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مناشدة األطراف المعنية التروي في معالجة موضوع اتحاد الكرة.. والمسعود نائبًا للرئيس بالتزكية 

الفالح: »الهيئة« تعمل بشفافية وال حسابات خاصة أو عامة مع كائن من كان

»األزرق الصغير« يغادر الجمعة بطائرة خاصة إلى أوزبكستان

أكد أن عجب ال يحتاج المغادرة إلى ألمانيا

»الكرة« يدعم ترشيح علي بن الحسين
لمنصب نائب رئيس »فيفا« الفهد: فخورون بـ »الناشئين« والتكاتف حولهم نابع من الحس الوطني

الفحيحيل يلتقي كاظمة في أول ظهور له بـ »تنشيطية اليد«
 حامد العمران

يخوض الفحيحيل اليوم اولى مبارياته في البطولة التنشيطية 
لكرة اليد في إطار منافسات املجموعة األولى حيث يلتقي مع كاظمة 
في الرابعة والنصف على صالة الش���هيد باحتاد اليد بالدعية، تليها 

مواجهة الكويت مع التضامن في السادسة مساء.
في املباراة األولى التي متثل الظهور االول للفحيحيل في البطولة 
يعتبر االحمر من أجهز الفرق بعد مشاركته في البطولة العربية التي 
منحت املدرب اجلزائري س���عيد حجازي فرصة كبيرة إلعداد الفريق 
بالطريقة التي يريدها من خالل املباريات القوية وهذا يجعل االحمر 
اليوم اكثر جهوزية واألقرب للفوز السيما انه يضم مجموعة منسجمة 
من العبي اخلبرة والشباب وان كان يغيب عنهم صانعا االلعاب احمد 
سرحان وعبدالرحمن نش���مي النضمامهما الى املنتخب االول، اال ان 
اجلهاز الفني هيأ البديل الى جانب وجود سعد سالم وفيصل العازمي 
ويوسف نايف وسعد العازمي والقادم الدولي اجلديد عبداهلل الذياب 

الى جانب احلارس الدولي يوسف الفضلي وزميله مبارك سلطان.
وعلى الطرف اآلخر يدخل البرتقالي املباراة دون رصيد من النقاط 
بعد خسارته لقائه األول امام الكويت بفارق هدفني ولكن كاظمة قدم 
عرضا طيبا بقيادة املدرب املصري باسم السبكي الذي وقع في بعض 
االخطاء في املباراة االولى اال انه بالتأكيد س���يتداركها ومنها إخراج 
صانع االلعاب املتألق عبداهلل عطااهلل ونس���يانه على دكة االحتياط 

الى جانب إبراهيم األمير الذي يحتاج الى القليل من التأني.
وإذا أراد البرتقالي حتقيق الفوز اليوم فالبد من إيصال الكرة الى 
الطرفني وخاصة ناحية اجلناح األيسر احمد دويسان الذي مبقدوره 
فتح اللعب لالعب اخلط اخللفي الواعد يوسف احلداد مبعاونة العب 

الدائرة إسماعيل اخلزعل.
وف���ي اللقاء الثاني يدخل األبيض ورصي���ده نقطتان فيما يلعب 
التضامن دون رصيد من النقاط واذا بدأ الكويت بقوة ودون استهتار 
فان النتيجة س���تكون لصاحله نظرا لفارق االمكانيات لوجود خالد 
البرك وعبداهلل الغربللي وخالد الغربللي وجاس���م محمد وس���عود 
العنبري وعبدالناصر محبوب الى جانب احلارس الناش���ئ مش���عل 
الشطي وحسن الرش���دان، فيما يعتبر ابرز العبي التضامن اجلناح 
االيسر س���عد الرش���يدي والعبا اخلط اخللفي احمد سالم والناشئ 

سعود الضويحي. 

