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الفهد يوافق على دخول »االنتقالية« كطرف مساند لـ »فيفا«
أكد أن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لوضع حّد للتدخالت الخارجية في شؤون اتحاد الكرة

الشيخ طالل الفهد يؤكد انه يتعامل بشفافية مع األزمة

دعيج العتيبي أمام الرماة املتوجني في مسابقة السكيت للفرق

)عادل يعقوب(نايف الصندلي وعبداهلل الشمري يرتقيان خلطف الكرة

الشيخ أحمد الفهد يتسلم درعاً تذكارية من طالل النمالن بحضور النائب سالم النمالن 

علي الدقباسي يتسلم درعا تذكارية من حكيم طراد

أعلن الشيخ طالل الفهد عن موافقته 
على دخول اللجن����ة االنتقالية المعينة 
من االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« في 
الكويت إلدارة أمور االتحاد كطرف مساند 
لالتحاد الدولي لكرة القدم في القضية 
المرفوعة منه ضد »فيفا« في المحكمة 

الرياضية الدولية بسويسرا.
وقال الفهد في تصريح له: كما تعلمون 
فإنن����ا اختصمنا »فيف����ا« أمام المحكمة 
الرياضية الدولية )كاس( ولكننا فوجئنا 
برغبة اللجنة االنتقالية الحالية في اتحاد 
كرة القدم بالدخول كطرف مساند ل� »فيفا« 

رغم أنها غير معنية بهذه القضية.
 وأضاف: تلقينا في األيام الماضية 
طلبا من المحكمة الرياضية الدولية بشأن 
اللجنة االنتقالية وس����ألونا عن  رغبة 
رأينا على اساس ان لوائح هذه المحكمة 
تشترط موافقة طرفي أي نزاع على رغبة 
طرف ثالث بالدخول لمس����اندة أي من 
الطرفين، وألننا نتعامل دائما بشفافية 
وبصورة علنية وليس لدينا ما نخفيه 
وألننا حريصون على انتهاج األساليب 
الديموقراطية الحقيقية خصوصا فيما 
يتعلق بإتاحة الفرصة امام الجميع إلبداء 
وجهة نظره ورأيه فإننا أرسلنا موافقة 
رس����مية وخطية على الس����ماح للجنة 
االنتقالية بالمش����اركة في هذه القضية 

رغم إيماننا بأن المسألة برمتها ال تعنيها 
وال تخصها.

واسترسل الفهد في توضيحه قائال: 
الجم�عة  أرس����لنا موافقة خطية مساء 
الماض����ي على طلب اللجن����ة االنتقالية 
ونتمنى أن يتمك����ن ممثلوها من خالل 
مشاركتهم في الترافع امام هذه المحكمة 
االطالع على األوراق والوثائق الرسمية 
التي قدمناه����ا ليدركوا بأنفس����هم أننا 
كأطراف متضامنة ومدعية على »فيفا« 
لم نبتر الحقائق ولم نغير في األوراق 
الرسمية، ولم نحرف في معاني الوثائق 
التي قدمناها، بعكس ما حاولوا الترويج 
له حين ادعوا اننا شكونا على الكويت 
وأننا حرفنا في الوثائق المقدمة للمحكمة، 
محتفظي����ن بحقنا في ال����رد في الوقت 
المناس����ب وحتى االنته����اء من جميع 
االجراءات المقبلين عليها وبعدها سيكون 

لكل حادث حديث.
وختم الفهد تصريحه بالقول: عندما 
أقدمنا على هذه الخطوة وقررنا اللجوء 
للمحكمة الدولية فإننا لم نكن نفكر إال 
بمصلح����ة بلدنا، ووضع حد للتدخالت 
الخارجية في ش����ؤون اتحادنا المحلي 
لكرة القدم، ونأمل أن يحقق حكم المحكمة 
النهائي هذه االهداف وأن يخدم المصلحة 

العليا لوطننا الحبيب.

