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بطولة الكويت األولى لبناء األجسام تنطلق اليوم
تنطلق في الس���ابعة من مساء اليوم بطولة 
الكويت االولى لبناء االجسام، التي ينظمها معهد 
اكس���جني برعاية الش���يخ طالل اخلالد العضو 
املنت���دب للعالقات احلكومي���ة والبرملانية في 
مؤسس���ة البترول الكويتية على مسرح نقابة 
العمال مبيدان حولي، ويش���ارك فيها 31 العبا، 
ويدير البطولة 6 ح���كام اجانب من االحتادين 

الدولي واآلسيوي. 
وميثل الفائزون باملراكز الستة االولى منتخب 
الكويت الذي سيشارك في االستحقاقات القارية 
والدولية املقبلة، ويحصل االول على 3000 دوالر، 
الثاني على 2000 دوالر، الثالث على 1000 دوالر، 
وذلك جلميع االوزان، وهي وزن حتت 75 كغم 

وحتت 85 كغم و85 وما فوق 80.
وسيشارك في البطولة 3 محترفني من املصنفني 
العشرة االوائل على العالم كمراقبني، باالضافة 
الى نائب رئيس االحتاد الدولي ورئيس االحتادين 

املصري واالفريقي د. عادل فهيم.

الخالد: هدف سام

واكد اخلالد ان معهد اكسجني عودنا دائما على 
تنظيم البطوالت املتميزة للغاية والتي حتمل 
رسالة وطنية وتوعوية للشباب الكويتي احملب 
لرياضة بناء االجس���ام، واضاف: انا على يقني 
بأن بطولة اليوم ستكون افضل من البطولتني 
السابقتني، ألن اللجنة املنظمة برئاسة بدر بودي 
تضع نصب عينيها اسم الكويت الن مخرجات 
البطولة هم من سيحملون اسم وعلم الكويت في 

املرحلة املقبلة والتي ستكون اكثر اهمية.
وقال ان بطولة الكويت تعد نقلة نوعية جديدة 

للعبة واضافة جديدة لالعبي بناء األجسام.
واضاف انه يتوقع ان حتقق البطولة الهدف 
السامي الذي يتمثل في اختيار 6 العبني ميثلون 
املنتخب، السيما ان الكويت تفتقد التمثيل القاري 
منذ فترة ليست ببس���يطة لعدم وجود الدعم 
احلكومي، ولكن بجهود معهد اوكسجني ستتكاتف 
وتتضافر اجله���ود من اجل النهوض من جديد 
لدف���ع عجلة اللعبة الى طريق احملافل الدولية، 
وس���تمنح هذه البطولة الالعب الكويتي اظهار 
قدراته وسوف تعطيه الفرصة لتقدمي االفضل 
خلدمة الكويت، وهذا ه���و الهدف احلقيقي من 

وراء اقامة البطولة.
من جهته أكد د. عادل فهيم على اهمية اقامة 
مثل هذه البطوالت الختيار االبطال الذين ميثلون 
بالدهم لضمان حس���ن انتقاء افضل العناصر 

للتمثيل اخلارجي.
وقال د.فهيم ان اللعبة ف���ي الكويت تتمتع 
بقاع���دة جماهيرية لم اش���هدها من قبل في أي 
من دول العالم وكذل���ك تضم املعاهد الصحية 
العبني يبشرون بنجومية على املستوى العاملي 
متى ما وجدوا االهتم���ام والرعاية الكافية في 
ظل توافر ص���االت مجهزة بالكامل من مختلف 
املعدات وبأفضل املدربني، وخير دليل على تفوق 
الشباب الكويتي املركزان اللذان حققهما الالعبان 
اخلالدي والقبندي في البطولة العربية االخيرة 

التي اقيمت في االسكندرية.

دعوى للجزاف 17 الجاري وتهميش فليطح تم شفهيًا

الفالح استقبل المهنئين ويدعو الجتماع مجلس اإلدارة

منفردا من المدير العام.

