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 إنما فازت الشرعية في عودة األندية
 لم تفز أنديـــة التكتل علـــى املعايير، فجميعها 
أندية كويتية وإن اختلفت في كل شيء، امنا فازت 
الشـــرعية في اليوم الذي أعاد فيه القضاء الشامخ 
األنديـــة املنتخبة الى حيث ما كانت عليه قبل قرار 
الهيئة املتسرع بحلها وتعيني مجالس معينة بحجة 
مخالفة القوانني احمللية، عادت األندية املنتخبة من 
جمعياتهـــا العمومية إلى أماكنها بعد عام من احلل 
ألنهـــا لم تخطئ إمنا قامت بدورها حســـب النظام 
األساســـي الحتاد الكرة بانتخاب مجلس إدارة من 
٥ أعضاء فـــي ١٤ نوفمبر ٢٠٠٩ وهو ما أكد صحته 
محكمة كاس الدولية واعترف به رســـميا االحتاد 

الدولي لكرة القدم.
  ما يعنيني ويعني غيري أيضا ان يعود االستقرار 
الى احلالة الرياضية بعد ثالث سنوات من القضايا 
وتبادل االتهامات بني األطراف املتنازعة، وعلينا ان 
نرمي خالفاتنا الســـابقة ونعمل من اجل النهوض 
برياضاتنـــا في جميع األندية وأصبح لزاما تعديل 
القوانني الرياضية مبا يتوافق وامليثاق االوملبي كي 
يتم رفع اإليقاف املفـــروض علينا دوليا، يجب ان 
نواجه الواقع وال نلتف حوله، ال تقولوا ان قوانيننا 
احمللية صائبة وغيرنا خطأ، فقد شبعنا من سماع 
ذلك والنتيجة واضحة، فهذا هو القضاء يؤكد على 
وجود مثالب في قانون ٥ لسنة ٢٠٠٧ بتأكيد احملكمة 
الدستورية على عدم دستورية الفقرة األخيرة من 
القانون التـــي تتعلق باجلمع بني املناصب وتبطل 
قرار عزل الشيخ طالل الفهد من منصب نائب املدير 
العـــام للهيئة وتعيده الى منصبه ومن بعده أيضا 

حكم محكمة التمييز بعودة األندية املنحلة.
  نقدر وجنل ما يقوم به النواب في مجلس األمة 
في أداء أدوارهم الرقابية والتشريعية، وكنا نتمنى 
ان تقوم النائبة الفاضلة أسيل العوضي بالدفع نحو 
حلحلة القضية الرياضية لكنها اختزلتها في قولها 
«املهم أال يزعل ولدنا» وتعني الشـــيخ طالل الفهد، 
وكأنه وحده سبب كل املشاكل الرياضية وهو قول ال 
نتفق فيه مع النائبة الفاضلة بعدما أنصفه القضاء 
محليا ومحكمة كاس دوليا، فاملشكلة كانت متشعبة 
بني القوانني احمللية ومثلها الدولية وال ميكن حصرها 
في شخص واحد مارس حقه الذي يكفله الدستور 

وعاد إلى مناصبه بأحكام قضائية.
  > دعونا من تداعيات الساحة احمللية ولنذهب 
إلى أزرقنا املتواجد في القاهرة في معسكر تدريبي 
قبل الذهاب إلى الدوحة للمشاركة في كأس آسيا (٧ 
إلى ٢٩ يناير٢٠١١) ونرى ان إقحامه في ثالث مباريات 
جتريبية قوية مع كوريا الشمالية «٢٤ و٢٧ الشهر 
اجلاري» وزامبيا «٣١ منه» أمر مرهق لفريق خرج 
منذ فترة بسيطة من بطولة اخلليج بطال مستحقا، 
واألفضل في نظرنا االكتفاء في مباراتني خصوصا 
ان العناصـــر املتواجدة مع املدرب غوران ال حتتاج 