 الفهد يرعى مهرجان
اعتزال النمالن

الدقباسي يشيد بمسيرة طراد

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ 
أحمد الفهد النائب س���الم النمالن وشقيقه العب الفريق االول لكرة 
القدم في القادسية السابق طالل النمالن، حيث قدم له الالعب درعا 
تذكارية لرعاية مهرجان اعتزاله والذي يقام خالل مباراة القادسية 
مع العربي في 3 فبراير املقبل على س���تاد محمد احلمد في القس���م 

الثاني للدوري املمتاز.
وأشاد الفهد مبسيرة الالعب مع ناديه وحتقيق العديد من اإلجنازات، 
متمنيا له التوفيق في مسيرته املقبلة في أي مجال يخدم من خالله 
الكرة الكويتية التي أعطاها جزءا كبيرا حتى تستفيد األجيال املقبلة 

من خبراته.
من جهته، أشاد النائب سالم النمالن بجهود الفهد لدعم احلركة 

الرياضية.

أشاد النائب علي الدقباسي بالعب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
النصر واملنتخب الوطني سابقا حكيم طراد وما قدمه سواء لناديه او 
لألزرق طوال مشواره الرياضي، وطالبه ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة 
من اجل خدمة الرياضة الكويتية وعدم االبتعاد عن املجال الرياضي 
واالجتاه إلى العمل اإلداري أو الفني. ووجه طراد الدعوة للدقباس���ي 
حلضور مهرجان تكرميه الذي س���يقام 29 اجلاري على هامش اللقاء 
الذي يجمع النصر مع القادسية في إطار منافسات الدوري املمتاز على 

ملعب األول حتت رعاية الشيخ مبارك احلمود محافظ اجلهراء.

الساحل يحتفظ بصدارة »األولى«
مبارك الخالدي

 حافظ الساحل على صدارته لدوري الدرجة االولى لكرة القدم في 
ختام اجلولة االخيرة رغم خس����ارته من اجلهراء 0-2 امس في ختام 
القسم االول، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط، ويصعد اجلهراء الى املركز 
الثاني برصيد 9 نقاط، فيما تراجع خيطان الى املركز الثالث برصيد 8 
نقاط بعد خسارته من اليرموك 0-1 واحرز الهدف البرازيلي الكسندر 
)86(، وارتف����ع رصيد اليرموك في املرك����ز الرابع الى 7 نقاط.وتعادل 
الش����باب مع الفحيحي����ل دون اهداف. وبالعودة ال����ى مباراة اجلهراء 
والس����احل، جاء الشوط األول متكافئا وطغى عليه احلماس والندية، 
وانحصر اللعب في معظم الفترات في منتصف امللعب، وكان اجلهراء 
هو البادئ بالتهديد اثر متريرة من محمد دهش الى سعد نزال سددها 
بجوار القائم األمين حلارس الساحل سعد العنزي )15(، نشط بعدها 
الساحل وامتلك زمام املبادرة، وتهيأت ملهاجمه محمد احمد كرة انفرادية 
سددها خارج املرمى )20(، ولم يكن زميله البرازيلي ايدير افضل حاال 
منه وأطاح بفرصتني وهو منفرد )32 و35(. وحصل اجلهراء على ضربة 
حرة مباشرة )45( سددها عادل حمود وارتدت من القائم األمين للحارس 
العنزي، وفي الش����وط الثاني، ارتفعت وتيرة احلماس واحرز النجم 
محم����د دهش هدف اجلهراء )57( بعد متريرة من البرازيلي توبانغو، 

وسجل البرازيلي ويلسون )72( الهدف الثاني للجهراء.

الهيئة تسمح بمعسكر »اليد«
سمحت الهيئة العامة للشباب والرياضة امس للمنتخب االول 
لكرة اليد مبواصلة استعداده للمشاركة في البطولة اآلسيوية ال� 
14 املقررة في لبنان خالل فبراير املقبل، من خالل املعس���كر الذي 
س���يقيمه األزرق في املانيا وسيبدأ اخلميس املقبل، بعد ان كانت 
قد رفضت اقامة املعسكر امس االول نظرا اليقاف االحتاد الدولي 

للعبة نشاط االحتاد الكويتي.

