الثانية ع����ن املجموعة ومرافقة 
اوزبكس����تان ال����ى النهائيات، اذ 
يكفيها التعادل لتحقيق ذلك، علما 
انها فازت على ماليزيا 5 � 0 في 
كواالملبور. واستبعد كاتانيتش 
ع����ن التش����كيلة العب����ي االهلي 
بس����بب مش����اركتهم مع فريقهم 
في بطول����ة كأس العالم لالندية 
ابتداء  ابوظبي  التي تستضيفها 
اليوم. واستدعى كاتانيتش  من 
للمرة االولى العب الوصل فاضل 
احمد، في حني ع����اد اليها العب 
وس����ط الوحدة فهد مسعود بعد 

غياب نحو 3 سنوات عن صفوف 
االبي����ض.  والالعبون هم: ماجد 
ناصر وفاضل أحمد وسامي ربيع 
وياسر سالم وعيسى علي وسعيد 
الكاس )الوصل(، وعلي خصيف 
وعبداهلل موسى وسبيت خاطر 
)اجلزيرة(، ويوسف عبدالرحمن 
وعلي الوهيبي )العني( وحمدان 
الكمالي وفهد مس����عود ومحمود 
خميس واسماعيل مطر ومحمد 
الشحي )الوحدة(، ووليد عباس 
)الشباب(، وعامر مبارك )النصر(، 
وذياب عوانه وعامر عبدالرحمن 

)بني ياس(.

عادل الغريب يقدم كأس »الكويتية« إلسطبل النصف بحضور الشيخ ضاري الفهد

الشيخ عبداهلل النواف يصافح فهد دابس

الشيخ طالل الفهد فند أسباب األزمة الرياضية

32 فريقاً في دورة كيفان

تعيين إدارة جديدة للجهراء

النواف أثنى على مشوار دابس

تقيم جمعية كيفان التعاونية دورة كرة القدم الثالثة برعاية املدير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف، وستنطلق 
الدورة التي يرأس جلنتها العليا صالح غديري 22 اجلاري وتستمر 
حت���ى 28 منه، وسيش���ارك فيها 32 فريقا وس���تقام بنظام خروج 
املغلوب، وكان باب التس���جيل للمشاركة في الدورة قد فتح السبت 

املاضي ويستمر حتى مساء غد. 
من جانبه اكد رئي���س اللجنة املنظمة زايد العبيد ان الهدف من 
الدورة هو زيادة أواصر احملبة بني ش���باب املنطقة. وكشف زايد ان 
نسخة هذا املوسم ستكون مختلفة عن سابقاتها وسيتم توزيع هداية 
قيمة على اجلماهير من خالل سحب يومي لهم، كما سينال الفريق 
الفائز باملركز االول 1500 دينار والثاني الف دينار وس���يكون هناك 

جوائز ألفضل العب وأفضل حارس والفريق املثالي.

افاد مدير ادارة ش���ؤون االعالم والنشر الناطق الرسمي بالهيئة 
العامة للش���باب والرياضة ان رئيس مجل���س االدارة � املدير العام 
فيصل اجلزاف اصدر امس قرارا بتعيني مجلس ادارة مؤقت لنادي 

اجلهراء بدال من مجلس االدارة املستقيل.
ومجلس االدارة اجلديدة برئاسة الفي الظفيري وتركي الظفيري 
نائبا للرئيس وفيصل املطيري أمينا للس���ر العام وحباب املطيري 

أمينا للصندوق ومنيف الرديني عضوا.

الش���يخ  العقيد ركن  اثنى 
عب���داهلل النواف مس���اعد امر 
هيئ���ة احل���رس االميري على 
مش���وار العب الفري���ق االول 
لكرة القدم في نادي التضامن 
فهد دابس، وم���ا قدمه لناديه 
ط���وال الفترة الس���ابقة، جاء 
ذلك خالل استقباله دابس في 

مكتبه، حيث قام دابس بدعوته 
حلضور مهرجان تكرميه الذي 
سيقام غدا اخلميس على هامش 
مباراة التضامن والقادسية في 
اجلولة الثانية من الدوري املمتاز 
برعاية الشيخ تركي اليوسف، 
وفي ختام اللقاء قدم دابس الى 

النواف درعا تذكارية.