دعوى مستعجلة للجزاف

إلى ذلك تشهد الدوائر االدارية 
في المحكم����ة الكلية 17 الجاري، 
دعوى مس����تعجلة مرفوعة من 
المدي����ر الع����ام الس����ابق فيصل 
الجزاف، طعنا على قرار مجلس 
الوزراء والذي جاء تفعيال لحكم 
الفالح رق����م 2009/620 اداري/6 
والصادر بتاريخ 2010/3/23، والذي 
تم على ضوئه االطاحة بالجزاف 
من منصب����ه كأثر من أثار الحكم 

المشار اليه.

جعفر ويوسف الثاقب.
 وم���ن جهة أخ���رى، أوعز 
ال���ى نائب���ه جعفر  الف���الح 
بالقي���ام بأعمال نائبي المدير 
العام لش���ؤون الرياضة بدال 
من فليطح وتم ه���ذا االيعاز 
شفويا، حيث س���حب البريد 
المعتاد لفليطح صباح امس 
وتم عرضه على جعفر، التخاذ 
الالزم حياله ولم يصدر الفالح 
قرارا رسميا بذلك تجنبا للوقوع 
في مخالفة ادارية، اذ ان التدوير 
المناصب للوكالء بحاجة  في 
الى قرار مجلس االدارة وليس 

والطلب من المجلس تفويضه 
االدارة  بأعمال رئيس مجلس 
ذات التصري���ف العاجل، كما 
سيتم طرح وجهة نظر الفالح 
حيال االزمة الرياضية الحالية 
والقرارات المتعلقة بحل مجالس 
ادارات االندية، وسبل سحب 
هذه القرارات تفاديا لتداعياتها 
كإجراء احترازي قبل صدور 
احكام محكمة التمييز التي تنظر 
قريبا تلك القرارات.كما سيناقش 
المجلس اعتماد التدوير الخاص 
بصالحيات نواب المدير العام 
وهم د.حمود فليطح ود.عصام 

ان جلس���ة 13 الج���اري، هي 
الجلسة األولى ووارد ترحيلها 
الى جلسات أخرى، ومرتبطة 
باستئناف مقابل عالوة على 
طلب���ات الخصوم األمر، الذي 
ربما يس���فر عن تأجيل نظر 
االستئناف الى أكتوبر المقبل 

بسبب العطلة القضائية.

اجتماع لمجلس اإلدارة

ومن المقرر ان يوجه الفالح 
الدعوة الى مجلس ادارة الهيئة 
لالجتماع قريبا الطالع المجلس 
على قرار عودته لمهام منصبه، 

مبارك الخالدي
اجتم���ع مدير ع���ام الهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة 
د.فؤاد الف���الح ظهر امس مع 
المجال���س اإلدارية  رؤس���اء 
المعينة، واستعرض  لألندية 
معهم ما قاموا به منذ صدور 
قرارات تعيينهم والصالحيات 
الممنوحة لهم واألدوار المنوطة 

بهم.
وقد أعطى الفالح توجيهاته 
المعينة  الى رؤس���اء األندية 
بضرورة االستمرار في تصريف 
العاج���ل من االمور، مش���ددا 
على عدم المس���اس بالهياكل 
التنظيمي���ة واالدارية، ريثما 
تتضح الصورة حول التوجه 
الجديد، وهو س���حب قرارات 
حل االندية الصادرة بتاريخ 14 
نوفمبر الماضي، تمهيدا لعودة 

المجالس االدارية المنتخبة.
الفالح  ويعكف مستشارو 
عل���ى اع���داد صيغ���ة القرار 
الخاص بعودة تلك المجالس، 
عل���ى ان يتم االعالن عنه بعد 
جلس���ة 13 الجاري والمحددة 
الفتوى  ادارة  لنظر استئناف 