 السعيد: نشاط المبارزة
مستمر حتى فبراير

أكد رئيس احتاد املبارزة عبدالرحيم الس����عيد أن االس����تعدادات 
إلقامة بطولة كأس العالم )اجلائزة الكبرى( كأس الشهيد فهد األحمد 
للمبارزة لسالح س����يف املبارزة االيبيه من 15 الى 17 اجلاري بشكل 
طبيعي وفقا للبرنامج الزمني املوضوع من قبل اللجنة املنظمة العليا 

بالتعاون مع االحتاد الدولي للعبة املبارزة.
اما فيم����ا يتعلق بقرار اللجنة االوملبية الدولية واحتاد االحتادات 
الدولية لأللعاب االوملبية الصيفية القاضي بإيقاف النشاط االوملبي 
الرياضي الكويتي، فأوضح السعيد أن احتاد املبارزة واللجنة املنظمة 
العليا قد تلقت تأكيدات من االحتاد الدولي للمبارزة باستمرار النشاط 
الرياضي للعبة املبارزة ومنها بطولة كاس العالم )اجلائزة الكبرى( في 
الكويت حتى انعقاد املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي للمبارزة املقرر 
خالل شهر فبراير 2010 والذي سيتم خالله اتخاذ قرار بشأن النشاط 
الرياضي للمبارزة في الكويت، تنفيذا لقرار اللجنة االوملبية الدولية 

واحتاد االحتادات الدولية لأللعاب االوملبية الصيفية امللزم بذلك.

كاظمة يحتفي بلقب »الطائرة« أمام الكويت في ختام بطولة االتحاد الثالثة

االتحاد الدولي لـ »السلة« يوقف مشاركات الكويت الخارجية

 الكويت ُتّوجت بجدارة بلقب
البطولة العربية للرماية 

فوز عريض لكاظمة على العربي

انتصار ثمين للساحل على »سلة« الجهراء

اختتم����ت البطولة العربية 
التاسعة للرماية كما بدأت، بأروع 
صياغة ممكنة لسيناريو التفوق 
الكويتي في مختلف املسابقات، 
وتسلم رماة الكويت ورامياتها 
كشف احلساب اخلتامي مرصعا 
باألرقام والنتائج املثالية التي 
كرست مع كل صفحة طويت على 
مدى االيام املاضية، حجم التطور 
الفني للرماية في الكويت، وقد 
أظهر رماتن����ا ورامياتنا تفوقا 
رائع����ا ف����ي التمي����ز واالبداع 
واستطاعوا ان يحصدوا )36( 
ميدالية ملونة منها )18 ذهبية 
و12 فضية و6 برونزيات( ليتوج 
ابطالنا رس����ميا بلقب البطولة 
التي ش����ارك فيه����ا 350 راميا 

ورامية ميثلون 16 دولة.
وكانت نتائج مسابقات اليوم 
اخلامس واالخير، قد ش����هدت 
سيطرة كويتية على مسابقات 
الس����كيت، حي����ث احتكر رماة 
الكوي����ت املراكز الثالثة االولى 
في الناشئني فردي وفرق، وفاز 
باملراكز الثالثة االولى في الفردى 
عل����ى التوالي ف����واز العازمي، 

واحمد بوطيبان، وعبدالعزيز 
السعد، كما فاز ابطال الكويت 
)رجال( بامليدالية الذهبية فرق، 
فاز بها ص����الح املطيرى وزيد 
املطيرى وعبداهلل الرش����يدي، 
وج����اءت االمارات ف����ي املركز 
الثاني وقطر في املركز الثالث، 
وفي الس����كيت رجال )فردي( 
فاز االماراتي سعيد آل مكتوم 
باملرك����ز االول، وج����اء صالح 
املطيرى ثانيا، واالماراتي سيف 

بن فطيس ثالثا.
واهدى الشيخ سلمان احلمود 
الكويتي  رئي����س االحتادي����ن 
واآلس����يوي للرماية ورئيس 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة 
السياسية  القيادة  الى  االجناز 
والش����عب الكويت����ي، واكد ان 
ال����ذي واكب  الكبير  النج����اح 
البطولة ج����اء تتويجا جلهود 
اللجنة املنظمة واللجان املنبثقة 
عنها. وقال ان هذا النجاح يؤكد 
الوطنية واسرة  الكوادر  قدرة 
نادي الرماية على تنظيم اقوى 
الدولي����ة والعربية  االح����داث 

والقارية.

