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أكد أنه يجب أال نمنع الشعب الكويتي من االختالط بشعوب العالم في اآلسياد

الفهد: سنشارك في »خليجي20« تحت أي ظرف.. ويهمنا نجاح التنظيم
عبداهلل العنزي

أكد رئيس احتاد الكرة الش���يخ 
طالل الفهد مشاركة املنتخب االول في 
»خليجي 20« الذي سيقام في نوفمبر 
املقبل مبدينة عدن اليمنية حتت أي 
ظرف كان، مضيفا اننا نريد ان تظهر 
البطولة بأجمل صورة، ويهمنا كثيرا 
جناح اليمن في التنظيم واستمرارية 

البطولة دون أي تأجيل.
وبني الفهد خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده بقاعة التشريفات باملطار 
بعد عودت���ه الى الب���الد قادما من 
اللجنة  فلس���طني برفقة وفد م���ن 
الدولية مبناس���بة وضع  االوملبية 
حجر االساس ملبنى اللجنة االوملبية 
الفلس���طينية، ان األولوية في ضم 
الالعبني ستكون ملشاركة املنتخب 
االول في خليجي 20 حيث اننا نسعى 
الى الفوز بها، ثم ستكون املشاركة في 
البطولة اآلسيوية في مدينة غوانزو 
الصينية حيث اوقعت قرعة بطولة 
االسياد املنتخب في مجموعة جيدة 
ونس���عى من خاللها الى التأهل الى 

الدور الثاني.
وعن ظاهرة هروب الالعبني الى 

اخلارج اشار الفهد الى ان احتاد الكرة 
ليس بيده شيء ازاء هذه الظاهرة وهي 
ليست وليدة اللحظة بل هي موجودة 
منذ 50 عاما، وكل ما نستطيع فعله 
هو منع استدعاء أي العب موقوف 
م���ن قبل نادي���ه ال���ى املنتخب���ات 

الوطني���ة.
وح���ول مش���اركة الرياضي���ني 
الكويتيني في »االس���ياد« بغوانزو 
في ظل قرار االيقاف من قبل اللجنة 
االوملبية الدولية وهل ستكون هذه 
املش���اركة حتت العلم االوملبي، قال 
الفهد نحن ان شاء اهلل سنشارك حتت 
أي ظرف كان، ويجب اال مننع الشعب 
الكويتي من املشاركة واالختالط مع 
ش���عوب العالم، وجميعنا يستذكر 
اوملبياد 1980 عندما رفضت احلكومة 
آنذاك مشاركة الرياضيني الكويتيني 
في تلك البطولة ولكن اللجنة االوملبية 
اصرت على املشاركة وحتملت هي 
نفقات الوفد املشارك في االوملبياد الى 
ان جاء القرار من املغفور له س���مو 
الدولة  الشيخ جابر االحمد بتحمل 

لنفقات الرياضيني.
وع���ن زيارته الى فلس���طني اكد 

الفهد انه عاين مآسي كبيرة تعاني 
منها الرياضة الفلس���طينية، فهناك 
صعوبات كبيرة في كل ش���يء من 
منشآت وميزانيات حتى في عملية 
تنقل الالعبني، فتخيلوا جميعا عدم 
قدرة العب في اجلهراء على الذهاب 

الى التدريب في نادي القادسية.
وأعرب الفهد عن اسفه ملنع قوات 
العدو الدعم األوروبي للفلسطينيني 
منذ 14 ش���هرا، مضيفا ان مشاهدة 
الستاد في بيت حلم ممتلئا عن آخره 
في املباراة التي جمعت بني منتخبي 
فلسطني واالردن اعطت املسؤولني 
االوملبي���ني الدوليني وعلى رأس���هم 
رئيس اللجنة االوملبية الدولية جاك 
روغ، انطباعا جيدا عن حب الشعب 
الفلسطيني للرياضة مما زاد االصرار 
لدى الوفد االوملبي الدولي على العمل 
لرفع املعان���اة ليس عن الرياضيني 
الفلسطينيني فقط بل عن كل الشعب 

هناك.
وختم الفه���د قائال »كنت اود ان 
اصلي في املس���جد االقصى ولكنني 
رفضت الذهاب وحدي دون بقية افراد 

الوفد العربي«.

