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 قّدم األمني العام الحتاد اللجان االوملبية العربية واالحتاد 
العربي لكرة القدم عثمان الس����عد استقالته من منصبه في 
االحتادين »بسبب ظروفه الصحية بعد ان أمضى 35 عاما 

في خدمتهما«.
 تبرز مباراة الغرافة حامل اللقب وقطر غدا اخلميس كأقوى 
مباريات املرحلة السادس��ة عش��رة من ال��دوري القطري لكرة 

القدم.
 أبقى االحتاد على آماله في احلصول على لقب الوصيف 
وضيق اخلناق على الش����باب الثاني بعد فوزه املس����تحق 
على ضيفه الوحدة 2 � 0 على ستاد األمير عبداهلل الفيصل 
بجدة في مباراة مؤجلة من املرحلة السادسة ضمن الدوري 

السعودي لكرة القدم.
 استعاد الوحدات حامل اللقب الصدارة مؤقتا بعد فوزه على 
مضيفه الكرمل 1 � 0 على ستاد احلسن في مدينة اربد في املرحلة 

الرابعة عشرة من الدوري األردني لكرة القدم.
 أكد االحتاد العراقي لكرة القدم ان أي دعوة تطلقها اللجنة 
االوملبية العراقية تتعلق بعقد اجتماع لهيئته العامة تعتبر 
غير شرعية وتدخال في شؤون االحتادات الرياضية وعمال 
يتعارض م����ع امليثاق االوملبي الدول����ي وتعليمات االحتاد 

الدولي لكرة القدم »فيفا«.
 أك��د رئيس االحت��اد اجلزائري لكرة الق��دم محمد روراوة 
أن احلارس فوزي شاوش��ي واملدافع نذير بلحاج سيشاركان 
م��ع املنتخب اجلزائري في نهائي��ات كأس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا.

عربيةمتفرقات

الشيخ ضاري الفهد يتلقى درعا من الشيخ علي احلمود بحضور علي فيروز

»الوسط« كرمت
نجوم الكرة 

نظمت الزميل����ة جريدة الوس����ط كعادتها 
السنوية حفال كرمت فيه الفائزين من الرياضيني 
الذين حصلوا على أعلى االصوات في االستفتاء 
التي اجرته الصحيفة لعام 2009 والذي شارك 
فيه 30 ناقدا رياضيا من املتخصصني في كرة 
القدم. وكانت نتيجة االستفتاء قد أسفرت عن 
فوز بدر املطوع كأفضل العب، ونواف اخلالدي 
افضل حارس، وفراس اخلطيب أفضل محترف 
أجنبي، ومحمد ابراهيم أفضل مدير فني، وفواز 
احلساوي أفضل مدير للكرة، وعلي محمود افضل 
حكم، وأسرة برنامج إكسترا تامي من تليفزيون 
الوطن على لقب أفضل برنامج رياضي وتسلم 
درع����ه املذيع عبدالعزيز العطية. كما مت تكرمي 
احمد عجب حلصوله على أفضل العب في نفس 
االستفتاء العام الفائت وايضا حلصوله على لقب 
ثاني هدافي العالم في نفس العام.  كما مت تكرمي 
الزميلني فيصل القناعي وعدنان السيد كضيفي 
شرف باعتبارهما من رموز النقد الرياضي فضال 
عن حصولهما على منصبني رفيعني في االحتاد 
الدولي والعرب����ي للصحافة الرياضية وحضر 
احلفل جميع الفائزي����ن وأناب القناعي الزميل 
الصحافي عبداحلميد سعيد نائب رئيس القسم 

الرياضي بالزميلة »السياسة«.

