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الشيخ سلمان احلمود ودعيج العتيبي خالل املؤمتر الصحافيعصام النجادي أثناء السباق

سعد سالم تألق أمام القادسية وحقق هدف الفوز

تيري هنري يعد بأداء جيد في مهرجان كاظمة

اإلعالن عن أسماء الفائزين في السحب الجماهيري اليوم

هنري: سنقدم لجمهور الكويت ما يمتعهم ويرضي طموحاتهم أمام كاظمة
وس����يتم اإلعالن عن الفائزين في 
برنامج »ديوانية الوطن« الذي يعرض 
مساء اليوم. وجاءت تلك الفكرة تلبية 
لرغبة عدد كبي����ر من اجلماهير التي 
تستفس����ر عن إمكانية التقاط صور 
تذكارية مع جنوم الفريق االس����باني 
النته����از تلك الفرص����ة التي ال تتكرر 
كثيرا. وإلى جانب السحب فان اللجنة 
املنظمة تعد الكثير من املفاجآت جلمهور 
املهرجان حي����ث من املنتظر ان تهبط 
طائ����رة هليوكوبتر على أرض ملعب 
املب����اراة من اجل منح كرة امللعب الى 
طاقم التحكي����م والفريقني في خطوة 
جديدة ستقوم بتنفيذها إذاعة مارينا 

اف ام.
وأعد فري����ق العمل املكلف بتنفيذ 
األوبريت الذي يضم نخبة من جنوم 
الكويت واخلليج والوطن  الغناء في 
العرب����ي أغنية خاصة عن املناس����بة 
لنادي كاظمة وستكون مقدمتها باللغة 
االسبانية للترحيب ببرشلونة وجنومه 
وس����يتم إذاع����ة األغنية ف����ي املارينا 

وتلفزيون الوطن.

على مستوى العالم واألكثر شعبية بني 
عشاق كرة القدم. وبني انه على املستوى 
الشخصي سيكون سعيدا باملشاركة 
في مهرجان كاظمة الرياضي واللعب 
مجددا في املنطقة العربية خاصة ان 
فريقه يشارك حاليا في مونديال العالم 

لألندية املقام حاليا في أبوظبي.
وأبدى هنري س����عادته بالنتائج 
الطيبة التي حققها فريقه في املوسم 
احلالي والتي ستقربه خطوات كبيرة 
لتك����رار حتقيق الثالثي����ة التاريخية 
واحلفاظ على القمة التي وصل إليها 
الفريق رغم كل الصعوبات التي مير 
بها الالعبون س����واء لظروف اإلصابة 
او املش����اركات الدولية مع املنتخبات 

الوطنية.
اللجنة  من ناحية أخرى، تواصل 
املنظم����ة القائمة عل����ى املهرجان آخر 
استعداداتها الستقبال جنوم اسبانيا 
وأوروبا حيث ستجري اللجنة سحبا 
كبيرا على تذاك����ر املباراة الختيار 15 
فائزا اللتقاط صور مع جنوم برشلونة 

قبل بدء املباراة.

الفرنسي تيري هنري مهاجم  أكد 
برشلونة اإلسباني في تصريح خاص 
للجنة االعالمية ملهرجان نادي كاظمة 
الذي يقام 21 اجلاري مبناسبة مرور 
45 عاما على تأسيسه واختياره ضمن 
قائمة أفضل مائة ناد في تاريخ الكرة 
اآلس����يوية ان جميع العبي برشلونة 
لديهم إملام كبي����ر بتفاصيل زيارتهم 
للكويت ولديهم ش����غف للتواصل مع 

اجلماهير الكويتية للمرة األولى.
واضاف ان االلتقاء بجمهور جديد 
وبثقافة مختلفة يشعر جميع الالعبني 
بالسعادة ويشجعهم على تقدمي أفضل 
مستوى فني، موضحا انه يدرك متاما 
حجم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها 
برشلونة في شتى أنحاء الوطن العربي 
التحديد،  ومنطقة اخلليج على وجه 
الفتا الى ان جميع العبي برش����لونة 
سيتطلعون الى تقدمي أداء طيب يرضي 
طموحات عشاق الفريق ويحافظون من 
خالله على املكانة الكبيرة التي يحظى 