الحمود يحضر افتتاح ألعاب الكومنولث 

انطالق بطولة ولي العهد للرماية

أحمد فتحي لم يحدد مصيره مع األهلي

الفالح يلتقي رئيس االتحاد الدولي للسيارات

انطالق دوري 16 سنة لليد اليوم

أزرق الناشئين يلتقي إيران

علي بن الحسين ينوي الترشح
لمنصب نائب رئيس »فيفا«

ينطلق اليوم املوسم اجلديد لكرة اليد حيث 
سيش���هد مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية أولى 
مباريات املوس���م في دوري حتت 16 سنة حيث 
يقص شريط االفتتاح الكويت بطل الدوري املوسم 
املاضي الذي يلتقي الساحل على امللعب اخلارجي 
في الرابعة والنص���ف في حني يلتقي كاظمة مع 
خيطان والتضامن مع النص���ر والفحيحيل مع 

القادسية والعربي مع الصليبخات واجلهراء مع 
الشباب ويلتقي اليرموك مع الساملية.

هذا وقد ثبتت جلنة املسابقات باالحتاد جدول 
املباريات حيث يقام كل جمعة دوري فرق حتت 16 
سنة والسبت دوري حتت 12 سنة واالحد حتت 18 
سنة واالثنني حتت 14 سنة وهو ما اوجد نوعا من 

االرتياح لدى االجهزة الفنية واالدارية لألندية.

مبارك الخالدي
يلتقي أزرق الناش���ئني نظي���ره اإليراني في 
مباراة ودية في الس���اعة ال� 6 مساء اليوم على 
ستاد جابر الدولي، ضمن استعداد أزرق الناشئني 
خلوض نهائيات كأس آسيا املقررة خالل الفترة 

من 24 اجلاري الى 7 نوفمبر املقبل في العاصمة 
األوزبكستانية طشقند. يذكر ان منتخب الناشئني 
يواصل تدريباته اليومي���ة على ملعب املرحوم 
عبدالرحمن البكر في احتاد الكرة استعدادا للبطولة 

ومن املقرر ان يغادر البالد في 20 اجلاري.

اعلن رئيس االحتاد االردني لكرة القدم األمير 
علي بن احلس���ني، في بيان أنه ينوي الترش���ح 
ملنصب نائب رئي���س االحتاد الدولي لكرة القدم 

»فيفا« كممثل عن القارة اآلسيوية.
وبحس���ب البيان الذي تلقت وكالة الصحافة 
الفرنسية نسخة عنه، فإن األمير علي )34 عاما( 
»احد أصغر املرشحني سنا في تاريخ فيفا، ويحمل 
مع���ه حصيلة أكثر من عقد من املنجزات في كرة 
القدم«. وأضاف البيان انه »بعد التشاور مع عدد 

م���ن احتادات كرة القدم اآلس���يوية، تلقى األمير 
علي دعم���ا كبيرا لنيته الترش���ح ملنصب نائب 

رئيس فيفا«.
ونقل البيان عن األمير قوله ان »آسيا هي القارة 
األكبر واألكثر تنوعا )...( وهدفي هو استعادة قيم 
اللعب النظيف وهو أحد مبادئ فيفا الرئيسية، 
وكذلك بناء توازن جديد ميكن أن تس���تفيد منه 
كافة الدول اآلس���يوية، س���واء كانت صغيرة أو 

كبيرة، غنية أو فقيرة«.