»طائرة« القادسية أسقطت الصليبخاتالفهد: كأس سلوى للطاولة في موعدها

األسطى في بطولة أستونيا للجمباز 

تأكد رسميا إقامة بطولة كأس سلوى لكرة الطاولة في موعدها 
في الفترة من 23 ال���ى 27 اجلاري وفقا ملا أعلنته اللجنة املنظمة 
العليا خالل االجتماع التنس���يقي الذي عقد أول من أمس برئاسة 
الش���يخ طالل الفهد وحضره كل من الشيخة نعيمة األحمد نائب 
رئيس اللجنة العليا والشيخ دعيج فهد الدعيج نائب رئيس اللجنة 
العليا ومحمد املعتوق نائب رئيس اللجنة العليا وسند العجمي 

املدير واملنسق العام للبطولة ومسؤولي اللجان العاملة.
ودعا الفهد اللجان العاملة الى تكثيف العمل من أجل استثمار 
عامل الوقت لالنتهاء من جميع الترتيبات قبل موعد انطالق البطولة 
حتى تظهر البطولة في أفضل صورها خاصة انها تأتي حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، كما تصادف البطولة 

أعياد الكويت الوطنية مما يجعل الفرحة فرحتني.
من جانبه أكد املعتوق ان الصورة املتميزة التي تظهرا بها دائما 
بطولة كأس سلوى تضع اللجنة املنظمة امام حتد كبير في محاولة 
منها لتطوير البطولة وظهورها بصورة جديدة ومختلفة عاما بعد 
آخر. من جهته، اوضح العجمي ان اس���تمرارية كأس سلوى سر 
جناحه���ا، الفتا الى ان البطولة أصبحت حتظى باهتمام عاملي من 
املهتمني بلعبة كرة الطاولة في ش���تى انحاء العالم نظرا ملشاركة 

نخبة من جنوم وأبطال اللعبة.

تغلب حامل اللقب القادسية على نظيره الصليبخات 3-2 ضمن 
مباريات األسبوع الثالث لدوري الطائرة. ولم يواجه العبو القادسية 
صعوبة تذكر في انهاء املباراة لصاحلهم نظرا لفارق اخلبرة واملهارة 
بني الفريقني وجاءت نتائج األش����واط 25-16 و25-22 و25-12. وفي 
مباراة أخرى تغلب املنافس األول للقادسية كاظمة على نظيره اليرموك 
بنتيجة 3-0 وجاءت نتائج األش����واط 25-12 و25-12 و25-13. وفي 
املباراة األخيرة لم يواجه الساحل صعوبة تذكر عندما هزم اليرموك 

3-0 وجاءت نتائج األشواط 25-19 و25-15 و19-25.

تشارك العبة اجلمباز نور األسطى في بطولة فلنتاين ديز الدولية 
للجمباز التي تقام في استونيا في العاشر من فبراير اجلاري.

وتعد الكويت هي الدولة العربية الوحيدة املشاركة في البطولة 
الى جانب اليونان والصني وروسيا واس���بانيا واوكرانيا وكندا 

واوزبكستان واملانيا.

وفد »الهيئة« يطّلع على تجربة دوري نجوم قطر
استقبل األمني العام للجنة االوملبية القطرية الشيخ 
سعود بن عبدالرحمن آل ثاني اول من امس نائب مدير 
عام الهيئة العامة للشباب والرياضة د.حمود فليطح 
والوفد املرافق. واشاد ال ثاني بالعالقات القوية التي 
تربط الكويت وقطر واملستوى املتقدم للتعاون املشترك 
بينهما في جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي. 
من جهته تقدم د.حمود فليطح بالشكر والتقدير آلل 
ثاني للجهود التي تبذلها اللجنة في النهوض بالرياضة 
على جميع املستويات، كما أشاد بالنهضة الرياضية 
الكبيرة التي تشهدها قطر في مختلف املجاالت خاصة 
الرياضية. من ناحية أخرى عق���د وفد الهيئة العامة 
للشباب والرياضة اجتماعا مع مسؤولي مؤسسة دوري 
جنوم قطر. ومت خالل االجتماع استعراض جتربة قطر 
في إنشاء دوري احملترفني واخلطوات التي مت اتخاذها 
م���ن اجل تطوير الدوري وتلبيت���ه متطلبات االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم. وقام وفد الهيئة العامة للشباب 
والرياضة أيضا بزيارة ملستشفى سبيتار وذلك لالطالع 

د.حمود فليطح أثناء لقائه مع الشيخ سعود آل ثانيعلى كل ما هو جديد في مجال الطب الرياضي.