الفهد: سأترشح النتخابات مجلس األمة في حال أُقرّت بنظام الدائرة الواحدة

النشاط عندما حضرت األندية 
ال� 14 وش���كلت جلنة برئاسة 
الش���يخ احمد الفهد وعضوية 
مرزوق الغامن والش���يخ خالد 
اليوسف ويوسف البيدان الذين 
تعهدوا بأسمائهم الشخصية 
القوانني وبالفعل  على تعديل 
مت رفع اإليقاف، وانا رجل أقرأ 
القوانني وأطبقها بينما غيري 

يستعني بصديق.
انه بصفته رئيسا  وكشف 
ش���رعيا الحتاد كرة القدم قد 
خاطب »فيف���ا« ملعرفة القرار 
الذي صدر مؤخرا حول التمديد 
للجنة االنتقالية وفحواه، وان 
الرد وصله عبر كتاب رسمي، 
الفتا الى ان االنتقالية ال تقوم 
بإطالعه او اجلمهور الرياضي 

على هذه املكاتبات.
شرف الخصومة

 وقال: لست انا من يشتكي 
فلقد تربيت على املواجهة ولن 
اختبئ وراء احد فبالقانون سآخذ 
حقي كامال، وبالقانون سأعود 
الى مناصبي في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة والقادسية، 
فنحن في دولة مؤسسات وقانون 
شريعة الغاب وكل ما نخشاه 
ان مؤسسات املجتمع املدني قد 

أصبحت تواجه اخلطر.
ووع���د الفه���د اجلماهي���ر 
الرياضية ببلوغ نهائيات كأس 
العالم 2018 في حال ترؤس���ه 
الحتاد القدم، وق���ال ان بلدنا 
غني باملواهب التي حتتاج الى 
عمل وتخطي���ط اداري يوازي 
جهودهم داخل امللعب نافيا اي 
رغبة لديه في الترشح لرئاسة 

االحتاد االسيوي.

اخلالفات في وجهات النظر بينه 
وبني النائب مرزوق الغامن وقال: 
ليعذرني اجلمي���ع فاملجالس 
أمانات وأنا ال أريد احلديث عن 
أشخاص غير متواجدين معنا 
كما انني لن احت���دث عما دار 
في اجتماعاتي املغلقة احتراما 
للمنظمني لهذه اللقاءات ولكن 
ليعل���م اجلميع نحن في دولة 
مؤسسات ويبقى خالفنا مع هذه 
املؤسس���ات وليس االشخاص 

القائمني عليها.
وانتقد ال���رأي الذي طرحه 
النائب احمد السعدون املتعلق 
بعزمه تقدمي استجواب لرئيس 
الوزراء او وزير الش���ؤون اذا 
حدث تراجع عن مدة حل األندية 
من سنة الى ثالثة أشهر قائال: 
نحن نع���ذر العم الس���عدون 
وهو من يدع���و الى احملافظة 
الدس���تور ولكن دعوته  على 
متثل تدخال في اعمال السلطة 
التنفيذية مخالفا املادة 50 من 
الدستور املتعلقة مببدأ الفصل 

بني السلطات.
الحل وسام على صدري

واعتبر الفه���د حل األندية 
وس���اما على صدره وصدور 
الرجال الذي���ن معه وقال: لقد 
الدميوقراطي���ة منذ  علمون���ا 
الصغ���ر وعندما قلن���ا رأينا 
بحرية وبص���وت عال نصبوا 
لنا املشانق عبر قرار احلل الذي 
نعتبره وساما على صدورنا، 
وكان بإمكانن���ا بالقانون عدم 
تس���ليم األندية لكنن���ا أثرنا 
املصلحة العامة ونحن أهل فزعة 
للكويت متى ما دعت احلاجة 
الى ذلك مثلما حدث إبان ايقاف 