والتشريع على حكم الفالح.
وعلمت »األنباء« ان الهدف 
من التريث في اصدار القرار، 
في هذه الفترة مرتبط بتحصين 
حكم الفالح، والصادر بتاريخ 
23 مارس الماضي، وهو اعتقاد 
بعيد عن الواقعية اذا ما علمنا 

»عالمكشوف« كّرمت السالمة 
هّداف الموسم

»المسابقات« تدرس مشاركة 
النصر في »الخليجية«

القادسية يحدد 
معسكره خالل يومين

أقامت اسرة مجلة عاملكشوف حفال بسيطا مساء أمس االول 
استضافه القسم الرياضي بجريدة السياسة لتكرمي جنم هجوم 
منتخبنا الوطني السابق ونادي القادسية خلف السالمة باعتباره 
هداف املوسم الكروي املنقضي برصيد 12 هدفا سجلها في مسابقات 
احتاد الكرة الرسمية االربع وهي: كأس االحتاد وبطولة الدوري 

وكأسي األمير وولي العهد.
وق���ام فهد الالمي رئيس حترير املجل���ة وحمد الهوالن نائب 
رئيس التحري���ر ومعهما الزميل فيص���ل القناعي نائب رئيس 
االحتاد الدولي للصحافة ورئيس القسم الرياضي، ضيف شرف 
احلفل، بتس���ليم كأس الهداف واجلائزة املالية خللف الس���المة 
حيث ألق���ى القناعي كلمة قصيرة اش���اد خاللها بحرص مجلة 
عاملكشوف على تكرمي الالعبني املتميزين سنويا ووصفها بأنها 
لفت���ة رائعة تعكس مدى احلس الوطن���ي والرياضي لدى ادارة 
املجلة التي تعي جيدا ان تكرمي املجيدين يجعلهم يبذلون جهدا 

اكبر للحفاظ على التفوق.
وطالب القناعي املؤسس���ات والهيئ���ات الكبرى باتباع نفس 

األسلوب حيث ان احلافز يبقى دائما أساس اإلبداع والتألق.
كما القى الالمي كلمة أشاد فيها بالسالمة مؤكدا انه جنم كبير 
يس���تحق التكرمي، ومشيرا الى ان الالعب اثبت من خالل عطائه 
القوي انه مازال قادرا على االستمرار بقوة ملواسم اخرى ويكفي 
انه تفوق على كل أقرانه ومنافسيه في ناديه واألندية األخرى.

عبدالعزيز جاسم
ينوي بعض مدراء فرق كرة القدم في االندية ارسال كتب الى جلنة 
املس����ابقات في احتاد الكرة من اجل االستفس����ار عن التغييرات التي 
ستطرأ على الئحة املسابقات وتوزيع املراحل السنية ألنه سيكون من 
القرارات املهمة، السيما ان اغلب االندية لديها اكثر من العب مميز في 
دوري الش����باب، وفي حال عدم تصعيد دوري الشباب الى فئة حتت 
21 عاما فإن اغلبهم لن يكون له مكان بالفريق االول بس����بب القائمة 

التي تضم 30 العبا فقط منهم 5 محترفني.
في الس����ياق نفسه، سيكون على جلنة املس����ابقات حتديد الفرق 
التي ستش����ارك في البطوالت اخلارجية للموسم املقبل، ورمبا يكون 
القرار األبرز هو مش����اركة النصر في احدى املس����ابقات بعد حصوله 
على املركز الثالث بالدوري والتي ستكون املشاركة اخلارجية األولى 
في تاريخه منذ تأس����يس النادي، وتتجه النية إلى إشراكه في دوري 
أبطال اخلليج أكثر كون القادسية بطل الدوري والكويت وصيفه في 
كأسي األمير وكذلك الدوري لهما األولوية باملشاركة في كأس االحتاد 
اآلس����يوي، لكن في حالة حصول القادسية على لقب بطولة االحتاد 
اآلسيوي فإن النصر سيشارك مباش����رة في البطولة حلصوله على 
املركز الثالث. من جهة أخرى، قرر االحتاد اآلسيوي تأجيل التصفيات 
األولي����ة املؤهلة إلى نهائيات كأس العال����م 2014 بالبرازيل من بداية 
املوس����م املقبل حتى منتصف موسم 2011 بس����بب تعليمات من قبل 

االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

عبدالعزيز جاسم
 قال مدير الفريق األول لكرة 
القدم بنادي القادس���ية جمال 
مبارك ان اجلهاز اإلداري والفني 
لألصفر سيجتمع خالل اليومني 
املقبلني لتحديد موعد ومكان 
املعس���كر اخلارج���ي للفريق 
بع���د أن عاد قبل يومني مدرب 
الفريق محمد إبراهيم من إجازته 
اخلاصة التي قضاها في لندن 
وسينهي معها بعض اإلجراءات 
املتعلقة بالفريق ويغادر مرة 
أخرى في إج���ازة طويلة قبل 
أن يق���ود الفريق بداية يوليو 
املقبل موعد التدريبات األولية 

لألصفر.
وقال مب���ارك انه ال صحة 
النتقال أي الع���ب من الفريق 
محليا او خارجيا، وهذه األمور 
سابقة ألوانها حيث لم مير على 
انقضاء آخر مباراة في املوسم 

سوى أسبوعني.

اتحاد الكرة يجتمع غدًا العتماد اللجان 
عبداهلل العنزي

يعقد مجلس ادارة احتاد الكرة غدا اخلميس اجتماعا 
برئاسة الشيخ طالل الفهد العتماد اعضاء اللجان العاملة 

فيه بعد ان يقدم كل رئيس اسماء اللجنة.
وكانت اللجان قد عقدت اجتماعات غير رسمية في 
االيام املاضية، وناقشت خطط عملها من اجل اعتمادها 

رسميا في اول اجتماع رسمي لها.
وس��يقوم رئيس كل جلنة بتقدمي خطة عمل جلنته 
ش��فويا الى مجلس االدارة، خصوصا جلان املسابقات 
واحل��كام واللجنة الفنية والتطوي��ر، حيث تتجه النية 
لدى مجلس االدارة الى أن يكون برنامج املسابقات هذا 
املوس��م واضحا لكل االندية من خالل تثبيت املواعيد 

وعدم تغييرها.
ومن املتوق��ع ان حتتفظ بعض اللج��ان بأعضائها 
الس��ابقني، فلجنة املسابقات التي يترأسها مانع احليان 
ستبقي على مقرر اللجنة د.احمد فرج ملا ميلكه من خبرة 
في ادارة مس��ابقات االحتاد، باالضافة الى االس��تعانة 
ببعض الوجوه اجلديدة، وستضم اللجنة ايضا ممثلني 
من جلنتي احلكام واللجنة الفنية والتطوير، وس��تقوم  
بتقدمي الئحة مس��ابقات جديدة للموس��م املقبل خالل 
االيام القليلة املقبلة، بعد اعتماد تش��كيلها رسميا من 

مجلس االدارة.

د.فؤاد الفالح مستقبال املهنئني في الهيئة

أكد في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية فتح صفحة جديدة والتعاون مع االتحادين الدولي واآلسيوي

الفهد: سنقوم بالخطوات الالزمة للمالءمة بين القوانين المحلية والدولية

املنتخبات  االجنازات بعد تألق 
االوملبية«.

ال����ى نظام  الفهد  وتط����رق 
االحتراف املطب����ق في عدد من 
الدول العربية قائال »مع احترامي 
للجميع، فان كل انظمة االحتراف 
في الدول العربية غير ناجحة، 
النه يجب اعتماد النظام العاملي 
لالحتراف، فنح����ن في الكويت 
سندرس املوضوع حتى نكون 
النظام الذي يناسبنا وسنستعني 
العربي����ة  بجمي����ع اخلب����رات 
واآلسيوية والعاملية لبناء كامل 

ملنظومة كرة القدم الكويتية«.