المحمد استقبل النمالن

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد العب الفريق االول لكرة القدم بنادي 
القادسية طالل النمالن مبناسبة مهرجان اعتزاله 
الذي س���يقام اليوم على هامش مباراة القادسية 

مع العربي بستاد محمد احلمد حتت رعاية نائب 
رئيس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد، 
وفي نهاية اللقاء قدم النمالن للمحمد درعا تذكارية 

بهذه املناسبة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتسلم درعا تذكارية من طالل النمالن
)أحمد باكير(أحد املتقدمني لتسجيل العضوية بنادي القادسية

الشباب يتصدر اليوم األول للتسجيل في األندية
الهيئة إلجناح هذا االس���تحقاق 
اله���ام خصوصا في  الرياضي 
يومه األول الذي عادة ما يشهد 
نوع���ا من االرتباك في مثل هذه 
األحوال وذلك بالنظر الى حجم 
املتقدمني املتوقع في بعض األندية 
إضافة الى انه اول يوم عمل ولكن 
بتعاون اجلميع استطعنا جتاوز 

اليوم االول بنجاح تام.
وأوضح ان التقدم للتسجيل 
كان متفاوتا بني ناد وآخر حيث 
تص���در نادي الش���باب األندية 
األخرى بتس���جيله 122 عضوا 
جديدا، بينما لم يتقدم احد في 
اغلب األندي���ة رمبا انتظارا من 
الراغبني في تفادي االزدحام في 
األيام األولى كما ان هناك اربعة 
أندية سجلت 3 و4 حاالت قيد.

وتوقع عايش ان تزداد كثافة 
املتقدمني األيام املقبلة مؤكدا انه 
م���ن الطبيعي ان يأخ���ذ البيان 
االحصائي شكله التصاعدي مع 
مرور األيام في جميع األندية وهي 
من األمور التي نتحسب لها جيدا 
من واقع خبراتنا الس���ابقة في 

التعامل مع مثل هذه األحوال.

مبارك الخالدي
سارت عملية تسجيل األعضاء 
ف���ي جمي���ع األندية الش���املة 
واملتخصصة ف���ي يومها االول 
مساء اول من امس بصورة جيدة، 
حيث لم تس���جل أي مخالفة او 
حاالت اس���تثنائية تعكر صفو 
عملية القيد والتسجيل وقد بلغ 
اإلقبال من األعضاء اجلدد ذروته 
في نادي الشباب حيث تقدم 122 
عضوا جديدا بينما تراوحت نسبة 
احلضور في أربعة أندية أخرى 
بني 3 و4 متقدمني فيما لم يتقدم 

احد في بقية األندية.
من جانبه اش���اد مدير ادارة 
الهيئ���ات الرياضية واملش���رف 
العام على خطة التسجيل احمد 
عايش بتعاون جميع املواطنني 
والرياضيني باألندية مع ممثلي 
الهيئة املكلفني بإجراء عمليات 
التسجيل، وقال في تصريح خاص 
ل� »االنب���اء« ان جناح أول يوم 
من أيام التسجيل يعكس الوعي 
الرياضي سواء  الكبير لشبابنا 
املوجودون حاليا في األندية او 
املتقدمون للتسجيل حيث سارت 

ال�  اإلجراءات في جميع االندية 
23 الشاملة واملتخصصة بهدوء 
تام من دون مش���اكل تذكر ولم 

تس���جل أي حاالت اعتراض او 
مشاكل من أي نوع.

