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الفهد: سأظل االبن المخلص لهذه المنطقة.. ودور »األولمبي اآلسيوي« يشعرنا بالفخر
عبداهلل العنزي 

اشاد رئيس املجلس االوملبي 
الفهد  الش����يخ احمد  اآلس����يوي 
بالتط����ور الكبير الذي تش����هده 
الفترة  ف����ي  االلعاب اآلس����يوية 
األخي����رة، خاصة بع����د التنظيم 
الرائع لدورة االلعاب اآلس����يوية 
التي اقيمت ف����ي مدينة غوانزو 
الصينية، وكذلك التنظيم املميز 
لسلطنة عمان في دورة االلعاب 
الشاطئية التي اختتمت مؤخرا، 
مش����يرا الى ان هذا النجاح يعزز 
من فخر املجلس االوملبي اآلسيوي 

بتنظيم هذه األحداث.
واضاف الفهد خالل حفل توقيع 
عقد تنظيم دورة االلعاب اآلسيوية 
داخل الصاالت التي س����تقام في 
اب����اد بجمهورية  مدينة عش����ق 
تركمانس����تان في 2017 بحضور 
نائب رئيس جمهورية تركمانستان 
ورئيس اللجن����ة االوملبية ديريا 
جلدي اوراذوف ومحافظ عشق اباد 
شاموهامتنب ان الدور الكبير الذي 
يقوم به املجلس االوملبي اآلسيوي 
يش����عرنا بالفخر، خصوصا ان 
الكويت هي مقر املجلس، وهذا االمر 
مينحنا دافعا قويا ملواصلة النجاح 
في كل االستحقاقات التي ينظمها 

املجلس االوملبي اآلسيوي.
وب����ن الفهد ان هناك اكثر من 
دولة تقدمت بطلبات الستضافة 
االلعاب اآلس����يوية سواء الدورة 
املجمعة الكبرى او الش����توية او 
الشاطئية او داخل الصاالت، وهو 
ما يدل على االهتمام الكبير للدول 
اآلس����يوية باألنشطة الرياضية، 
معرب����ا ع����ن س����عادته الكبيرة 
لتنظيم جدول زمني لالستضافات 

اآلسيوية.
واع����رب عن ثقت����ه وتفاؤله 
بإمكانية وقدرة تركمانستان على 
تنظيم االلعاب اآلس����يوية وانها 
ستحظى بإش����ادة اجلميع سواء 
في القارة اآلس����يوية او اللجنة 
الدولية، موجها الشكر  االوملبية 
باسمه وكل العاملن في املجلس 
االوملبي اآلس����يوي للمسؤولن 
ف����ي تركمانس����تان الهتمامه����م 
بتنظيم االلعاب اآلسيوية داخل 

الصاالت.
وقال الفهد ان الوس����ام الذي 
منحن����ي اياه الس����لطان قابوس 
لدور املجلس االوملبي اآلسيوي 
الرياضية  النهوض باحلركة  في 
يشعرني بالفخر وسأكون دائما 
عند حسن ظن اجلميع، وسأظل 

االب����ن املخل����ص له����ذه املنطقة 
وللخليج بشكل خاص.

ق����ال نائب رئيس  من جهته 
جمهورية تركمانستان ورئيس 
اللجن����ة االوملبي����ة ديريا جلدي 
اوراذوف انه سيتم تشييد العديد 
من املنشآت الرياضية بتكلفة تصل 
الى 5 مليارات دوالر، وس����يكون 
تش����ييد هذه املنشآت على ثالث 
مراحل وس����ينتهي العمل بها في 

عام 2015.
واشار اوراذوف الى اهمية هذه 
البطولة بالنسبة الى تركمانستان 
الرياض����ة فيها  وذل����ك لتطوير 
الرياضي،  واالهتمام بالش����باب 
وكذلك توفير فرص العمل النشاء 
القرية االوملبية، متوجها بالشكر 
للمجلس االوملبي اآلسيوي وعلى 
رأسه الشيخ احمد الفهد على منح 
تركمانستان الفرصة لتنظيم هذا 

احلدث القاري املهم.
وبعد ختام املؤمتر عرض فليم 
وثائقي عن االعمال التي ستقوم 
بها تركمانستان من اجل استضافة 
الدورة، وكذلك قام الفهد بجولة 
في معرض صور املنش����آت التي 
س����يتم تش����ييدها للبطولة في 

تركمانستان.