بها بطل إسبانيا وأوروبا.
وأشار هنري الى ان الفوز هو الشعار 
الدائم الذي يرفعه برشلونة في جميع 
مبارياته حتى االستعراضية وذلك من 
أجل احلفاظ على س����معة النادي في 
جميع أنحاء العالم، مضيفا ان برشلونة 
اعتاد دائما على م����زج املتعة واألداء 
االستعراضي باالنتصارات التي يحققها 
وهو األمر ال����ذي يصعب حتقيقه في 
الكثير م����ن األندية العاملية، مؤكدا ان 
تلك امليزة جتعل برش����لونة األفضل 

تأجيل مباراة كاظمة والكويت
قررت جلنة املس��ابقات باالحتاد تأجيل موعد مب��اراة كاظمة والكويت ضمن 
اجلولة الثالثة من الدوري املمتاز التي كان مقررا لها االثنني املقبل، نظرا الستضافة 
كاظمة فريق برش��لونة في احتفاله مبرور 45 عاما على تأسيس��ه، على أن يتم 

حتديد موعد الحق لها.

أكدت االلتزام بكل اإلجراءات الواردة في حكم الحل

»الهيئة« تعتمد مجالس إدارات األندية المعينة
اعتمد مجل���س ادارة الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة في 
اجتماعه االخير برئاسة فيصل 
ادارات  اجلزاف تعيني مجالس 
االندية العش���رة املنحلة وهي 
الساحل والشباب والفحيحيل 
وخيطان والنصر والقادس���ية 
والصليبخات واجلهراء واليرموك 
ادارة  والتضامن، وأف���اد مدير 
االعالم والنشر الناطق الرسمي 
للهيئ���ة توفيق العيد بأن فترة 
التعيني ملدة 3 اشهر قابلة للتجديد 
على ان تتولى هذه املجالس اعمال 
انديتها واختصصات  وشؤون 
مجل���س االدارة وفق���ا للنظام 

االساسي املوحد لألندية.
وأكد مجلس ادارة الهيئة على 
التمسك بقانون واحكام القضاء 
وبذل اجلهود لتجاوز كل العقبات 
مبا يؤسس النطالقة جديدة بني 
الهيئة واجلهات املعنية والهيئات 
الرياضية، مش���يدا بدور ادارة 
الفتوى والتش���ريع لتبيان كل 

احلقائق.
كما اكد االلتزام بكل االجراءات 
الواردة في منطوق احلكم الصادر 
بتاريخ 10 اجلاري بش���أن حل 
االندية بتأييد االسباب التي دعت 
مجلس ادارة الهيئة التخاذ قرار 
احلل، وتأكيد احلكم الصادر على 
مخالفة االندية املعنية للقانون 

رقم 5 لسنة 2007.
الهيئة  ادارة  وأهاب مجلس 
بجميع املعنيني بالشأن الرياضي 
على اهمية االلت���زام بالقوانني 

املنظمة للرياضة.
وأسماء املعينني هي:

الشباب: حمود محمد عبداهلل 
الفضلي � رئيس مجلس اإلدارة، 
محمد سالم العنزي � نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، حيدر صابر حامت 
� أمني السر، مسعود مختار دشتي 
� أمني الصندوق، جابر اخلشمي 

العازمي � عضوا.
منص���ور صباح  الفحيحي�ل: 
� رئي���س مجل���س  الفضل���ي 
اإلدارة، محم���د حمود اخلالدي 
� نائب رئي���س مجلس اإلدارة، 
مش���عل محمد اخلمسان � أمني 
الس���ر، جالي مض���ف اجلريد � 
أمني الصن���دوق، عبداهلل دغيم 

العدواني � عضوا.
عبدالعزيز حس���ني  خيط�ان: 
العبدالك���رمي � رئي���س مجلس 
اإلدارة، جاسم دهش اخلضاري 
� نائب رئيس مجلس اإلدارة، بدر 
راشد الفهد � أمني السر، مسعود 
� أمني الصندوق،  الشريد  فالح 
يوسف عبداهلل جويعد الشمري 