وأض���اف عايش: ل���م تتلق 

غرفة العمليات ف���ي الهيئة أي 
شكاوى من احد في مؤشر على 
جناح اخلطة املوضوعة من قبل 

عايش: نجاح البداية مؤشر على حسن إعداد الهيئة

 )كرم دياب(الشيخ باسل الصباح يتحدث في املؤمتر الصحافي 

باسل الصباح: إشهار »ربع الميل« لمّ شمل األبطال بعد غياب
احلكومية في الدولة سواء الهيئة 
العامة للشباب والرياضة وغيرها، 
وقد أبدت استعدادها لتمويل النادي 
اجلديد لربع امليل، مادام انه أصبح 
من األندية املشهرة في الكويت، وله 

لوائحه وإدارته وقوانينه.
مضيفا ان مجلس اإلدارة يعكف 
حاليا على إعداد الهياكل اإلدارية 
والفنية لربع امليل لترفع األسماء 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 

العتمادها رسميا.
الن����ادي يختلف  ان  وأوضح 
مبفهومه عن اختصاصات نادي 
السيارات والدراجات اآللية، وهذا 
ال يعني وج����ود تضارب او عدم 
اتفاق بيننا واملسؤولني على نادي 
الس����يارات بل على العكس هناك 
تفاهم جيد ب����ني الطرفني، ولكن 
اختصاصنا سيكون مختلفا في 
املستقبل، وسنعمل سويا على رفع 
اسم الكويت، خاصة في البطوالت 

اخلارجية وهذا هو األهم.
وأشار الى ان نادي ربع امليل 
له منتسبوه ومتسابقوه قائال: أنا 

فخور جدا بهؤالء الشباب الذين 
يعشقون رياضتهم، فهم مواهب 
وأبطال، ومتفائل جدا جتاههم في 

املستقبل.
الش����يخ باسل عن  وكش����ف 
خوض النادي جوالت قادمة هذا 
الشهر تبدأ في 25 اجلاري وسيتم 
تخصيص جوائز قيمة، مش����يرا 
الى ان السباقات املقبلة ستجرى 
خارج الكويت حتى يتم االنتهاء 
من اجللس����ة اخلاصة بربع امليل 
في الكويت حت����ى ميكننا إجراء 

البطوالت عليها بشكل رسمي.
وقال ان نادي الكويت لربع امليل 
قد مت إشهاره منذ أكثر من شهرين، 
ومت تدش����ني كل األمور املطلوبة 
وتنفيذ كل بنود إش����هار األندية 
في الكويت. وردا على سؤال بأن 
إقامة بطوالت كبرى باسم املغفور 
له الشيخ س����الم الصباح واردة 
او رعاية باسمه ملرحلة مهمة من 
السباقات قال: ستكون مبثابة دعم 
للمتسابقني مع تخصيص احلوافز 

املطلوبة.

العبينا ورياضتنا ورعايته الكرمية 
أثناء  لالعبنا صالح بن عي����دان 
إصابته األخيرة، فكان نعم  األخ 

ونثمن له هذه اجلهود القيمة.
وذكر السالم ان كل ناد جديد 
بحاجة الى ميزانية وان اجلهات 

هللوا لعودته امليمونة مع إشهار 
النادي رسميا.

وقال السالم ان اجلوالت القادمة 
ستنظم في قطر وحتديدا في نادي 
قطر الذي ميلكه الشيخ خالد بن 
حمد آل ثاني الذي لم يقصر جتاه 

جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
األول الذي عقده الشيخ باسل اول 
من امس في ديوان قصر املسيلة 
بحضور إعالم����ي كثيف، متوجا 
عودته بالوقوف وس����ط محبيه 
والس����ائقني واملتس����ابقني الذين 