ان نخ����وض مباريات ودية مع 
منتخبات متأهلة حاليا الى كأس 
العالم«، مشيرا الى »عدم وجود 
قرار بتغييرات حاليا خصوصا 

على صعيد املدرب«.
وأضاف »لن نشارك في اي 
بطولة ملجرد املشاركة فقط بل 
سنسعى الى املنافسة وحتقيق 
مراكز متقدمة، ال نعترف بسياسة 
تخدير الفرق بأن الطرف املنافس 
هو افضل منا، فاالجنازات حتتاج 
الى روح اكثر من الفنيات، ولدينا 
عناصر جيدة حاليا خصوصا في 
املنتخب االوملبي، ودائما نحقق 

بع�د أزم�ة داخلية نع�ّد خريطة طري�ق لتطوير الك�رة الكويتية

املرحل����ة املقبل����ة خصوصا ان 
»خليجي 20« في اليمن وكأس 
آسيا في قطر على االبواب اوضح 
الفهد »البرنامج االعدادي الذي 
وضعت����ه اللجن����ة االنتقالي����ة 
للمنتخب جيد جدا واتوقع ان 
يأتي بثماره، مع اننا كنا نتمنى 

الننا نحتاج الى الدعم خصوصا 
الفيفا واالحتاد اآلس����يوي  من 
عبر جلنة التطوير ومش����روع 

الهدف«.

برنامج إعداد األزرق

وع����ن برنام����ج االزرق في 

اخلارجي بقوله »نقول ان االدارة 
الناجحة اساس جناح اي عمل 
فني، فنحن نتمنى ان نوفق في 
عملنا وس����نطرق ابواب جميع 
دول العالم املتفوقة في كرة القدم 
اداريا وفنيا،  لالس����تفادة منها 
ونتمنى ان يتعاون اجلميع معنا 

البط����والت االخرى وخصوصا 
دورات اخلليج »درجت العادة ان 
تكون بطال للخليج وتنافس على 
كأس آسيا لكي تتأهل الى كأس 
العالم، وكل الفرق التي تأهلت 

سارت على هذه اخلطى«.
وحت����دث الفهد ع����ن الدعم 

نوفمبر املهمة«.
االحت����اد اجلديد برئاس����ة 
الفهد يضم 4 اعضاء آخرين هم 
هايف املطيري نائبا للرئيس، 
وطالل املعصب ومانع احليان 
وعبداللطي����ف الدواس، وقد مت 
تعيني الدولي السابق سهو السهو 

امينا للسر.
وعما اذا كان عدد االعضاء كافيا 
ملجلس ادارة االحتاد اوضح الفهد 
»حسب النظام االساسي املعتمد 
من فيفا في 2007 فان العدد كامل، 
لكن سنقوم باخلطوات الالزمة 
للمالءمة ب����ني القوانني احمللية 

والدولية«.

التأهل إلى المونديال

عودة االجن����ازات الى الكرة 
الكويتية واح����دة من االهداف 
التي س����يركز عليه����ا االحتاد 
اجلدي����د، حيث اك����د الفهد انه 
»م����ن الطبيعي ان االس����تقرار 
االداري سينعكس على النتائج 
الفنية، وهذه ليس����ت بدعة بل 
من اسس العلوم الرياضية، فمع 
ان واليتنا تنتهي في عام 2013، 
اال ان هدفنا االساس����ي سيكون 
بناء منتخب يستطيع التأهل الى 
مونديال 2018، باالضافة طبعا 
الى االس����تحقاقات التي تسبق 
هذا التاري����خ الننا لن نترك اي 
بطولة نشارك فيها اال وسنعد 