� عضوا.
النصر: مساعد ناصر املطيري � 
رئيس مجلس اإلدارة، د.سليمان 
حس���ن البلوشي � نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، خالد ش���ريدة 
املطيري � أمني السر، خالد بطي 
العدواني � أمني الصندوق، حسني 

مبارك املطيري � عضوا.
الل���واء م.محمود  القادس�ية: 
غضبان الرزوقي � رئيس مجلس 
اإلدارة، راش���د محمد اخلالدي � 
نائب رئيس مجلس اإلدارة، محمد 
سعد املكيمي � أمني السر، يعقوب 
يوسف النجم � أمني الصندوق، 
يوسف سلطان املاجد � عضوا.

 � حمد مسفر املري  الس�احل: 
رئيس مجلس اإلدارة، ناصر محمد 
الروضان � نائب رئيس مجلس 
 � العجمي  اإلدارة، ضاري فالح 
أمني السر، نايف متلع القحطاني � 
أمني الصندوق، عبداحملسن عبيد 

الدوسري � عضوا.
الصليبخات: ناصر محمد ابراهيم 
اإلدارة،  � رئيس مجلس  العلي 
يوسف راش���د الهاجري � نائب 
رئيس مجلس اإلدارة، منصور 
ش���نوف البذالي � أمني الس���ر، 
� أمني  عبدالكرمي محمد املطوع 
الصندوق، عبيد جديع الظفيري 

� عضوا.
اجلهراء: الفي منشد الظفيري � 
رئيس مجلس اإلدارة، تركي مكمي 
الظفيري � نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، فيصل سالم املطيري � 
أمني السر، حباب فهد املطيري 
� أمني الصندوق، منيف خميس 

الرديني � عضوا.
حم���زة  عيس���ى  اليرم�وك: 
� رئي���س مجلس  الفيل���كاوي 
اإلدارة، خالد س���لمان حسني � 
نائب رئيس مجلس اإلدارة، سالم 
محمد األنصاري � أمني الس���ر، 
خالد يوسف يعقوب طاهر � أمني 
الصن���دوق، وليد محمد رباب � 

عضوا.
التضامن: فه���د حمود الردعان 
اإلدارة، ناصر  � رئيس مجلس 
� نائب رئيس  متعب اخلرينج 
مجلس اإلدارة، فهد فهاد املويزري 
� أمني السر، حمود عباس النومس 
� أمني الصندوق، عبداهلل ماطر 

البغيلي � عضوا.

اللون االصفر الذي ب���دا للجميع حزينا 
على نقطتي املباراة اللتني كانتا مبتناول 

اليد.
ادار اللقاء الدوليان س����امي عبداجلليل 

وعلي عبداحلسني.
وتقام اليوم مباراتان، حيث يلتقي كاظمة 
)3 نقاط( مع الس����احل في اخلامسة، فيما 
يلعب الساملية )11 نقطة( مع التضامن )2( 

في السادسة والنصف.

االصفر 23 - 19 ليس����تنفر الفحيحالوية 
ويغلقوا جميع املنافذ املؤدية الى مرماهم 
الى جانب احلارس مبارك سلطان الذي رفع 

الفتة مكتوبا عليها ممنوع التسجيل.
وتألق في هذه الدقائق فيصل العازمي 
وقبله سعد العازمي على الدائرة ليكون 
التحول دراماتيكيا بعد ان سجل الفحيحيل 
5 اهداف مقابل ال شيء للقادسية لينتهي 
اللقاء مكتسيا باللون االحمر، فيما تالشى 

ان جاءت الدقيقة 17 من الشوط الثاني ليبدأ 
مدرب الفحيحيل سعيد حجازي بتغيير فكره 
التكتيكي ف����ي اجلانب الدفاعي ليطلب من 
العبيه تنفيذ دفاع رجل لرجل في محاولة 
لتقليص الفارق، وعلى اعتبار ان العبيه لديهم 
مخزون لياقي جيد، وبالفعل وبعد 3 دقائق 
يتقلص الفارق من 6 اهداف الى 3، وهذا ما 
بث احلماس في العبي الفحيحيل، خاصة في 
آخر اربع دقائق عندما كانت النتيجة ملصلحة 