للتجربة. وسالمتكم.
   ناصر العنزي 

 الصايغ: «فيفا» ال ينظر إلى األرباح 
بقدر خدمة االتحادات 

 الفهد يشيد بنجاح كأس العالم لألندية

 «الكويتية» تهدي الالعبين تذاكر سفر  

 «الفنادق الكويتية» كرّمت األزرق  

 أشاد رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد بالنجاح غير املسبوق 
الذي حققته بطولة العالم لألندية التي اختتمت امس في العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي، وقال: ترجم اإلماراتيون بصدق آمال شـــباب 
املنطقة وأحقيتهم في استضافة األحداث الرياضية الكبيرة بفضل 
الدعم الكبير الذي يقدمه ســـمو رئيس الدولة الشـــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.
  وأضاف الفهد: بإمكان اإلمارات استضافة كبرى األحداث الرياضية 
ليس في مجال كرة القدم فحســـب وإمنا فـــي جميع الرياضات، 
ومن خالل متابعتـــي للبطولة احلالية، فقد لفت نظري احلضور 

اجلماهيري القياسي مقارنة مع النسخة األخيرة. 

 اســــتقبل رئيس احتاد الكرة الشــــيخ طالل الفهد في مكتبه مبقر 
االحتاد بالعديلية عادل بورســــلي مدير العالقات العامة في اخلطوط 
اجلوية الكويتية، حيث قدم التهاني باســــم رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة وجميع العاملــــني في «الكويتية» إلى رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة االحتاد والعبي املنتخب الوطني مبناسبة فوزهم بكأس خليجي 
٢٠. كما قدمت اخلطوط اجلوية الكويتية تذاكر ســــفر جلميع العبي 
املنتخب الوطني لرحالتها إلى اخلليج والشرق األوسط. وأعرب الفهد 
عن شــــكره واعتزازه مببادرة اخلطوط اجلوية الكويتية وإسهامها 
في دعم أبنائنا الالعبني الذين حققوا إجنازا تاريخيا بفوزهم. وأشاد 
الفهد برئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملني في مؤسسة اخلطوط 
اجلويــــة الكويتية وما يبذلونه من جهود لالرتقاء باخلدمات اجلوية 

في الكويت.

 كرمت شـــركة الفنادق الكويتية االزرق مبناســـبة فوزه بلقب 
«خليجـــي ٢٠» في اليمن، وأقيم حفل التكرمي في أمســـية خاصة 
نظمتها إدارة الشركة بفندق املارينا مول حضرها جنوم «األزرق» 
وعدد من املسؤولني في الشركة وحشد من معجبي الفريق الوطني 
ورجال اإلعالم والرياضة وذلك مبشـــاركة مدير االطعام بالشركة 

ماريو باسيل. 
  وقدمت شـــركة «كيك آند بيك» إحدى شـــركات الفنادق كيكة 
خاصة باملناســـبة زينتها بصورة أعضـــاء الفريق وهم يحملون 
كأس الدورة العشـــرين لبطولة اخلليـــج التي عادت إلى أحضان 

الكويت للمرة العاشرة. 

 أكدت مراقب ادارة االنشاءات في الهيئة لعامة للشباب والرياضة 
وصاحبة فكرة «مشـــروع الهدف» الذي افتتحه رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم السويســـري جوزيف بالتر م.رشا الصايغ 
ان هذا املشـــروع يسبق عدة مشاريع رياضية مهمة قادمة في 

الكويت وحتديدا في ستاد جابر الدولي.
  واضافت الصايغ: لقد طرحت فكرة مشروع الهدف مع مساعد 
مدير املدير االقليمي في االردن عضو االحتاد الدولي لكرة القدم 
االردني ماجد العبوة الذي رحب بالفكرة خاصة ان بالتر يدعم 
مثل هذه املشـــاريع احليوية التي تكون لها نتائج ايجابية في 
االحتادات االهلية في املستقبل،مشـــيرة الى ان «فيفا» ال ينظر 
مبقياس الدول الغنية او الفقيرة، ولكنه يدعم املشـــاريع التي 
يرى أنها جيدة ومفيدة وال ينتظر «فيفا» طرح املناقصات مثال، 
مبثل هذه املشـــاريع امنا هدفه خدمة االحتادات في كل الدول 