 الشيخ سلمان احلمود يتسلم درعا من مسؤولي االحتاد الهندي للرماية

أحمد فتحي في املباراة أمام الترجي

انطلقت امس على مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمد األوملبي للرماية بطولة سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد للرماية التي تشمل جميع 
انواع الرماية االوملبية )سكيت – تراب – دبل تراب 
– املسدس والبندقية ضغط الهواء – البندقية 50 
م راقدا – مس���دس 50 م – مسدس 25 م – رماية 

القوس والسهم االوملبية(.
 وأكد أم���ني صندوق نادي الرماية عيس���ي 
بوطيبان ان اللجنة املنظمة للبطولة أمتت جميع 
االستعدادات الستضافة هذا احلدث الكبير، وقال 
عيسي بو طيبان انه تفعيال لبرنامج مسابقات 
املوس���م احلالي فقد اتخذ مجلس اإلدارة قرارا 
باعتماد نظام جديد لالئحة املكافآت التي تصرف 
للرم���اة الفائزين في البط���والت وهذه الالئحة 
ستحفز الرماة وستش���مل تكرمي أفضل الرماة 
الذين حققوا اجنازات متميزة في نهاية املوسم 
حيث اعد النادي لهم مكافآت تشجيعية متميزة 

تقديرا ملا بذلوه من جهود خالل املوسم. 
 من جانب أخر، قام رئيس االحتاد اآلسيوي 
والكويتي للرماية ونائب رئيس االحتاد الدولي 
للرماية الشيخ سلمان احلمود بزيارة نيودلهي، 
تلبية لدعوة من احتاد البندقية الهندي الوطني 
حلضور حفل افتت���اح دورة ألعاب الكومنولث 

ال� 19. 
وقد اجتمع احلمود خالل زيارته مع مسؤولي 

اللجنة املنظمة لأللعاب، وقام بجولة مع اللجنة 
املنظمة ع���ن الدورة لتفح���ص ميادين الرماية 
اجلديدة والتي مت جتهيزها لأللعاب.كما اجتمع 
مع املسؤولني في االحتاد الهندي لرماية البندقية 
أفتار سينغ وباجليت سينغ سكرتير عام االحتاد، 
ثم قام احلمود ومرافقوه بزيارة الى ميدان د.كارني 
سنغ لرماية اسلحة اخلرطوش والذي مت افتتاحه 

حديثا.
 وكان احلمود قد زار ايضا املغرب، وشدد على 
أهمية تطوير عالقات التعاون في مجال الشباب 
والرياضة عامة والرماية خاصة، وأكد في تصريح 
ل�»كونا« عقب لقائه في الرباط وزير الش���باب 
والرياضة املغربي منصف بلخياط بحضور رئيس 
االحت���اد العربي للرماية وعض���و مجلس ادارة 
االحتاد الدولي دعيج العتيبي ورئيس االحتاد 
املغربي للرماية عبدالعظيم احلافي، ان زيارته 
الى املغرب ستمكن البلدين الشقيقني من تعزيز 
تعاونهما في الرماية وتبادل اخلبرات والتجارب 
وتأهيل رياضيي البلدين للتنافس على األلقاب 

االقليمية والقارية والدولية.
وقال انه بحث مع املسؤولني املغاربة مسألة 
احداث مركز لتطوي���ر رياضة الرماية األوملبية 
في شمال افريقيا يكون مقره املغرب، كما ناقش 
تنظيم بطول���ة عربية في هذه الرياضة مبدينة 

طنجة العام املقبل.

التقى رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
العام����ة للش����باب والرياضة د.ف����ؤاد الفالح ممثل 
رئيس االحتاد الدولي للسيارات السويسري بيتر 
في حض����ور كل من عصام جعفر نائب املدير العام 
لشؤون االنشاءات والصيانة وعيسى حمزة الرئيس 
التنفيذي لنادي السيارات. وقد تناول اللقاء مناقشة 
الوضع احلالي لرياضة السيارات وبحث مستقبل هذه 

الرياضة بالكويت في ضوء وضع الناديني التابعني 
للهيئة، وهما نادي السيارات، ونادي الربع ميل، كما 
مت التباحث حول التواجد الرسمي لالحتاد الدولي 
بالكويت ممثال في النادي الدولي للسيارات. واشار 
الفالح الى اهمية دعم الهيئة لالندية وثقة املسؤولني 
في قدرة نادي الس����يارات الدولي، وتعاون اجلهات 

املعنية الثالث في تنظيم وتطوير االحداث.

