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مبنى احتاد كرة القدم لم يسلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة أمس

اجتماع العفاسي مع الفالح يبقي الوضع كما هو عليه

مبنى اتحاد الكرة لم ُيسّلم.. وترقب لعودة الفهد اليوم
مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي 

 ال جديد في األزمة الرياضية، على 
اقله في تسليم مبنى احتاد كرة القدم 
في العديلية أمس إلى الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، حيث بدا امس يوما 
عاديا جدا على أعضاء مجلس اإلدارة، 
وهم ميارسون مهام عملهم من دون 
وصول أي كتاب رسمي من الهيئة، 
بشأن تسليم العهدة املالية او اإلدارية 
الى ممثليها، وان كانت األنظار تترقب 
عودة رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد من ماليزيا مساء اليوم، بعد ان 
شارك في اجتماعات اجلمعية العمومية 
لالحتاد اآلسيوي لكرة السلة، واحتفظ 
مبنصبه كنائب أول لرئيس االحتاد 

اآلسيوي.
 مص���در مطل���ع ف���ي الهيئة أكد 
ل�»األنباء« ان اجتماعا عقد في وقت 
مبك���ر م���ن صباح أمس ب���ن وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي ومدير الهيئة د. فؤاد الفالح، 
لالطالع عل���ى آخر التط���ورات في 

امللف الرياضي، ودراسة االحتماالت 
املطروحة خصوصا فيما يتعلق بتسلم 
مبنى احتاد الكرة م���ن قبل الهيئة، 
ولم يس���فر عن التوصل ألي اتفاق 
بشأن اخلطوة املقبلة املقرر اتخاذها 
خصوصا ان األوضاع تبدو حساسة 
عل���ى الصعيدين احملل���ي والدولي، 
لذلك مت تأجيل اتخاذ أي خطوة بعد 
ان يتم االجتماع م���ع الفهد لتقريب 
وجهات النظ���ر، الن أي خطوة غير 
مدروس���ة فيما يتعلق بعرقلة عمل 
مجلس إدارة احتاد الكرة، قد تؤدي 
الى إيقاف الكرة الكويتية وهو األمر 
الذي يسعى العفاسي إلى جتنبه من 

خالل االجتماع بالفهد والفالح.
 وشدد املصدر على انه فيما يتعلق 
بتسلم الهيئة ملبنى احتاد الكرة، حسب 
تصريحات الوزير فان الهيئة لن تتعامل 
مع أي موضوع بتصريحات صحافية، 
والبد من وصول كتاب رس���مي بهذا 
الش���أن، مضيفا انه في حالة وصول 
الكتاب فان اول خطوة يجب ان تتم 

هي عقد اجتماع ملجلس إدارة الهيئة 
التخاذ القرار، مشيرا في الوقت نفسه 
الى صعوبة عقد االجتماع بسبب وجود 
ع���دد كبير من أعضاء املجلس خارج 
البالد، مما يفقد نص���اب أي اجتماع 

يقرر عقده في هذا الوقت.
 وكان مبنى احتاد الكرة قد شهد 
تواجد عدد كبير من اإلعالمين منذ 
التاسعة صباحا حتسبا إلجراء عملية 
تسلم مبنى االحتاد من الهيئة، حسبما 
صرح به الوزير العفاسي يوم اجلمعة 
املاض���ي، بعد عودته م���ن العاصمة 

السويسرية جنيڤ.
 وقد حضر الى مبنى االحتاد كل 
من نائب الرئي���س هايف الديحاني 
وعضوي مجلس اإلدارة عبداللطيف 
ال���دواس ومانع احليان وس���كرتير 
االحتاد سهو السهو، وقد مارسوا مهام 
عملهم بشكل طبيعي، فيما كان الفتا 
تواجد كل من فيصل الدخيل وناصر 
الطاهر ف���ي االحتاد واجتماعهما مع 

مجلس اإلدارة بشكل غير رسمي.

سعود بن علي احتفظ بمنصبه رئيسًا لالتحاد

الفهد نائبًا أول لرئيس اتحاد السلة اآلسيوي

المحرق والهالل في اعتزال الرشود

بدء االستعداد لدورة الحساوي الرمضانية

الصم بطل »الطاولة العربية«

تصريح لوكالة »فرانس برس« 
بعد الفوز »اشكر امير قطر وولي 
العهد على دعهما لي، كما اشكر 
رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
الشيخ احمد الفهد وابناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي على 
مساندتي في هذه االنتخابات، 
وال انس���ى دعم الش���يخ طالل 
الفهد الذي ساندني في حملتي 

االنتخابية«.
وتابع »كنت امتنى ان يكون 
االحتاد الدول���ي للعبة حياديا 
في ه���ذه االنتخاب���ات النه لم 
يك���ن كذلك«، مضيف���ا »انتهت 
االنتخابات واآلن سنعمل ملصلحة 
اجلميع ومصلحة كرة الس���لة 

اآلسيوية«.