 مبارك الخالدي
عقد رئيس احتاد الكره الشيخ 
طالل الفهد اجتماعا مس����اء اول 
من امس مبقر االحتاد مع العبي 
منتخب الناش����ئني حضره نائب 
الرئيس هايف املطيري وسكرتير 
االحتاد سهو السهو والعضو مانع 
احليان الى جانب مديري املدارس 
الالعب����ني وذلك  امور  وأولي����اء 
مبناسبة قرب موعد سفر املنتخب 
للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 
التي ستقام في أوزبكستان خالل 
الفترة م����ن 24 وحتى 7 نوفمبر 

املقب����ل، حيث س����يلعب األزرق 
في املجموعة الرابعة التي تضم 
باالضافة إليه منتخبات االمارات 

والصني والعراق.
وعب����ر الفه����د ع����ن ارتياحه 
الالعبني  ام����ور  أولياء  لتجاوب 
ومديري املدارس املش����رفة على 
تعليمهم، وقال ان التفاف اجلميع 
حول هؤالء األبطال نابع من احلس 
الوطني وإلدراك جميع ش����رائح 
املجتمع ان أبناءنا س����يتوجهون 
الى طش����قند في مهمة رس����مية 
لتمثيل بالده����م في محفل قاري 

مهم واستحقاق رياضي تترقبه 
ال����دول واالحتادات القارية ملا له 
من انعكاس ايجابي على سمعة 
الدول املشاركة فيه فضال عن تأهل 
4 دول الى نهائيات كأس العالم 

من خالل البطولة.
واض����اف الفهد اننا فخورون 
بأبنائنا لبلوغهم النهائيات ونأمل 
منهم املزيد لتحقيق االنتصارات 
للكرة الكويتية التي كانت والتزال 
رقما آسيويا صعبا ال ميكن جتاوزه 
لعزمية أبن����اء الكويت وروحهم 
العالية عندما يستش����عرون ان 

التمثي����ل يتعل����ق بالوطن الذي 
أعطانا الكثير.

تجاوب ملحوظ

وتلق����ى الفه����د إش����ادات من 
احلضور، حيث أكد بعض مديري 
املدارس حرصهم على تعويض ما 
أبناءنا تسهيال ملهمتهم  سيفوت 
الوطني����ة، كم����ا أبدى ع����دد من 
أولياء األمور افتخارهم بأبنائهم، 
متمنني لهم تقدمي األفضل خالل 

النهائيات.
وقد تقرر ان يغ����ادر األزرق 

الصغير البالد اجلمعة املقبل على 
منت طائرة خاصة استشعارا من 
مسؤولي االحتاد ألهمية احلدث 
الق����اري ولتوفير أقصى درجات 
الراحة البدنية والنفسية لالعبني، 
ويض����م الوفد 2 م����ن الطباخني 
لتوفير الوجبات اخلاصة لالعبني 
مبا يت����الءم مع طبيعة البرنامج 
الفني املعد من املدرب البرتغالي 
ادغار بورغيس ومساعديه وحرصا 
من ادارة املنتخب على عدم حدوث 
اي تغيير في طبيعة األكل على 

الالعبني.

البناي: أخشى على العبينا من كشف المنشطات!

الداود في اجتماع االتحاد الدولي للدراجات

القادسية يكّرم براعم السباحة

اعلن احتاد ك����رة القدم دعمه 
ترش����يح رئيس االحتاد االردني 
االمير علي بن احلسني الى منصب 
نائب رئيس االحتاد الدولي )فيفا( 

كممثل عن قارة آسيا.
وجاء في بيان الحتاد الكرة امس 
»يؤكد رئيس وأعضاء احتاد كرة 
الق����دم دعمهم الكامل لقرار األمير 
علي بن احلسني، رئيس االحتادين 
األردني وغرب آس����يا، بالترشح 
ملنصب نائب رئيس االحتاد الدولي 
ممثال عن القارة اآلسيوية، كما يؤكد 
رئيس االحتاد الشيخ طالل الفهد 

أن احتاده يدعم هذا الترشح، كما 
يدعم أي مرش����ح عربي آخر ألي 
منصب سواء في االحتاد اآلسيوي 
أو االحتاد الدول����ي ألن ذلك يعد 
مكسبا ألسرة كرة القدم العربية 

واآلسيوية«.
وتابع »ان احت����اد الكرة يرى 
في األمير علي بن احلسني القدرة 
على تنفيذ برنامج����ه االنتخابي 
ملا فيه مصلحة الكرة اآلس����يوية، 
والقدرة على استعادة قيم اللعب 
النظيف وبناء توازن جديد ميكن أن 
تستفيد منه كافة الدول اآلسيوية، 

ويرى في افكاره ما يبشر مبستقبل 
جديد للكرة اآلسيوية، ويعمل على 
حتقيق تطلعات عشرات املاليني من 
محبي الرياضة في آسيا وخاصة 
بعد أن شاهدنا التطور الكبير الذي 
حصل في احتاد غرب آسيا وزيادة 

عدد أعضائه«.
وكان االمير علي بن احلسني )34 
عاما( واالخ غير الشقيق للعاهل 
االردن����ي امللك عبداهلل الثاني، قد 
اعلن في 7 اجلاري عن رغبته في 
الترشح املنصب نائب رئيس »فيفا« 

عن القارة اآلسيوية.