السبتي وجمعة
»داخل الملعب«

يس���تضيف برنامج »داخل 
امللعب« على قناة »الشاهد« في 
ال� 7 مساء اليوم جاسم السبتي 
ومصطفى جمعة والزميل سالم 
احلربي، البرنامج من إعداد وتقدمي 

الزميل ناصر الفضلي.

الكويت تشارك 
باأللعاب  العربية 

العسكرية في دمشق

الدفاع ممثلة  تشارك وزارة 
مبديري���ة االحت���اد الرياض���ي 
العس���كري ف���ي دورة االلعاب 
العس���كرية  العربية  الرياضية 
االولى التي تستضيفها سورية 
خ���الل الفت���رة م���ن 10 الى 20 

اجلاري.
وقال امللحق العسكري في 
س���فارتنا لدى سورية املقدم 
ع���ادل العنزي ف���ي تصريح 
ل�»كونا« ان رئيس الوفد ومدير 
االحتاد الرياضي العس���كري 
العنزي  العقيد ركن حمي���د 
والوفد العس���كري املرافق له 
س���يصل غدا ال���ى العاصمة 

السورية دمشق.

الكويت يواصل تدريباته بحضور الغانم والمرزوق

عقلة: نسعى لتصحيح مسار األبيض
مبارك الخالدي

يواصل نادي الكويت تدريباته اليومية على الس���تاد الرئيسي 
اس���تعدادا الس���تئناف مباريات الدوري املمتاز، وتشهد التدريبات 
حضورا يوميا لرئيس جهاز الك���رة النائب مرزوق الغامن ورئيس 
مجل���س االدارة عبدالعزيز املرزوق وذلك لتحفيز الالعبني من اجل 
عودة االبيض الى سابق عهده من االنتصارات خصوصا انه لم يحقق 

النتائج املرجوة منه في املرحلة السابقة.
وقال مدير الكرة عادل عقلة في حديث ل� »األنباء« ان كل من في 
النادي من العب���ني وجهازين اداري وفني ومجلس ادارة يؤمن بان 
املس���توى الفني للفريق في تراجع بداية هذا املوسم وهو ما نعمل 
على عالجه في املرحلة املقبلة حيث يؤدي الفريق اآلن تدريبات قوية 
وجادة حتت اشراف فني واداري ونأمل ان يعود االبيض الى سابق 

عهده في املباريات املقبلة بعد استئناف مباريات الدوري املمتاز.
واوضح عقلة ان املرحلة السابقة التي شهدت مشاركة االبيض في 
كأس االحتاد كانت ايجابية للغاية بعد ان عرف اجلهاز الفني قدرات 
بعض الالعبني الذين لم يشاركوا مع الفريق في املرحلة االولى من 
الدوري املمتاز، مشيرا الى ان هناك بعض الالعبني سيلعبون دورا 

مهما في الفريق مع استئناف املباريات.

دورة لتخريج حكام جدد للكرة
ينظ���م احتاد الكرة دورة تدريبية لتخريج حكام جدد في قانون 
كرة القدم بالتنسيق والتعاون مع مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة 
وبإشراف االحتاد الدولي لكرة القدم في مقر املركز وذلك خالل الفترة 

من 1 الى 14 نوفمبر املقبل.
من جانب���ه، أوضح عبداللطيف الدواس عض���و مجلس اإلدارة 
ورئيس جلنة احلكام ان برنامج الدورة سيشمل محاضرات نظرية 
من اخلامس���ة والنصف وحتى الس���ابعة والنصف مساء في حني 
ستكون احملاضرات العملية على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر 