أعلن جنم العب املنتخب الوطني والنادي العربي 
للكرة الطائرة راشد الرشود انه قرر االعتزال في 
شهر أكتوبر املقبل بعد عطاء امتد الى اكثر من 15 
عاما عاصر خاللها العديد من جنوم اللعبة، وقال 
الرش���ود ان احملرق البحريني والهالل السعودي 
باالضافة الى القادس���ية والعربي ستش���ارك في 
املهرجان الذي س���يقام بطريق���ة الدوري من دور 

واح���د وان هناك محاوالت ملش���اركة احد األندية 
القطرية واملنتخب الوطني، وأشاد الرشود بلجنة 
االعتزال بقيادة خالد الروضان ومؤيد شهاب وبدر 
الدريع ورئيس احتاد الكرة الطائرة كمال األيوبي 
على جهوده���م من اجل اجناح املهرجان، وأضاف 
الرشود انه يسعى الى دعوة فريق الزمالك املصري 

وان االتصاالت مازالت جارية.

أعرب عبداللطيف الحس����اوي 
رئي����س اللجن����ة المنظمة لدورة 
المرح����وم ش����مالن عبدالعزي����ز 
الحساوي الرمضانية لكرة القدم 
داخل الصاالت عن سعادته لتنظيم 
البطولة للمرة ال����� 16 هذا العام، 
وقال ان االستعدادات بدأت مبكرا 

النجاح بطولة هذا العام التي ستقام 
برعاية ياسين شمالن الحساوي 
على صالة فجحان هالل المطيري 
في نادي القادسية. وأشار الى ان 
العديد  العام ستشهد  بطولة هذا 
من المفاجآت باالضافة الى زيادة 
الفائزة،  الجمهور والفرق  جوائز 

وأشاد بالدعم الالمحدود الذي يقدمه 
الشيخ طالل الفهد وفواز الحساوي 
للبطولة سنويا وانه سيعلن قريبا 
عن عدد الفرق المشاركة في الدورة 
الرمضانية، وشكر الحساوي رجال 
الصحافة واإلعالم على جهودهم 

من اجل انجاح الدورة.

حقق منتخب الص���م املركز األول في البطولة 
العربية الثانية لك���رة الطاولة التي اختتمت في 
القاهرة ويتكون منتخبنا من 4 العبن متكنوا من 
الفوز في املباراة النهائية على مستضيف البطولة 
املنتخب املصري فيما حقق املنتخب املغربي املركز 
الثالث، وترأس بعثة الوفد أمن صندوق االحتاد 

ماهر الغنام.

ويس���تعد النادي حاليا للمشاركة في البطولة 
الدولية أللعاب القوى لذوي اإلعاقة السمعية املقررة 

في تونس في 25 اجلاري.
وقال نائب رئيس مجل���س إدارة النادي عيدان 
السهلي ان املنتخب سيشارك في البطولة ب� 10 العبن 
في بعض األلعاب، موضحا انه يواصل استعداداته في 
معسكر بدأه قبل أيام في القاهرة ويستمر 10 أيام.

على 26 صوتا مقابل 17 صوتا 
ملنافسه من هونغ كونغ.

وقال س���عود ب���ن علي في 

يحيى حميدان
زك���ت اجلمعي���ة العمومية 
لالحتاد اآلس���يوي لكرة السلة 
الشيخ طالل الفهد ملنصب النائب 
االول لرئي���س االحتاد القاري 
لدورة جديدة وملدة اربع سنوات 
جديدة صباح أمس في العاصمة 

املاليزية كواالملبور.
وبذلك يكون الشيخ طالل قد 
حافظ على منصبة الذي بقي فيه 

منذ ما يقارب ال� 13 عاما.
وانتخبت اجلمعية العمومية 
كذلك القطري الشيخ سعود بن 
علي رئيس���ا لالحتاد اآلسيوي 
لكرة السلة لدورة جديدة بعد 
أن حاز ثقة اجلمعية العمومية 
لالحتاد القاري وذلك بعد حصوله 

الشيخ طالل الفهد

جميع املستويات.
وأش���ار ال���ى ان الوطنية 
لالتصاالت طامل���ا أخذت على 
عاتقها املس���ؤولية في رعاية 
الرياضة الكويتية، اميانا منها 
 بالدور ال���ذي يجب ان تقدمه 
ف���ي دع���م الرياضي���ن نحو 