وقّع على عقد تنظيم بطولة األلعاب اآلسيوية داخل الصاالت في 2017 بتركمانستان

)كرم ذياب( الشيخ أحمد الفهد متحدثا خالل توقيع العقد مع وفد تركمانستان 

»سلة الجهراء« تتعاقد مع ديريك اليوسف يشيد بمشوار النصار

كاظمة أول األندية بالتنس

عناد: اجتماع مع الموقوفين قريباً

مؤتمر صحافي للدراجات الهوائية

»آسيوي المعاقين« يعتمد مجالس إداراته

يحيى حميدان
تعاقدت إدارة نادي اجلهراء مع احملترف االميركي ديريك تارفر 
لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة السلة بالنادي في مباريات الدور 
التمهيدي للدوري. ووصل ديريك )30 سنة و192 سم ويلعب في 
مركز صانع االلعاب( الى البالد أمس لاللتحاق بفريقه اجلديد اجلهراء 
والذي من املنتظر أن يشكل فيه قوة ضاربة، خاصة أنه ميلك دراية 
كافية مبستوى فرق دورينا بعد خوضه جتربة احترافية مميزة 
مع كاظمة منذ موسمن. وكان ديريك القادم من الرياضي اللبناني 
مميزا في التسجيل مع كاظمة، حيث يفوق تسجيل نقاطه في كل 
مباراة حاجز ال� 30 نقطة لتميزه في التسجيل من خارج القوس 
أو االختراقات، وهو ما س���يدعم »أبناء اجلهراء« كثيرا، السيما ان 
الفريق يعتمد بصورة مباش���رة عل���ى عبدالعزيز ضاري ونايف 

الصندلي في التسجيل بكل مباراة.

أشاد نائب رئيس اللجنة الفنية باحتاد الكرة الشيخ تركي اليوسف 
بالعب الفريق األول لكرة القدم بنادي خيطان والعب كاظمة السابق فايز 
النصار وما قدمه طوال مشواره، وطالبه ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة من 
اجل خدمة الرياضة الكويتية وعدم االبتعاد عن املجال الرياضي واالجتاه 

الى العمل اإلداري أو الفني سواء مع ناديه أو اي ناد آخر.
وشكر النصار اليوسف على الدعم الذي قدمه وقبوله بان يكون رئيس 
اللجنة املنظمة ملهرجان اعتزاله الذي س���يقام 21 فبراير املقبل في اللقاء 
الذي يجمع خيطان املطعم بنجوم املنتخب الوطني مع الكرامة السوري 
على ملعب ستاد محمد احلمد بنادي القادسية حتت رعاية رئيس احتاد 

كرة القدم الشيخ طالل الفهد.

بحضور أمن سر عام احتاد التنس عبدالرضا الغريب ومدير املنتخبات 
الوطنية للتنس عبداهلل العدواني اختتمت بطولة االحتاد حتت 18 سنة 
على مالعب نادي القادسية مبشاركة ثمانية اندية هي: خيطان والساملية 
وكاظمة والكويت واليرموك والشباب والتضامن والصليبخات. وفي 
املباراة النهائية للبطولة التي حسمها العب كاظمة محمد عبدالرضا رضا 
لصاحله بنتيجة 6-4 ليفوز باملباراة والبطولة ويتوج بطال لناشئي 
الكويت حتت 18 س����نة. وفي الترتيب النهائي لالندية جاء كاظمة في 
املركز األول برصيد 241 نقطة والس����املية في املركز الثاني برصيد 157 

نقطة والكويت في املركز الثالث برصيد 138 نقطة.