 عبداهلل العنزي
قال رئيس اجلهاز الطب����ي للمنتخبات الوطنية 
د.عبداملجيد البناي ان إصابة العب القادسية واألزرق 
احم����د عجب عبارة عن متزق 1.5 س����م في العضلة 
الضامة، ومثل هذه اإلصاب����ات في العضلة الضامة 
تعتبر حساس����ة للغاية الن عالجه����ا البد ان يكون 
مكثفا وباستمرار لذلك فإنني أعطيت تعليمات لعجب 
باحلضور يوميا وعلى فترتني صباحيه ومسائية الى 
عيادة احتاد الكرة لالش����راف عليه ومتابعة حالته، 
مضيفا ان عالجه س����يكون عبارة عن جلس����ة حقن 

باإلضافة الى العالج الطبيعي.
وأشار البناي الى انه لوال سقوط عجب القوي على 
ارضية امللعب لكانت اإلصابة خفيفة إال ان سقوطه زاد 
من حدتها، مبينا انه ليس هناك حاجة ملغادرة عجب 
الى أملانيا لتلقي العالج، فما سيقدمونه هناك هو نفس 
الدواء واحلقن التي س����نعطيها له هنا، ولكن اذا ما 
أراد الالعب املغادرة مع زميله فايز بندر فله احلرية.
وفسر تكرر اصابة الالعبني مؤخرا بالعضلة الضامة 

بأنها تأتي نتيجة لالجهاد الذي يتعرض له الالعبون 
من كثرة التدريبات واملشاركة في املباريات، باإلضافة 

الى السهر املتواصل والنظام السيئ للتغذية.
ولفت البناي الى انه س����يحاول قدر املستطاع ان 
يتجنب إعط����اء احلقن لالعبني املصابني في صفوف 
األزرق خالل الفترة املقبلة اال للحاالت الطارئة خصوصا 
في العضالت الن هذه احلقن حتتوي على منشطات وهو 
ما قد يعتبر تعاطيا للمنشطات ونحن مقبلون على 
املشاركة في بطولتي خليجي 20 وكأس آسيا وسيكون 

هناك كشف عشوائي للمنشطات على العبينا.
من جهته قال مدير األزرق اسامة حسني ان اجلهاز 
الفني للمنتخب لن يتعجل في عودة عجب الى املالعب، 
وس����ينتظر التقرير النهائي م����ن اجلهاز الطبي عن 
حالته بع����د ان يخضع عجب الى املراحل األولى من 
العالج. مشيرا الى ان األزرق سيستدعي مهاجما بديال 
للمش����اركة في خليجي 20 في حال لم يتعاف عجب 
قبل الفترة احملددة، وسيكون االختيار بعد ان نشاهد 

اجلوالت املقبلة من الدوري.

توجه رئي���س مجلس ادارة 
نادي السيارات والدراجات اآللية 
الشيخ أحمد الداود الى مكاو في 
بالصني أمس للمشاركة في اجتماع 
االحتاد الدولي لرياضة الدراجات، 
واملشاركة في االجتماع املشترك 
العربي واآلس���يوي  لالحتادين 
للدراجات النارية الذي سيعقد على 
هامش اجتماعات االحتاد الدولي 
للعبة.وأشاد الداود باجلهود التي 
يبذلها نائب املدير العام للهيئة 

العامة للشباب والرياضة لشؤون 
االنشاءات والصيانة عصام جعفر 
من خ���الل دعمه ومؤازرته مللف 
النادي لعضوية االحتاد الدولي 

لرياضة الدراجات النارية.
وأشار الى مشاركة النادي في 
عدد من البطوالت التي يش���رف 
عليها االحتاد العربي للدراجات 
النارية واستضافته للجولة الثانية 
من البطولة العربية للدراجات في 
ابريل املاضي بحضور نائب رئيس 

االحتاد الدولي للدراجات »الذي 
أبدى اعجاب���ه بالتنظيم الرائع« 
للبطولة التي تنظم ألول مرة في 

منطقة اخلليج العربي.
وشدد الشيخ الداود على ان 
حصول الن���ادي على العضوية 
الكاملة باالحتاد سيتيح املجال 
أمام الن���ادي لتنظيم العديد من 
البطوالت االقليمي���ة والدولية 
وتسجيلها في األجندة السنوية 

لالحتاد«.