سمير بوسعد
أثن����ى رئيس مجل����س ادارة 
النادي الكويتي لربع امليل لسباق 
السيارات والدراجات النارية الشيخ 
باسل الصباح بدعم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ألبنائه 
الشباب وتسهيل مشاركتهم في 
اجلولة الس����ابعة في سباق قطر 
للس����رعة والسيارات، مشيدا في 
الوقت ذاته بدعم سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
حلرصهم على تش����جيع أبنائهم 
أبط����ال الكويت في ان يحققوا ما 
يريدونه في س����باقات ربع امليل، 
حيث أثمرت هذه اجلهود عن إشهار 
النادي رسميا، معربا عن سعادته 
بوقوف اجلهات الرسمية واألهلية 

الداعمة لهذا النادي.
ولفت الس����الم الى ان النادي 
ليس منف����ردا أو مفصوال عمليا 
الكويتي للس����يارات  النادي  عن 
والدراجات اآللية، مؤكدا التعاون 
بينهما لصالح الشباب الكويتي.

الدويسان يشكر المباركأشاد في المؤتمر الصحافي بدعم القيادة السياسية وتذليل الصعوبات لمشاركة الشباب الكويتي في البطوالت

استقبل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس ادارة نادي كاظمة اسعد البنوان ورئيس 
جلنة اعتزال العب املنتخب الوطني وكاظمة عبداهلل الدويس����ان 
الشيخ عذبي العبداهلل والالعب املعتزل حيث قدم البنوان شكره 
وتقديره للمبارك ملوافقته على رعاية مباراة اعتزال الدويس����ان 
امام القادس����ية 15 اجلاري ضمن بطولة الدوري املمتاز، وثمن له 
هذه الرعاية الكرمية ودعمه لالعبني، وحرصه على اجناح املباراة، 

مشيدا مبواقفه مع الرياضيني.
وقدم الدويسان درعا تذكارية لراعي املباراة وشكره على جهوده 

ورعايته ملهرجان اعتزاله.

الشيخ جابر املبارك مستقبال أسعد البنوان والالعب عبداهلل الدويسان

»ما عليك« يفوز بكأس الفهد في الصيد والفروسية
جنح اجل����واد البطل اخو هيام بقي����ادة مايك في 
ايق����اف انتصارات اجلواد القاي����د للمطرقة واقتنص 
السيارة املقدمة من شركة مصطفى كرم واملخصصة 
جلياد الدرجة االولى على مسافة 1600 متر في سباق 
الصيد والفروسية. وقام رئيس نادي الصيد ضاري 
الفهد بتسليم مفاتيح السيارة الى الشيخ علي احلمود 

وعمداء اسطبل النشاما وهنأهم بالفوز.
وعلى كأس الش����يخ طالل الفهد املخصص جلياد 
الدرجة الثانية على مس����افة 1800 متر متكن اجلواد 
»ماعليك« للمطرقة بقيادة يوس����ف محمد من الفوز 
بالكأس بزمن 1.54ق وبفارق راس عن املرشح القوى 
عطا الغالي لسعدون العتيبي. وقام الشيخ ضاري الفهد 
باالنابة عن الشيخ طالل الفهد بتسليم الكأس وتهنئة 
الفائزين واشاد بالدعم الكبير املقدم من الفهد لرياضة 
االباء واالجداد. وعلى كأس املغفور له الش����يخ محمد 
االحمد املخصص للمبتدئات على مسافة 1400 متر، وفاز 
اجلواد الزم للسيحان بقيادة لورد باملركز االول بزمن 
1.27.06ق. وقام الشيخ ضاري الفهد باالنابة عن اسرة 

املغفور له الشيخ محمد االحمد بتسليم الكأس.
وفي الشوط الثاني املخصص جلميع الدرجات على 
مس����افة 1400 متر فاز اجلواد فاطن للشاطري بقيادة 

جيفري باملركز االول.
وفي الشوط الثالث املخصص ملبتدئات على مسافة 
2400 متر حلت بركات اجلواد بركات الثاني للمطرقة 

بقيادة مورغن في املركز االول.