ويدعمها ماديا ومعنويا.
  واعتبرت الصايغ افتتاح مشـــروع الهـــدف في الكويت من 
قبل جوزيف بالتر، والشيخ طالل الفهد بداية الطريق ملشاريع 

مستقبلية في ستاد جابر الدولي.
  وثمنت دعـــم وجهود الفهد لهذه املشـــاريع التي ترفع من 
سمعة الدول واالحتادات خاصة ان الفيفا ينظر بعني االعتبار 
تعاون ورغبة الدول واالحتادات االهلية مبثل هذه املشـــاريع 

الرياضة.
  واعربت عن سعادتها بنجاح فكرتها االولى في الكويت من 
خالل مشروع الهدف الذي حظي باهتمام دولي واعالمي كبير، 

ونيله ثقة الـ «فيفا» في املقام االول.
  ونوهت باهتمـــام رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
د.فؤاد الفالح مبثل هذه املشاريع ودعمها استعدادا للقيام بأي 
خطوة الجناز املشروع، وكذلك اجلهود الواضحة من قبل نائب 
املدير العام لشؤون االنشاءات عصام جعفر الذي اعطى موضوع 

مشروع الهدف اهمية واضحة حتى مت على ارض الواقع.
  وعلى صعيد آخر كشـــفت الصايغ ان هناك عدة مشـــاريع 
رياضية ســـيتم افتتاحها في الكويت في اكثر من ناد، وموقع 
ومنشـــآت رياضية لعدة العاب سواء كانت فردية او جماعية، 

مما يسهم في االرتقاء باحلركة الرياضية في البالد. 

 صاحبة فكرة مشروع «الهدف» 

 م.رشا الصايغ 

 يوسف نزار خسر مباراته بسبب اإلرهاق 

 األزرق إلى معسكر القاهرة ويتدرب على «الهدف» اآلسيوي
 غوران: لم أحدد أسماء الالعبين الثالثة المستبعدين 

(قاسم باشا)   عادل الغريب والعبو األزرق يقطعون الكيكة في املطار 

 محمد راشد وطالل العامر وخالد القحطاني وعبدالعزيز املشعان قبل املغادرة إلى مصر 

 عبداهللا العنزي 
اولى  اليـــوم    يبـــدأ االزرق 
حصصه التدريبية في معسكره 
بالقاهرة على مالعب مشـــروع 
اكتوبر  الهدف فـــي مدينـــة ٦ 
استعدادا خلوض نهائيات كأس 
آسيا املقررة في ٧ يناير املقبل 
في قطر، حيث يلعب االزرق في 
املجموعة االولى مع منتخبات 
قطـــر املضيف واوزبكســـتان 

والصني.
  ومـــن املقـــرر ان يخـــوض 
املنتخب تدريبني صباحا ومساء 
بعد الراحة السلبية التي اعطيت 
لالعبني يوم امس بسبب جتنب 
االرهاق من الســـفر وســـيركز 
لـــالزرق بقيادة  الفني  اجلهاز 
املدرب الصربي غوران توڤاريتش 
اللياقة البدنية في  على جانب 
التدريب الصباحي بهدف رفع 
معدالت اللياقة لالعبني على ان 
يخصص التدريب املسائي على 

اجلوانب التكتيكية.
  وســـيخوض االزرق خالل 
معسكره ٣ مباريات جتريبية 
امام كوريا الشمالية يومي ٢٤ 
و٢٧ اجلاري وزامبيا يوم ٣١ منه 
على ان يعود الـــى البالد يوم 
القائمة  ٣ يناير ليختار بعدها 
الرسمية التي ستضم ٢٣ العبا 
النهائيات اآلســـيوية  خلوض 
ومن ثم السفر يوم ٥ يناير الى 

الدوحة.
الفنـــي    واختـــار اجلهـــاز 
اللعـــب مع منتخب  للمنتخب 
كوريا الشـــمالية لتشابه ادائه 
مع املنتخب الصيني حيث يعتمد 
اللعب السريع  املنتخبان على 
واالنضبـــاط التكتيكي واختار 
اللعب مع زامبيا والتي تشتهر 
بالقـــوة اجلســـمانية واللياقة 

البدنية العالية وهو شبيه بأداء 
منتخب اوزبكستان.