أكد مدير األلعاب املائية وعضو مجلس إدارة نادي 
القادسية السابق حسن أبو احلسن ان استمرارية 
األصف���ر في حصد البطوالت واأللقاب لم يأت من 
فراغ بل جاء عن طريق االس���تقرار اإلداري الذي 
كان ينعم به لسنوات عديدة حتت رئاسة رئيس 
النادي السابق ورئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد والذي أرس���ى مع أعضاء مجالس اإلدارات 
السابقة املنتخبة دعائم النجاح حتى أصبح النادي 

األفضل في الكويت.

وأضاف ابواحلسن خالل االحتفال الذي أقامته 
إدارة األلعاب املائية بنادي القادس���ية مبناس���بة 
تخري���ج 100 برعم من أكادميية س���باحة النادي 
بحضور أمني سر نادي القادسية وليد األنصاري 
ان إدارة سباحة األصفر تقوم بواجبها على الشكل 
الصحيح من ناحية تدريب النشء وتهيئتهم مما 
يس���اعد في ان تأخذ املواه���ب الصغيرة طريقها 
لتخدم السباحة القدس���اوية في املستقبل بشكل 

خاص وسباحة الكويت بشكل عام. 

مبارك الخالدي
أعل����ن رئيس مجلس اإلدارة املدي����ر العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح ان مجلس ادارة 
الهيئة اجلديد سيعمل بكل اجتهاد ملصلحة الرياضة 
الكويتية حتقيقا للهدف األسمى وهو استعادة التوازن 
احلقيقي واملنطقي للرياضة الكويتية، مبا يتماشى مع 

خطة التنمية امللزمة جلميع جهات الدولة.
وأكد الفالح ان مجلس ادارة الهيئة سينتهج سياسة 
مبنية على الشفافية في املرحلة املقبلة، وقال: نعمل 
للمصلحة العامة وليس����ت لدينا حسابات خاصة او 
عامة مع كائن من كان، وسنبذل قصارى جهدنا ولكل 

مجتهد نصيب.
وأضاف: لقد قطعت على نفس����ي وعدا بأن أكون 
شفافا وهذا هو مبدئي في العمل حيث سنزود أعضاء 
املجلس بجميع املستندات والوثائق التي متكنهم من 

اتخاذ القرارات الصائبة دون ريب. 
جاء ذلك خالل ترؤس الفالح اجتماع مجلس ادارة 
الهيئة امس وهو االجتماع األول بالتشكيلة اجلديدة، 
وقد استعرض املجلس املواضيع املدرجة على جدول 

أعماله. 
وقرر املجلس اختيار محمد املسعود نائبا لرئيس 
مجلس اإلدارة بالتزكية، وتشكيل جلان املجلس وحتديد 
املهام الرئيسية لكل جلنة، وضمت اللجنة الرياضية 
الفريق الشيخ احمد النواف وفواز املزروعي وحسني 
البلوشي ويوسف اليتامى. واللجنة الشبابية طرقي 
سعود املطيري وخالد الغامن وأسامة الذويخ. واللجنة 
املالية حامد الرومي وخالد الغامن ويوسف اليتامى. 
واللجن����ة التنفيذية محمد املس����عود وحامد الرومي 

وأسامة الذويخ.
ومت تزويد األعضاء بجميع املس����تندات املتعلقة 
بحل األندية الرياضية ال� 10 خاصة املذكرة املرفوعة 
من رئيس مجلس اإلدارة إلى وزير الشؤون األسبق 
جمال شهاب مع اجلدول املقارن بشأن التعارض بني 