الصناديق االنتخابية كالشيخ 
بن���در اجلابر الذي س���قط في 
انتخابات النادي العربي، مشيرا 
الى انه لم ي���أت الى الرياضة 

بالقوة أو السالح.
الخالف مع الغانم

ورفض الفه���د التطرق الى 

هذا املنطلق فأنا فداوي خلدمة 
الشعب وهذا العهد بني االسرة 
والش���عب الذي اختار أس���رة 
الصباح إلدارة احلكم بالشورى 
والدميوقراطية وحماية الشعب 

منذ عام 1750.
ال���ى ان هناك  الفهد  ولفت 
من أبناء األس���رة من رفضته 

آرائ���ي او اقتراحاتي إال تقدير 
منهم ملكانتي االجتماعية كأحد 
أبناء أسرة احلكم وهذا ما جبلنا 
عليه في العالقة التاريخية بني 
األسرة والشعب وجزاهم اهلل 
خيرا على ذلك وما يدار بيننا من 
اجتماعات تتخلله نقاشات حادة 
تعكس آراء الكل بحرية. ومن 

يطلق ه���ذا الوصف النه على 
املستوى الشخصي ال يضيرني 
ولكنه عيب كبير في حق رجال 
خدموا الكويت بإخالص وتفان 
وكلهم رجال أفاضل وكبار في 
الس���ن أمثال املرب���ي الفاضل 
يعقوب رمضان والعم فهد غامن 
وفالح غامن، وما موافقتهم على 

الن���ادي عبر قائم���ة اجلميع 
ع���ام 1997 وحزت ثقة أعضاء 
اجلمعي���ة العمومية وبإجماع 
اعضاء مجلس اإلدارة، وتعبت 
في بداية مشواري على تأسيس 
نظام متكامل يعمل به النادي 
ويس���ير عليه دون ان يتأثر 
باألشخاص، وكنت اتواجد وقتها 
بشكل يومي، وبعد عامي 2001 
و2002 اصب���ح تواجدي قليال 
الن هناك رجاال أكفاء يعملون 
بإخالص، بدليل ان ذلك النظام 
يسير في القادسية حتى اآلن 
وبفضل ذلك متكنا من كس���ر 
الرقم القياسي في نقاط كأس 
التفوق العام وحققنا اكثر من 
55 بطولة جماعية منها 20 للقدم 
وهذا تاريخ مثب���ت باألرقام، 
وما زلنا نحقق البطوالت وال 
نريد ان نبخ���س حق الرجال 
العاملني من اصغر عامل وحتى 
رئيس مجلس اإلدارة، ونحن 
نعمل ملصلحة النادي في اطار 
املصلحة العامة للبلد وقد نخطئ 

وقد نصيب.
لماذا االستهداف؟

الفهد عن تس���اؤل  واجاب 
يتعلق باستهدافه شخصيا فقال 
انه خريج مدرسة الشهيد فهد 
األحمد التي تتلمذ على مناهجها 
ليس أبناء الشهيد اخلمسة فقط 
ولكن كل من عمل معه في الكلية 
العسكرية او احتاد كرة القدم 
ابان ترؤس���ه االحتاد ملدة 10 
أبناء  سنوات وهم بذلك كلهم 

للشهيد.
واعتبر ان نعته بالديكتاتور 
ينفعه وال يضره، وقال: حسبي 
اهلل ونع���م الوكيل في كل من 

مبارك الخالدي
تناول رئيس نادي القادسية 
السابق الشيخ طالل الفهد الشأن 
الكرة  الرياضي احمللي وواقع 
الكويتي���ة عبر ظه���وره على 
الشارع الرياضي من خالل قناة 
»العدالة« الفضائية وملدة ثالث 
ساعات متواصلة، اطلق خاللها 
جملة من التصريحات املثيرة، 
املواقف  العديد من  كاشفا عن 
التي ظلت خافية عن الكثيرين 
التوجهات  الس���ابق وعن  في 
املس���تقبلية له كقائد رياضي 
صنع اسمه باالجنازات واألرقام 