حامد العمران
الفحيحيل والقادس����ية  اقتربت مباراة 
بدوري ك����رة اليد اول من امس في احداثها 
املثيرة من افالم االكشن،  خاصة في الدقائق 
االخيرة منها حيث استطاع العب الفحيحيل 
س����عد س����الم ان يحطم احالم القدساوية 
باخلروج عل����ى اقل تقدي����ر بالتعادل بعد 
انطالقه كالصاروخ من الدفاع الى الهجوم 
بسرعة تعادل س����رعة افضل العدائني في 
العالم ليس����جل في آخر ثانية من املباراة 
هدف الفوز لينتهي اللقاء بفوز الفحيحيل 
على الق���ادس����ي�ة 24 - 23 )الش�����������وط 
االول 9 - 14( في اللقاء الذي جرى اول من 
امس على صالة الشهيد فهد االحمد في اطار 

مباريات االسبوع الثامن.
وبهذا الف����وز، حاف����ظ الفحيحيل على 
الصدارة برصيد 16 نقطة، فيما بقي االصفر 
على رصيده الس����ابق ب� 6 نقاط، وبات في 
موقف محرج للتأهل مع الفرق الستة الى 

الدوري املمتاز.
وفي اللقاء الثاني، عرقل اليرموك مسيرة 
الش����باب بعد فوزه علي����ه 29 - 27 ليرفع 
اليرموك رصيده الى 7 نقاط ويحتل املركز 
السادس مؤقتا، فيما بقي الشباب على رصيده 

السابق ب� 8 نقاط في املركز اخلامس.
في اللقاء االول لقاء االثارة واملتعة، كان 
القادسية متسيدا اغلب اوقات املباراة بعد 
الدفاع اجليد والهجوم املتأني بقيادة اخلط 
اخللفي املكون م����ن صالح اجليماز وطالل 
الياقوت وناصر بوخضرا الى جانب الطلعات 
الهجومية السريعة من اجلناح االمين علي 
مستكي، وكان احلارس سلمان املزعل يقظا 
في مرماه وكان احد جنوم املباراة، وهذا ما 
جعل االص��فر يت��قدم بف���ارق وص��ل الى 

7 اهداف في الشوط االول.
وكان الفحيحيل في حالة يرثى لها الى 

اليرموك يعرقل مسيرة الشباب في دوري »اليد«

»سعد« الفحيحيل ُيخرج القادسية غير »سالم«

النجادي في المركز السابع برالي دبي

اقتن�����ص بط���ل الراليات الس���ائق عصام 
النجادي املركز الس���ابع وبج���دارة من بني 27 
متسابقا في رالي دبي اجلولة االخيرة من بطولة 
الشرق االوسط رغم الصعوبات والعقبات التي 
واجهها ومن اهمها عدم مشاركة مساعد الفريق 
االساس���ي انور الش���راح، وصعوبة مسارات 
السباق وخطورتها حيث انه فقد مالمحها اثناء 

السابق.
وقد أكد النجادي عدم رضاه بهذا املركز بسبب 
عدم وجود املساعد األساسي للفريق مما انعكس 

سلبا على هذه النتيجة.
ويس���تعد حاليا فريق عصام النجادي بكل 
طاقاته وعناصره للتجهيز للموس���م اجلديد 
واملشاركة باجلولة االولى وهي رالي قطر الدولي 
2010 في فبراير املقبل، حيث ان الفريق سيقوم 
بإجراء صيانة مكثفة على سيارة السباق حتى 

تنافس على املراكز األولى.
وأش���اد فريق عصام النجادي بالش���يخة 
فريحة االحمد على دعمها املس���تمر والوقوف 

الى جانبه.