  وكان االزرق قـــد غادر الى 
القاهرة ظهـــر امس  معســـكر 
برئاســـة عضو مجلـــس إدارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
وعضو اللجنة الفنية والتطوير 

باحتاد الكرة يوســـف اليتامى 
ويضم كال من أســـامة حسني 
مديرا للفريـــق وعلي محمود 
اداريا  العجمي  مشرفا ومبارك 
وحسني بوحمد عضو العالقات 
العامة واملدرب غوران ومساعده 
عبدالعزيز حمـــاده والصربي 

وخالد القحطاني وعلي مقصيد 
ومحمد راشد وطالل العامر وفهد 
االنصاري وصالح الشيخ وجراح 
العتيقي وعبداهللا الشمالي وخالد 
خلف وبدر املطوع وفهد العنزي 
البريكي ووليد علي  وعبداهللا 
وعبدالعزيز املشعان ويوسف 

توســـبا مدربا حلراس املرمى 
ود.علي الشمالي طبيبا باإلضافة 
إلى ٢٦ العبا، وهم: نواف اخلالدي 
وخالد الرشيدي وحميد القالف 
ومســـاعد ندا وحســـني فاضل 
واحمد الرشيدي ويعقوب الطاهر 
وفهد عوض وعامـــر املعتوق 

ناصر وحمد العنزي واحمد عجب 
ومن املقـــرر ان يلتحق بالوفد 
د.عبدالعزيز الشمالي اخصائي 
العالج الطبيعي اليوم بعد تخلف 
الجراء الفحوصات الالزمة من 

الوعكة الصحية التي أملت به.
  من جهته، قال مدير املنتخب 
اسامه حسني ان العد العكسي 
للنهائيات االسيوية قد بدأ االن 
الالعبني ان يســـتفيدوا  وعلى 
بنسبة ١٠٠٪من املعسكر من اجل 
التحســـني من لياقتهم البدنية 
او تطبيق تكتيك اجلهاز الفني 
مشددا في الوقت ذاته على اهمية 
التزام جميع االعبني بتعليمات 

اجلهاز االداري.
  وبني حســـني ان كأس اسيا 
تختلف كليا عن كأس اخلليج 
فاملنتخبات هنـــا اقوى واكثر 
تطـــورا وســـيلعب االزرق مع 
القارة  مـــدارس مختلفة مـــن 
لذلك علينا ان نثبت انفسنا في 
النهائيـــات وان نقدم الصورة 
املرجوة من قبل جماهيرنا شاكرا 
في الوقت ذاته ادراة احتاد الكرة 
بتسهيل جميع االمور وتلبية 

ملتزمات الوفد.
  مـــن جانبـــه، قال غـــوران 
انه ســـيقرر الالعبـــني الثالثة 
القائمة بعد  املســـتبعدين عن 
الفرصة للجميع في  ان يعطي 
املعسكر ويقف على مستوياتهم، 
مضيفـــا انه لن تكون هناك اي 
مجامالت على حساب التشكيلة 
النهائية ومقرا بوجود صعوبة 
كبيرة في حتديد اسماء الالعبني 
الـ ٣ املستبعدين نظرا لتقارب 
جميع املســـتويات الفنية ولو 
كان االمر بيده الختارهم جميعا 
ولكن هذه هي اللوائح املعمول 

بها في البطولة. 