النظام النموذجي املوحد لالحتادات الرياضية واملنشور 
باجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« بتاريخ 2007/7/15 
والنظام األساس����ي النموذجي لالحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( والذي اعتمد من قبل اجلمعية العمومية 
الحتاد ك����رة القدم بتاريخ 2007/11/26، وأيد املجلس 
خطوة املدير العام رئيس مجلس اإلدارة بإرسال إحد 
هذه املستندات وهو مذكرة د.عبيد املطيري إلى إدارة 
الفتوى والتشريع ويكون املجلس بهذا قد نأى بنفسه 
ع����ن أي آثار وتبعات حل األندي����ة الرياضية، وبعد 
املناقشة قرر املجلس تفويض املدير العام إعداد تقرير 

مفصل لرفعه إلى املسؤولني بالدولة من خالل القنوات 
الرسمية املعتادة )وزير الشؤون االجتماعية والعمل( 

إليضاح الصورة املتعلقة بهذا املوضوع.
وأوض����ح املجلس أن حل األندية بالرغم مما عليه 
من مالحظات كشفتها املس����تندات الرسمية التي مت 
تزويد األعضاء بها، إال أنه سيكتفي في الوقت احلاضر 
باملتابعة مع ذوي الش����أن بالدولة للوصول إلى حل 

نهائي لهذا املوضوع.
وفيما يتعلق بوضع احتاد كرة القدم، ناقش املجلس 
جميع جوانب هذا املوضوع ابت����داء من االنتخابات 

ملجلس إدارة احتاد كرة القدم في 2007/10/9 وتعليق 
عضوي����ة الكويت من قبل االحتاد الدولي )فيفا( وما 
تبعها من خطوات وتعه����دات، وقرر بعد عدم القيام 
بأي خطوة باجت����اه احتاد كرة القدم من اجل جتنب 
ردة الفعل املتوقعة من االحتاد الدولي الذي لن يرضى 
املس����اس بنظامه املعتمد، كما يناشد املجلس جميع 
األطراف املعنية بالتروي واحلكمة في معاجلة موضوع 
احتاد الكرة احلالي، حتى ال تتضاعف مشكلة الرياضة 
الكويتية أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن، وقرر 
متابعة موضوع احتاد الكرة مع اجلهات املعنية بالدولة 

للوصول إلى احلل األمثل لهذا املوضوع وجتنب أي 
تداعيات سلبية للكرة الكويتية.

وناقش املجلس اخلطأ الذي مت فيه تعيني موظفي 
الهيئة باألسماء وحتديد املدة الزمنية وحتديد فترة 
النتخابات األندية الثمانية املنحلة، وهو قرار صدر 
من سلطة غير مختصة بناء على كتاب وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل، لذا قرر املجلس تكليف موظفي 
الهيئة احلاليني في إدارة شؤون األندية، وحتديد مكافأة 

لهم وفق قوانني اخلدمة املدنية ملدة شهرين.
وبالنسبة الى التباين في مذكرة التفاهم املوقعة 
بني احلكومة ومشروع القانون الذي مت عرضه على 
مجلس األمة بتاريخ 2009/12/30، تقرر تكليف رئيس 
مجلس اإلدارة املدير الع����ام مخاطبة رئيس مجلس 
األمة عن طريق وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل، 
بتزويد الهيئة باملستندات املذكورة، واخلاصة باملذكرات 
والرس����ائل املتبادلة، ورف����ع تقرير مفصل للمجلس 
بعد االطالع على هذه املذكرات التخاذ ما يراه مناسبا 

بهذا الشأن. 
وع����رض رئيس املجلس على األعضاء مش����روع 
ميزانية الهيئة 2011-2012 ومت تكليف اللجنة املالية 
باملجلس للتنسيق مع اجلهاز التنفيذي للهيئة وجلنتي 
الشباب والرياضة باملجلس بإضافة االعتمادات املالية 
املناسبة ألنش����طة الهيئة. كما عرض ظاهرة انتقال 
الالعب����ني الكويتيني من أنديته����م احمللية إلى أندية 
خارجية، وبعد املناقشة قرر املجلس تكليف اللجنة 
الرياضية بدراسة املوضوع من كافة جوانبه بالتنسيق 
مع األندية احمللية، ورفع تقرير في أقرب وقت ممكن 

إلى رئيس مجلس اإلدارة التخاذ الالزم.
وفي ختام االجتماع، متنى الفالح الشفاء العاجل 
لوزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
الذي سافر إلى لندن إلجراء الفحوصات الطبية، متمنيا 
له عودا حميدا ملمارسة نشاطه املعهود خلدمة الكويت 

في جميع املجاالت.
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