االفضل.
من جهة اخرى، أثنى عضو 
مجل���س ادارة العربي بدر بو 
عب���اس على ما قدم���ه ابطال 
اليد هذا  الفريق االول لك���رة 
املوسم، مشيرا الى انهم كانوا 
يس���تحقون التتويج في اكثر 
من بطولة للمستويات الفنية 
العالي���ة الت���ي قدموها خالل 
املوسم املنقضي.وطالب باملزيد 
من الدعم واالهتمام ليس لنشاط 
كرة القدم، فحسب بل جلميع 
االلعاب على حد سواء الن ذلك 
يعزز من عطاء الالعبن، ويشكل 

حافزا لهم على تقدمي املزيد.

مراد يشكر الجميع

ونيابة ع���ن الالعبن، عبر 
الفريق عل���ي مراد عن  كابنت 
ش���كره اجلزيل لعاشور على 
تكرميه له ولزمالئه، موضحا 
ان هذا التكرمي ليس مستغربا 
على عائلة عاشور العرباوية، 
ويعتبر هذا التكرمي مبنزلة دافع 
إلحراز املزيد من البطوالت في 
املوس���م املقبل، خاصة ان يد 
العربي مؤهلة لذلك ملا متتلكه 
من خامات جيدة س���واء من 

العبي اخلبرة او املواهب.

العامة في الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول: 
ان ابواب الوطنية لالتصاالت 
مش���رعة لرعاي���ة الرياض���ة 
الهدف األسمى  الكويتية، ألن 
من خالل هذه الرعاية، يتجلى 
في دعم مسيرة الرياضين على 

مبعنى الكلمة، وعليهم من اآلن ان 
يفكروا في حتقيق جميع االلقاب 
املوسم املقبل، ليسعدوا اجلماهير 

العرباوية الوفية.

»الوطنية« ترعى الجميع

من جانبه، قال مدير العالقات 

ميثلون الكويت في جميع االلعاب 
الفردية واجلماعية.

وقال: أنا ال انتظر كلمة شكر 
على ما أقدمه، بل على العكس 
العربي  متاما فانا اشكر العبي 
لكرة اليد الذين تش���رفت بهم، 
واعطوني الفرصة الكرم ابطاال 

برعاي���ة الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت، أقام عضو اجلمعية 
العربي  الن���ادي  العمومية في 
حسن عاش���ور احتفاال لتكرمي 
اليد احلائز  الفريق االول لكرة 
على بطولة كأس االحتاد، حضره 
العديد من الشخصيات الرياضية 
واالعالمية، ومحبو النادي مساء 
اول من امس في ديوانية عاشور 

مبنطقة الدسمة.
وأكد عاشور ان هذا التكرمي 
هو اقل ما يجب تقدميه لنجوم 
الذين اس���عدوا  الزعيم«  »ي���د 
اجلماهير املتعطشة للبطوالت، 
متمنيا ان يك���ون هذا االجناز، 
الى  العربي  فاحتة خير لعودة 
منصات التتويج، وحتقيق لقب 

الدوري.
وأض���اف: ان هذا االجناز لم 
يأت من فراغ، بل نتيجة تضافر 
القائم���ن على  جهود جمي���ع 
الفريق، وعط���اء الالعبن لذلك 
التكرمي، مشيرا  هم يستحقون 
الى ان دعمه ألبطال النادي خاصة 
والرياض���ة الكويتية عامة، لن 
يتوق���ف عند ه���ذا التكرمي، بل 
سيكون هناك املزيد في املستقبل 
جلميع الفرق، والالعبن املتميزين 

الذين يحققون البطوالت.
كما شكر عاش���ور الشركة 
الوطنية لالتصاالت على رعايتها 
لهذا االحتفال، متمنيا من بقية 
الشركات ان حتذو حذوها، في 
دعم ورعاية الرياضين س���واء 
على مستوى االندية او املنتخبات 
الوطنية، وكذلك الالعبون الذين 