العدة للمنافسة فيها«.
ومضى قائال »سنعمل وفق 
االمكانات املوجودة حاليا، امامنا 
7 سنوات وسنركز  على تربية 
الس����نية  جيل جديد، فالفئات 
)خصوصا 12 و14 عاما( سيكون 
له����ا اهتمام خاص وسياس����ة 
خاصة وس����يتم توفير افضل 
املدربني لها الن االجنازات تبدأ 
من القاعدة«، مشيرا في الوقت 
ذاته الى عدم اغفال املنافسة في 

اعلن رئيس احتاد كرة القدم 
الشيخ طالل الفهد عن فتح صفحة 
جديدة مع اجلميع واالستعداد 
للتعاون م����ع جميع االحتادات 
الدولي����ة والعربية  واملنظمات 
خصوص����ا االحتادي����ن الدولي 

واآلسيوي.
وقال الفهد في حديث لوكالة 
الصحافة الفرنس����ية، بعد قرار 
الرياضية  التحكي����م  محكم����ة 
)كاس( باالعت����راف بش����رعية 
احتاده املنتخب في 15 نوفمبر 
املاضي »اننا نفتح صفحة جديدة، 
وسنتعاون مع اجلميع، االحتاد 
الدولي واآلسيوي والعربي واحتاد 
التنظيمية  غرب آسيا واللجنة 
لك����رة القدم ف����ي دول اخلليج 
لتطوير كرة القدم في الكويت، 
الننا عانينا من مشاكل كثيرة في 

السابق ونريد جتاوزها«.
املهم����ة اخلارجي����ة االولى 
الك����رة س����تكون في  الحت����اد 
اجتماع����ات اجلمعية العمومية 
لالحتادين اآلسيوي والدولي في 
جوهانسبرغ، قبيل انطالق كأس 

العالم بعد نحو اسبوع.
واوضح الفهد في هذا الصدد 
»سنش����ارك في كونغرس فيفا 
واالحتاد اآلس����يوي بوفد من 7 
اشخاص برئاستي، وقد طلبنا لقاء 
رئيسي االحتادين السويسري 
جوزيف بالتر والقطري محمد بن 
همام، الننا كاحتاد جديد وبعد 
ازمة داخلية نعد خلريطة طريق 

لتطوير الكرة الكويتية«.
وع����ن تش����كيك البعض في 
شرعية احتاده قال »ارسل فيفا 
كتابا يعترف فيه باحتادنا، بعد 
الذي يعد نهائيا،  قرار احملكمة 
والكتاب ارسل الى الشيخ احمد 
اليوسف رئيس اللجنة االنتقالية 
يبلغه فيها بانتهاء مهمة اللجنة، 
وبتولي االحتاد املنتخب في 15 

الشيخ طالل الفهد سيستعني بخبرات خارجية لبناء منظومة الكرة الكويتية

 هدفنا األساسي بناء منتخب يستطيع التأهل إلى مونديال 2018

اإميانًا بق�ضاء اهلل وقدره

يتقدم 

ال�ضيخ / طالل فهد الأحمد اجلابر ال�ضباح

رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد الكويتي لكرة القدم

واخوانه اع�ضاء جمل�س الإدارة

وجلان الحتاد والعاملني فيه وال�ضرة الكروية 

باأحر التعازي واأ�ضدق املوا�ضاة  اإىل

اآل ال�ضـطـي الـكــرام
يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل املرحوم

حـ�ضـن نــا�ضـر ال�ضـطــي
نائب رئي�س الحتاد الكويتــي لكرة القــدم 

ولعب املنتخب الوطني والنادي العربي الريا�ضي الأ�ضبق 

الذي انتقل اإىل جوار ربه بعد م�ضرية ريا�ضية حافلة 

تغمد اهلل الفقيد بوا�ضع رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته  واألهم اأهله وذويه وحمبيه ال�ضرب وال�ضلوان