من ناحيته، اكد رئيس االحتاد 
العربي للرماية دعيج العتيبي 
ان البطولة جنحت فنيا وإداريا 
ان املستقبل  وحتكيميا، وقال: 
يبشر باخلير حيث ان لدينا في 
العال����م العربي قاعدة عريضة 
من الناشئني والناشئات الذين 
سيكون لهم مستقبل باهر في 
القادمة،  البطوالت واملسابقات 
وهنأ الكويت حكومة وشعبا بهذا 
االجناز الرائع وغير املسبوق.

وأعرب الرامي صالح املطيرى 
عن س����عادته باللق����ب العربي 
اخلامس في الس����كيت )فرق(، 
مش����يرا الى انه حق����ق املركز 
الثاني في الفردي بعد منافسة 
قوية مع البطل االوملبي سعيد 
آل مكتوم حيث بقيت النتيجة 
معلقة حتى الهدف األخير، ولفت 
الى أن البطولة العربية شهدت 
ندية واثارة، وكانت من اصعب 
البطوالت حيث سجلت ارقاما 
تضاهي االرقام العاملية، وذكر 
أن البطولة مبثابة اعداد لبطولة 
الشرطة الدولية التي تستضيفها 

الكويت في فبراير املقبل. 

يحيى حميدان
انتزع الس���احل فوزا ثمينا 
وبصعوبة من اجلهراء 79-81 
بعد مباراة قوية اقيمت اول من 
امس في صالة نادي الس���احل 
ضمن اجلولة ال� 16 لدوري كرة 
السلة.وبفوزه ارتقى الساحل الى 
الصدارة رافعا رصيده الى 18 
نقطة من 10 مباريات، بالتساوي 

مع اجلهراء الثاني.
وجاء فوز الساحل بصعوبة 
كبيرة، بعد البداية غير اجليدة 
في الربع االول والذي فرض فيه 
اجلهراء سيطرة تامة على املباراة 
مستغال حالة الالمباالة للساحل 
لينتهي الربع بنتيجة قياسية 

28-13 ملصلحة اجلهراء.
الثاني استمرت  الربع  وفي 
الس���يطرة اجلهرواي���ة حتى 
منتص���ف الربع، وقبل خروج 
احملترف االميركي انتوني كيو 
جونز والذي حل مكانه مواطنه 
جمال سيدرك الذي اتضح انه 
غير جاه���ز نهائي���ا خلوض 
املباريات، االمر الذي اتاح لالعبي 
الساحل اللعب بقوة وتقليص 
الفارق الى 4 نقاط عند نهاية 
الربع الثاني )39-35 ملصلحة 

اجلهراء(.
الربع  واش���تد الصراع في 
الثالث، وب���دأ كل فريق يلعب 
بكام���ل طاقته بغي���ة حتقيق 
الفوز، وكان التقارب في النتيجة 
السمة االبرز، حيث يتقدم طرف 
بنقطت���ني ثم يع���وض االخر 
مبثلهما الى ان استطاع اجلهراء 
انهاء الربع الثالث متقدما ايضا 

بفارق 5 نقاط  )57-62(.
الربع االخير، حس����م  وفي 
الساحل الفوز في املباراة بعد 
ال����ذي قدمه  الكبير  املجه����ود 
الالعب����ون في س����بيل انتزاع 
النقطتني، وجنح العب الساحل 
احم����د فالح في احلد من حركة 
محترف اجلهراء كيو، مما ساهم 
في شل حركة الفريق اجلهراوي 
الذي تتركز بش����كل كبير على 
كيو، لينجح ابناء ابو حليفة في 
اخلروج منتصرين من موقعة 
صعبة. ولم ينجح طاقم حكام 