وليس بأشياء أخرى.
واعلن الفهد عزمه الترشح 
خلوض انتخابات مجلس األمة 
املقبلة في حال إجراء االنتخابات 
بنظام الدائرة الواحدة، مشيرا 
انه اخ���ذ موافقة صاحب  الى 

السمو بذلك.
وبدأ الفهد حديثه برد على 
تساؤل عن كيفية قضائه ليومه 
املعتاد بعد ق���رار حل األندية 
في 14 املاضي قائال: لقد ذهبت 
الى النادي بعد قرار احلل ثالث 
م���رات، كانت األولى بناء على 
طلب املدرب محمد إبراهيم وقبل 
مباراة السوبر، اذ كان يواجه 
مش���كلة لتأثر الالعبني بقرار 
احلل، وكان ذلك بحضور أمني 
الس���ر املعني، واملرتان الثانية 
والثالثة كانت���ا عبر متابعتي 
ملباراتي القادس���ية في مباراة 
السوبر ثم أمام الصليبخات في 
افتتاح الدوري عبر املدرجات.

أقولها  انني  الفه���د:  وتابع 
للتاريخ ان القادس���ية هو من 
صنع ط���الل الفهد ولم يصنع 
القادس���ية، فأنا دخلت  طالل 

تحدث لقناة »العدالة« عن الشأن الرياضي لمدة ثالث ساعات 

السعدون يدعو للمحافظة على الدستور ثم يتدخل في عمل »التنفيذية«
نحن نطبق القوانين وغيرنا يس�تعين بصديق وسأعود إلى مناصبي

الحل وسام على صدري وليس بيني وبين الغانم مشاكل شخصية 
لن أترشح لالتحاد اآلس�يوي وأعدكم بالتأهل لكأس العالم 2018 

»ابن لعبون وبس« فاز بكأس »الكويتية«

أكد اسطبل النصف عودته للمنافسة بقوة هذا 
املوسم ومتكن اجلواد ابن لعبون وبس بقيادة 
كليمن����س من الفوز بكأس مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوي����ة الكويتية املخصصة لكل الدرجات في 
االجتماع السابع لسباقات اخليل لهذا املوسم بعد 
منافسة مثيرة مع جياد االبرق االبطال »غالفهد« 
و»الصبر« بقيادة كرمي وهابي وجوفندر، وقطع 
»ابن لعبون« مسافة السباق 1400 متر في 1.26.07 
ق وبفارق طول عن »غالفهد«، وجاء »حميدان« 

لدسمان في املركز الرابع.
وقام مدير عام نادي اخلطوط الكويتية عادل 
الغريب بتس����ليم الكأس الى اس����طبل النصف 
وهنأهم بالفوز وأشاد بجهود اسرة نادي الصيد 
والفروسية بقيادة الشيخ ضاري الفهد وارتفاع 
مستوى السباق وقوة التنافس، وطالب باملزيد 

من الدعم من الهيئات والشركات للحفاظ على 
رياضة التراث، وأكد اس����تمرار دعم مؤسس����ة 
الفروسية  الكويتية لرياضة  اخلطوط اجلوية 
ثم قدم الفهد درعا تذكارية الى الغريب وش����كر 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية على دعمها 
الالمحدود للحركة الرياضية عامة والفروسية 

خاصة.
وعلى كأس ش����ركة فيصل الدبوس وأوالده 
املخصصة جلياد الدرجة األولى على مسافة 1600 
متر واصل اجلواد »البطل القايد« بقيادة مورجن 
القادم من فروسية الفروانية انتصاراته للمرة 
الثالثة على التوال����ي واقتناص كأس الدبوس 
بزمن 1.43.04 بفارق طول عن »رزين« السطبل 
الفرماوي بقيادة ضو، وجاء »سالطني« للعرين 

بقيادة هينسون في املركز الثالث.