وقال احلمود ان هناك تنسيقا 
كامال بني االحتاد اآلسيوي ونظيره 
العربي لتقدمي كل الدعم للبطولة، 
السيما من الناحية الفنية والتقنية، 
فضال عن االمور التنظيمية االخرى 

ومنها التحكيم.
وأشاد بالدعم الكبير التي تقدمه 
الهيئة العامة للشباب والرياضة في 
دعم هذه البطولة من كل النواحي، 
خصوص����ا أن لعبة الرماية باتت 

الكتمال عقد كل الدول املنضوية 
حتت راية االحتاد العربي والبالغ 

عددها 18 احتادا.
وأشار الى أن اللجنة املنظمة 
العم����ل منذ فترة ليس����ت  بدأت 
بالقصي����رة لإلع����داد للبطول����ة 
والتحضير لها من جميع النواحي 
وذلك بتشكيل اللجان العاملة فيها 
كما مت اعتماد قانون االحتاد الدولي 

في منافساتها.

مش����اركة رماة فلس����طني بسبب 
االوضاع الذي يعيش����ها الشعب 
الفلسطيني في االراضي العربية 

احملتلة«.
وأوضح أن املنتخب املصري 
هو الفريق الوحي����د الذي اعتذر 
عن عدم املش����اركة ف����ي البطولة 
الى أن  لظروف خاصة، مش����يرا 
اللجن����ة املنظمة أرس����لت خطابا 
ثانيا مؤخرا حلثهم على املشاركة 

أعلن رئيس نادي الرماية الشيخ 
سلمان احلمود أن الكويت ستنظم 
في يناير املقبل البطولة العربية 
التاس����عة للرماية مبشاركة 352 
راميا ورامية من 16 دولة عربية.

وقال الشيخ سلمان الذي يرأس 
اللجنة املنظم����ة العليا للبطولة 
في املؤمت����ر الصحافي الذي عقد 
في مقر الن����ادي ان البطولة التي 
سيحتضنها مجمع ميادين الشيخ 
صباح األحمد االوملبي للرماية من 
4 الى 8 يناير املقبل، تش����مل 10 
مس����ابقات لفئات البطولة االربع 
وهي الرجال والسيدات والناشئني 

والناشئات.
وأضاف أن البطولة ستش����هد 
الدول  مشاركة عدد قياس����ي من 
انها ستس����جل  العربي����ة، كم����ا 
املش����اركة األولى للفريق اليمني 
في البطوالت العربية بعد انضمامه 
اخيرا لالحتاد العربي، مشيرا الى 
ان البطولة ستش����هد كذلك عودة 
العربية بعد  العراق للبط����والت 

غياب طويل.
وذكر ان الفريق الفلس����طيني 
اداريا فقط »بعد تعذر  سيشارك 

تلقى اهتماما واس����عا من معظم 
الدول العربية بعد حتقيق الرماة 
العرب العديد من االجنازات فيها 
متمنيا أن تفرز البطولة عددا من 
االبطال والبطالت لرفع اسم الرماية 

العربية في احملافل الدولية.
من جانبه، ق����ال نائب رئيس 
اللجنة املنظمة للبطولة ورئيس 
االحت����اد العرب����ي للرماية دعيج 
العتيب����ي ان الن����ادي »قادر على 
تنظيم هذا احملفل العربي بصورة 
الئقة ملا ميلكه من خبرة واسعة 
في هذا املجال بعد النجاح سابقا 
في تنظي����م العديد من البطوالت 

العاملية والقارية واالقليمية«.
وأضاف العتيب����ي أن االحتاد 
العربي كان حريصا على مشاركة كل 
الدول االعضاء، مشيرا الى أن العدد 
املشارك في البطولة »يعتبر األكبر 
في تاريخ االحتاد مما يبشر ببطولة 
قوية«. وقدم شكره العميق باسمه 
ونيابة عن اعضاء االحتاد العربي 
للشيخ سلمان احلمود على جهوده 
الواضحة في االعداد للبطولة والتي 
ستساهم في رفع مستوى الرماة 

والراميات العرب.

أكد أن االتحاد المصري اعتذر »لظروف خاصة«

الحمود: مشاركة 16 دولة في البطولة العربية للرماية 

)سعود سالم(