»الوطنية لالتصاالت« كّرمت »يد« العربي

حسني عاشور وعبدالعزيز البالول يتوسطان العبي العربي لكرة اليد املكرمني

عاشور مكرما علي مراد

مدرب الكويت لالسكواش شريف فهمي حامال كأس الدوري حتت 11 سنة وسط تصفيق من الالعبني

إسكواش الكويت يتعاقد مع المصري التوجي 
حامد العمران

 تعاقد نادي الكويت مع مدرب العربي السابق 
لالسكواش املصري كرمي التوجي الذي حقق مع 
براعم االخضر في املوسم املنتهي بطولتي الدوري 
والكأس حتت 11 س����نة، لينضم الى الباكستاني 
احمد جول، فيما طلب املدرب املصري شريف فهيم 
اعفاءه من تكملة املس����يرة مع االبيض الرتباطه 
بعمل����ه في القاهرة، وقد وافقت ادارة اللعبة على 
طلب فهيم الذي يعتبر ابتعاده خسارة لالبيض، 
السيما ان نادي الكويت الول مرة في تاريخ اللعبة 
يحق����ق 29 نقطة في كأس التف����وق العام للعبة 

ويحرز الكأس.
واكد مشرف االسكواش في االبيض احمد العنزي 
ان املسؤولية باتت مضاعفة على اجلهازين االداري 
والفني في النادي من اجل احملافظة على النتائج 
املميزة والبقاء على القمة وهذا يأتي بتضافر جميع 
اجلهود وخاصة الالعبن الذين تقع عليهم مسؤولية 
احملافظة على االجن����از، باالنتظام في التدريبات 
خاصة في ظل وج����ود اثنن من اكفأ املدربن في 
الكويت، وهما املدير الفني جول والتوجي، كاشفا 
انه يوجد على طاولة املباحثات بعض االس����ماء 

ملدربن للتفاوض معهم واختيار االنسب للتعاقد 
معه، ويرجح استقدام مدرب باكستاني لينضم الى 
اجلهاز الفني. وكشف العنزي ان ادارة اللعبة بعد 
اجتماعها باجلهاز الفني، قررت ترحيل املعسكر 
اخلارجي للفرق الى نهاية العطلة الصيفية، بعد ان 
كان مقررا اقامته في نهاية الشهر املقبل، استعدادا 
للبطولة العربية التي يشارك فيها االبيض بفريقي 
حتت 14 و17 سنة، ولكن االحتاد العربي للعبة اجل 
البطولة الى نهاية العام احلالي، وهذا ما ادى الى 
تغيير اخلطة، مشيرا الى ان االعداد سيكون للموسم 
املقبل، وسيتم حتديد مكان املعسكر خالل االيام 
القليلة املقبلة، وس����تكون الوجهة اما القاهرة او 
ماليزيا، مشيرا الى ان ادارة النادي ستبدي موافقتها 

من عدمها بعد تقدمي امليزانية املقترحة.
واشار الى ان ادارة النادي برئاسة عبدالعزيز 
املرزوق ونائبه خالد الغامن ومدير العاب املضرب 
عمر القضيبي، ستكرم الالعبن في االيام املقبلة، 
حلصولهم على كأس التف����وق العام للعبة الول 
مرة في تاريخ الن����ادي، مؤكدا حرص القضيبي 
على تذليل جميع الصعاب التي تواجه الالعبن، 

ما كان له االثر الطيب في نفوس اجلميع.

»القوى« يحرز 6 ميداليات في تونس
حقق منتخبنا اللعاب القوى 6 ميداليات منها واحدة ذهبية 
ــات امللتقى الدولي الـ 13  و3 فضيات وبرونزيتني في منافس

اللعاب القوى في تونس.
ــجيله 4.90  ــاد بذهبية القفز بالزانة بتس وفاز فهد املرش
ــباق  امتار اضافة، وفاز فواز دهش بامليدالية الفضية في س
ــت 13.7 ثانية وعثمان الرباح  ـــ 110 امتار حواجز في توقي ال
بامليدالية الفضية في الوثب العالي بقفز 2.01 متر، فيما كانت 
ــند  ــم الس امليدالية الفضية الثالثة للمنتخب من نصيب جاس
في رمي الرمح مبسافة 68.58 مترا في اليوم االول للملتقى 

في مدينة نابل بتونس.
ــا من نصيب عبداهلل العميري في  اما البرونزيتان فكانت
رمي الرمح مبسافة 67.85 مترا ومحمد عبداحلكيم في القفز 

بالزانة بارتفاع 4.70 امتار.
من جانبه اعرب رئيس الوفد صالح الباتل عن ارتياحه الشديد 
ــذه النتائج االيجابية التي حققها الالعبون في هذا امللتقى،  له
مشيرا الى ان املشاركة كانت »اجماال ايجابية ومفيدة العداد 

املنتخب للملتقيات الرياضية القارية والعاملية املقبلة«.
وقال الباتل في ختام البطولة »نهدي هذا التتويج وامليداليات 
ــى الدولي في تونس الى  ــي حققها املنتخب في هذا امللتق الت
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 

والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الرياضية.