الرزاق  املباراة املكون من عبد 
سليمان وحافظ احللبي ومحمد 
سبتي في قيادة املباراة، اذ لم 
يتعاملوا بحزم مع احداثها، وكان 
كل حكم في واد واملباراة في واد 
آخر. وكم����ا كان متوقعا، حقق 
كاظمة فوزا عريضا على العربي 
101-59 ف����ي مباراة تس����يدها 
البرتقال����ي، ليرفع رصيده الى 
17 نقطة من 9 مباريات في املركز 
العربي  اخلامس، فيما تلق����ى 

هزميته اخلامسة ليصبح رصيده 
15 نقطة من 10 مباريات محتال 

املركز السادس.
وفي مب���اراة اخ���رى، فاز 
اليرموك على الصليبخات 77-

48، وقفز الفائز من املركز ال� 12 
االخير الى التاسع وفي جعبته 
12 نقط���ة من 9 مباريات، فيما 
بات للصليبخات 13 نقطة من 10 

مباريات في املركز الثامن.

طالل المحطب
سيكون كاظمة الليلة على موعد 
مع التتويج بعد ان حسم لقب بطولة 
طائرة االحتاد في اجلولة املاضية 
من املربع الذي الذي ضم الى جواره 
كال من القادسية والعربي والكويت، 
وسيكون التتويج في كيفان عندما 
يحل ضيفا على الكويت في السابعة 
مساء. ويسبق اخلتام مواجهة العربي 
وضيفه القادسية في السادسة مساء. 
ويطمح البرتقالي الى ان يكون مسك 
اخلتام بتعزيز انتصاراته وحتقيق 
العالمة الذهبية الكاملة »12 نقطة« 
لكي تكتم����ل الفرحة. وحتى يؤكد 

جدارته على منافس����ه »األبيض« 
في »الذهبي« بعدما ذاق منه مرارة 
الهزمية مرتني في القسم األول من 
البطولة. ويتمي����ز كاظمة بالروح 
العالي����ة لالعبيه يوس����ف القالف 
وموس����ى بحروه ومحمد اس����حق 
وناصر الرفاعي ومشعل العمر واحمد 
املال وعبداهلل بوفتني ومساعد املجمد 
وابراهيم شويكر وعبدالعزيز شاكر، 
وحسن اس����تثمار إمكانات الالعب 
البخيت  احملترف السعودي احمد 
الذي كان عالمة فارقة وقلب موازين 

التنافس ملصلحة كاظمة.
أما األبيض فتنتظره مهمة صعبة 

ورمب����ا يكون ذلك دافع����ا لالعبيه 
الثبات جدارتهم وحفظ ماء الوجه 
في الظهور االخير لهم باملس����ابقة 
التهيئة  وذلك يتوقف على م����دى 
املعنوية لهم كأفراد وكيفية استثمار 
ذل����ك جماعيا وترجمته على ارض 
امللع����ب عمليا في صورة ايجابية. 
ومما الش����ك فيه ان اداء »األبيض« 
كان مميزا في القسم االول من بطولة 
االحتاد اال ان »الذهبي« غير وواضح 
خالله ان الفريق بامكانه املشاركة 
في املركز الثاني واحلال سيبقى على 
ما هو علي����ه حتى نضوج واعديه 
من القاعدة القوية التي جنح جهاز 

اللعبة في تكوينها وفق استراتيجية 
عمل ناجحة. ويطرح األبيض بقيادة 
اخلبير املنص����ف بلعيابه وإداريا 
منصور الش����مري للف����وز. ويدير 
املب����اراة احلكم����ان الدوليان علي 
االستاذ ويوسف شعيب. وفي املباراة 
االخرى يضع العربي احتالله املركز 
الثاني نصب عينيه مبواجهة ضيفه 
القادسية الذي يخوض اللقاء باألمل 
ذاته فيما الفيصل لهما هو الفوز أوال 
وانتظار ما سيسفر عنه لقاء الكويت 
وكاظمة ثم يبدأ اجلميع في حسبة 
فارق نقاط األش����واط التي حتسم 

املراكز من الثاني الى الرابع.