من السابعة والنصف مساء وحتى الثامنة والنصف مساء.
واكد ان املنتسبني الى الدورة سيخضعون الى اختبارات حتريرية 
وعملية في نهاية الدورة العتمادهم كحكام عاملني في االحتاد الفتا الى 
ان هناك محاضرين معتمدين من االحتاد العربي واآلسيوي والدولي 

سيحاضرون في هذه الدورة ويشرفون على االختبارات.
من جانب آخر، غادر احلكم الدولي محمود البلوشي الى سلطنة 
عمان إلدارة املباراة الودية الدولية التي س���تجمع منتخب عمان مع 
الغابون اليوم على ستاد السلطان قابوس في مسقط. من ناحية ثانية، 
اختتمت امس في مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة دورة التحكيم 
الدولية لكرة القدم التي نظمها احتاد كرة القدم بالتنسيق والتعاون 
مع مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة، واشراف االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( بحضور س���هو السهو سكرتير عام االحتاد واحملاضر 
الدولي اسماعيل احلافي مشرف ومسؤول تطوير احلكام في مكتب 
تطوير »فيفا« في عمان، وعلي الطريفي احملاضر الدولي، وسلمان 
احلازمي احملاضر الدولي في مجال اللياقة البدنية، وسعد سكني نائب 

رئيس جلنة احلكام واحلكام الدارسني وعددهم 35 دارسا.

قطر تكشف النقاب عن ملعب »لوسيل« 
الفتتاح ونهائي مونديال 2022

كشفت جلنة ملف قطر الستضافة مونديال 2022 عن خططها 
املفصلة لتشييد ملعب »لوسيل« وذلك على هامش املؤمتر الدولي 

لقادة كرة القدم والذي عقد في مقر نادي تشلسي اللندني.
واوضح���ت اللجنة ان »هذا امللعب الذي حتيط به املياه والذي 
تزيد طاقته االستيعابية على 86 الف متفرج سيحتضن مباراتي 
افتتاح ونهائي بطولة كأس العالم 2022 اذا ما فازت قطر بفرصة 

استضافتها«.
واضافت »ميثل امللعب الذي سيتم تشييده مبدينة لوسيل في 
اجلزء الشمالي من الدوحة واحدا من 12 ملعبا مت تخصيصها من 
قبل قطر الس���تضافة كأس العالم 2022 وكلها ال تبعد عن وسط 
الدوحة أكثر من س���اعة واحدة مما س���يمكن جمهور البطولة من 
مش���اهدة مباراتني على األقل في اليوم الواحد، وهو آخر املالعب 

التي كشفت النقاب عنها جلنة ملف قطر 2022«.
ويعكس امللعب الذي صممته شركة »فوستر« للهندسة املعمارية 
»مختل���ف عناصر التراث القطري مبا في ذلك الش���راع التقليدي 
وسيكون مبثابة منوذج مستقبلي للمالعب الرياضية في سائر دول 
املنطقة، وقد مت تصميمه بحيث ميكن تفكيك س���قفه، كما انه من 
املنشآت ال� 12 التي سيتم فيها استخدام تقنيات التبريد الصديقة 
للبيئة مما يهيىء ظروفا مناخية مثلى لهذه املالعب بدرجة حرارة 
تبلغ 27 درجة مئوية، كما ان موقع امللعب سيتيح للظل االنتشار 

في جميع انحائه«.
وقال رئيس جلنة امللف الشيخ محمد بن حمد آل ثاني »إن ملعب 
لوسيل املتميز سيكون املكان املثالي الفتتاح ونهائي كأس العالم، 
كما انه س���يكون مصدر إلهام جلي���ل جديد من املالعب الرياضية 
اإلقليمية والدولية، وسيجسد تقنيات تبريد صديقة للبيئة لضمان 

األجواء املثالية لالعبني واملتفرجني على حد سواء«.
وأضاف »ان جمال شكله ميثل عناصر الفخر واحلماس في ملفنا 
والتي س���نواصل اظهارها حتى يوم اعالن نتيجة تصويت الفيفا 