 «الصم» يستغرب حرمان 
العبيه من مكافأة 
االحتراف الجزئي

 فوز سورية على العراق

 اســــتغرب رئيس نادي الصم 
منصور احلربــــي حرمان العبي 
النادي من مكافأة االحتراف اجلزئي 
املعمول بها في االندية الرياضية 
الشــــاملة واملتخصصة لالسوياء 
واملعاقني، معتبرا ذلك «امرا غير 
مفهوم». وقال احلربي في تصريح 
لـ «كونا» ان هذا االمر اثر كثيرا في 
نفسيات العبي النادي خصوصا ان 
نظراءهم في نادي املعاقني يحصلون 
على هذه املكافأة، متسائال: ما الفرق 
بني الالعبني ذوي االعاقة احلركية 
والذهنية واملكفوفني التابعني لنادي 
املعاقني والعبي ناديه الذين يعانون 
االعاقة السمعية. واضاف ان عددا 
من العبي النادي السيما املميزين 
منهم انتقلوا للعــــب الى االندية 
الشاملة لالستفادة من هذا القانون 
الذي وجد خلدمة جميع الرياضيني 
دون متييز مشيرا الى ان عددا ليس 
بالقليل من العبيــــه امتنعوا عن 
احلضور للتدريبات لعدم وجود 
حافز لهم في ظل استفادة اقرانهم 
من هذا القانون والذين قد يقلون 

عنهم في املستوى واالجنازات. 

 فاز املنتخب الســـوري لكرة 
القدم على نظيره العراقي ١-٠ 
امس في مدينة السليمانية (شمال 
البالد) في مباراة ودية تندرج 
ضمن حتضيراتهما للمشـــاركة 
في نهائيات كأس األمم اآلسيوية 

بالدوحة من ٧ الى ٢٩ املقبل.
  وسجل طه دياب هدف املباراة 
الوحيد للمنتخب السوري في 

الدقيقة (٨٥). 

 السالمية واليرموك يتواجهان في المباراة 
النهائية لبطولة األندية العربية لالسكواش 

  هذا وتعود الوفود الكويتية 
الى البالد في الـ ٣ عصر اليوم 
وستحظى الوفود باستقبال في 
التشريفات بعد احرازها  قاعة 

غلة وافرة من امليداليات. 

٠ - ٣ امام االردني احمد سراج، 
اليرموك في وضع  وبذلك بات 
محرج ويتحتم عليه الفوز على 
فريق سموحة املصري ليحقق 

املركز الثاني.

 حامد العمران
الساملية واليرموك    ضرب 
موعـــدا في املبـــاراة النهائية 
لبطولة االندية العربية الـ ١٣ 
لالسكواش املقامة في األردن، 
وقد شهدت البطولة تألقا كويتيا 
في الدور نصف النهائي، حيث 
استطاع الساملية التغلب على 
فريق مدينة احلسني األردني 
٢-٠ بتغلب فـــالح فايز على 
ابراهيم الزبيدي ٣ - ٠. وكان 
تألق فـــالح واضحا حيث لم 
يعط الالعـــب االردني فرصة 

للتقدم عليه.
  وفي املباراة الثانية، فاز بطل 
العرب عبداهللا املزين على احمد 
الزبيدي ٣ - ٠، وكان الشـــوط 
الثاني قاسيا على الزبيدي حيث 
فاز املزين ١١ - ٠ ما احبط الالعب 

االردني.
الثانية، تغلب  املباراة    وفي 
اليرموك علـــى فريق اخلطوط 
العراقي ٢ - ٠، وكانت املباراة 
األولى متقاربة، وخســـر عمار 
التميمي امام العراقي رســـول 
هاشم ٩ - ١١، ثم انتفض التميمي 
وحول خسارته الى فوز مستحق 
٣ - ١، وتغلـــب محمد يعقوب 
في املباراة الثانية على العراقي 
هشام عبدالكرمي ٣ - ٠، ويعتبر 
يعقوب من ابـــرز الالعبني في 

البطولة وحقق نتائج الفتة.
  وفي فئة ١٧ ســـنة، تعرض 
اليرموك خلسارة مفاجئة امام 
فريق مدينة احلسني ١ - ٢، وكان 
عيسي اشكناني خارج الفورمة 
وخسر امام العب اردني متواضع 
٠ - ٣، وهذا ما وضع يوسف نزار 
حتت الضغط النفسي ليخسر 
نزار الـــذي يعاني من االرهاق 