أوقف االحتاد الدولي لكرة السلة أمس مشاركات 
الكويت اخلارجية بجميع أش����كالها وكذلك على 
صعيد احلكام، حيث أعلن نائب رئيس احتاد كرة 
الس����لة خليل طاهر ل� »كونا« الليلة املاضية ان 
االحتاد تلقى كتابا من قبل االحتاد الدولي للعبة 
يعلل فيه سبب اإليقاف أن الكويت »لم تقم بتعديل 
قوانينها مبا يتماشى مع ميثاق املنظمة الدولية 

الرياضية«. وأضاف »ان إيقاف النشاط على صعيد 
املشاركات اخلارجية س����وف يحرم الكويت من 
املشاركة خارجيا في عدة بطوالت على مستوى 
األندية واملنتخبات«. وأوضح أنه يأتي على رأس 
هذه املش����اركات بطولة األندية اخلليجية التي 
ستقام في أبريل املقبل في اإلمارات واملشاركة في 
بطولة آسيا للشباب وبطولة اخلليج للمنتخبات 

املقررة في س����بتمبر املقبل مبدينة دبي وبطولة 
الكويت«.  التي ستستضيفها  اخلليج للناشئني 
وناشد نائب رئيس احتاد السلة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد التدخل حلل هذه 
املعضلة لعدم حرمان كرة الس����لة الكويتية من 
هذه املشاركات والتي سيؤثر عدم املشاركة فيها 

سلبا على اللعبة في الكويت.

اجتماع لرؤساء األندية اليوم في العربي
يعقد رؤس����اء مجالس إدارات االندية في الس����اعة ال� 6 مس����اء 
اليوم اجتماعا في النادي العربي، بناء على دعوة االخير ملناقشة 
ازمة الرياضة الكويتية وبحث س����بل اخلروج منها بصيغ توافقية 
ت����ؤدي النفراج في الوضع الرياضي العام في ظل االيقاف االوملبي 
الس����اري املفعول منذ األول من الش����هر اجلاري، واحلالة املتأزمة 
الحتاد كرة القدم التي تنتظر االفراج عنها عبر حكم محكمة التحكيم 
الرياضي����ة الدولية، بعد قرار االخيرة جتمي����د االجراءات املتعلقة 
بانعقاد اجلمعية العمومية غي����ر العادية، وكذلك انتخابات احتاد 
الكرة اضافة الى النزاع املاثل امام محكمة االستئناف االدارية بشأن 
قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجالس ادارات االندية ال� 
10. اجلدير بالذكر ان رؤساء األندية سبق ان اجتمعوا اواخر الشهر 

املاضي، بناء على دعوة اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة.

»االنتقالية« توافق على مواجهتي إيران 
مبارك الخالدي

وافقت اللجنة االنتقالية الحتاد كرة القدم على الدعوة التي 
تلقتها من االحتاد اإليراني خلوض األزرق االوملبي مباراتني وديتني 
مع نظيره اإليراني في طه���ران منتصف فبراير املقبل. وكانت 
اللجنة االنتقالية قد تلقت اوائل الشهر الفائت الدعوة االيرانية 
التي جاءت منسجمة مع رؤية اجلهاز الفني لالزرق والذي يرغب 
في خوض مباريات دولية في مرحلة اإلعداد التي تتضمن لقاءات 
مع منتخبي االردن وعمان نهاية فبراير. ومن املتوقع ان يواجه 
األزرق املنتخب العماني بعد ان عاود االحتاد العماني مخاطبة 
»االنتقالية« مجددا الستضافة االزرق في نهاية الشهر اجلاري 

بعد اعتذاره سابقا لتعارض برنامجي اإلعداد للمنتخبني.