لتحديد هوية منظم كأس العالم 2022 وما بعده«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد الع����ب الن����ادي األهلي 
املوجود حاليا بالنيجر ضمن 
صفوف املنتخب املصري لكرة 
القدم استعدادا ملواجهة منتخب 
التصفيات املؤهلة  النيجر في 
لبطول����ة أمم أفريقيا 2012، انه 
ال يعلم ش����يئا عن مفاوضات 
نادي س����تاندرلياج البلجيكي 
مع مسؤولي األهلي التي متت 
مؤخرا بالقاهرة من أجل ضمه 
لصفوف النادي البلجيكي خالل 
فترة االنتقاالت الش����توية في 
يناير املقبل، وهو املوعد الذي 
يحق لالع����ب التوقيع ألي ناد 
الذي  الى األهلي  الرجوع  دون 
ينتهي تعاقده معه بنهاية املوسم 

احلالي.
وق���ال انه جاه���ز لتجديد 
تعاقده مع األهل���ي دون إبداء 
أي شروط، باس���تثناء شرط 
السماح له باالحتراف اخلارجي 
في أي وقت مقابل دفع مبلغ مالي 
سيتم حتديده فيما بعده. في 
الوقت نفسه أبدى املدافع الدولي 
ترحيب���ه بالعرض البلجيكي، 
إال ان���ه لم يبد أي موافقة على 
العرض، مؤك���دا ان هذا األمر 
يتطلب االجتماع مع مسؤولي 
ستاندرلياج أوال ودراسة جميع 

للرد النهائي.
على صعي���د آخ���ر، يؤدي 
املنتخب املصري لكرة القدم مرانه 
األساسي في ال� 5:30 مساء اليوم 
بتوقيت الكويت على أحد املالعب 
الفرعية القريبة من فندق اإلقامة 
الذي يقيم فيه الفريق بالعاصمة 
النيجرية نيامي، على ان يؤدي 
مرانه االساسي غدا على امللعب 
الذي سيشهد املباراة مع منتخب 
النيجر بعد غد األحد في اجلولة 
الثانية م���ن التصفيات املؤهلة 
لبطولة كأس األمم األفريقية التي 
تس���تضيفها غينيا االستوائية 

والغابون.
وفيما يتعلق بأحداث مباراة 
التونسي في  االهلي والترجي 
ذهاب نصف نهائي دوري ابطال 
افريقيا، قالت مصادر قضائية 
إن قاضيا مبصر جدد حبس 14 
مشجعا تونس����يا ملدة 15 يوما 
التحقيق معهم بتهم  على ذمة 
تخريب ممتلكات عامة وإثارة 
الش����غب والتعدي على رجال 
ش����رطة خالل املباراة.واضاف 
مصدر إن قاضي املعارضات في 
محكمة للجنح املستأنفة واجه 
املتهمني مبا نسب إليهم فأنكروا 
التهم وقالوا إن مشجعني غيرهم 

فعلوا ذلك.

التفاصيل الذي سيشملها عقد 
انتقاله للنادي البلجيكي وبعدها 
س���يقرر املوافقة على العرض 

او رفضه.
من ناحية أخرى، زار الوفد 

البلجيكي مقر ن���ادي الزمالك 
لبحث صفق���ة انتقال محمود 
عبدالرازق )شيكاباال(، مقابل 
مليون���ي يورو، فيما متس���ك 
مجلس إدارة الزمالك مببلغ 4.5 

ماليني يورو إلمتام الصفقة، وقد 
طلب رئيس النادي البلجيكي 
مهلة لبحث الصفقة مع أعضاء 
الن���ادي، وأمهل  إدارة  مجلس 
الزمالك س���تاندرلياج 10 أيام 

)محمد ماهر(الشيخ طالل الفهد متحدثا لوسائل اإلعالم بعد وصوله إلى املطار أمس