أكد امن س���ر نادي الصليبخات ومدير كرة اليد سعد عناد ان هناك 
اجتماعا قريبا سيعقد مع العبي الفريق االول لكرة اليد املوقوفن من قبل 
مجلس ادارة النادي السابق، وهو اول مجلس عن من قبل الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بعد حل اندية االغلبية. واضاف انهم اوال واخيرا ابناء 
النادي وقدموا الكثير للفريق وحققوا معه العديد من البطوالت احمللية 
واآلسيوية، مبينا انه اذا كان هناك اختالف في وجهات النظر فمن املمكن 

تقريب وجهات النظر والوصول الى اقرب نقطة يتفق عليها اجلميع.
تعق����د اللجنة املنظمة لبطولة اخللي����ج الثالثة لطواف الدراجات 
الهوائية مؤمترا صحافيا في احلادية عشرة من صباح االربعاء املقبل 
في احتاد ألعاب القوى يتحدث خالله رئيس اللجنة محمد علي أحمد 

عن البطولة التي ستنطلق 23 اجلاري وتستمر حتى 25 منه.

قال رئيس منطقة غرب آسيا التابعة لالحتاد اآلسيوي للمعاقن 
ناص���ر العجمي ان اجلمعية العمومي���ة لالحتاد اعتمدت مجالس 
ادارات مناطق القارة اخلمس التابعة لها لقيادتها للسنوات االربع 
املقبلة. وان اجلمعية التي عقدت امس اقرت مجلس ادارة منطقة 
غرب آس���يا والتي ترأسها الكويت اضافة الى مناطق شرق القارة 

وجنوبها ووسطها وجنوب شرق آسيا.

اليرموك والسالمية أبطال العرب في اإلسكواش

حامد العمران 
شهدت البطولة العربية الثالثة 
عشرة لألندية لالسكواش مفاجآت 
عديدة، حيث انقلبت النتائج رأسا 
على عقب في بطولة الفرق حتت 17 
سنة ليحدث ما لم يكن في احلسبان 
ويتوج اليرموك بطال للعرب بعد 
ان فاز على سموحة املصري 1-2، 
في محاول����ة للحصول على املركز 

الثاني، ولكن املصرين قالوا كلمتهم 
وفازوا على املتصدر الكلية االردني 
2-1 لتتساوى الفرق الثالثة بالنقاط 
ويحسمها اليرموك باألشواط وبفارق 
شوط واحد، فيما جاء سموحة ثانيا 
واحتل الفريق االردني املركز الثالث. 
وفي فئة العمومي استطاع الساملية 
أن يتوج بطال للعرب على حساب 
اليرم����وك بعد التغل����ب عليه 1-2 

في مب����اراة ممتعة قدم فيها أبطال 
الكويت عرضا فنيا رائعا استمتعت 
به اجلماهير احلاضرة، وكان العب 
الساملية عبداهلل املزين قد فاز على 
العب اليرموك عمار التميمي 0-3 
وفاز فالح فايز على العب اليرموك 
ناصر الرامزي 3-0 فيما خسر سالم 
فايز أمام العب اليرموك علي الرامزي 
1-3. وع�ق����ب ال�ل�ق�اء ال�خ�ت�امي، 

ق�ام م�م�ثل االحتاد العربي اي�ه�اب 
امليداليات  ب�رك�����ات ب�ت�س�����ل�ي�م 
والكؤوس ألصحاب املراكز االولى، 
واس����تطاعت ال�ف�رق الكويتية أن 
تتصدر الترتيب العام للميداليات 
بتحقيق ث�الث ميداليات ذهبية جاءت 
عن طريق عبداهلل املزين في فردي 
العمومي والس����املية في العمومي 

واليرموك لتحت 17 سنة.

د.عبداهلل الطريجي واعضاء مجلس إدارة نادي الساملية في استقبال الالعبني أبطال العرب في االسكواش

الحساوي: استقالة الفهد واردة ومنصب الرئيس بيد مجلس اإلدارة

إدارة القادسية المنتخبة تتسلم النادي وسط تحفظ مالي وإداري

عبدالعزيز جاسم
تس���لمت إدارة نادي القادسية املنتخبة إدارة النادي من قبل اإلدارة 
املعينة وقد حضر من الهيئة كمال العشيري لإلشراف على تسليم العهدة 
اإلدارية واملالية حيث تس���لم أمن الس���ر رضا معرفي احملضر اإلداري 
من أمن الس���ر املعن وليد األنصاري، باإلضافة الى جميع أختام النادي 

الرسمية مع محاضر االجتماعات السابقة.
كما تسلم أمن الصندوق جمال النفيسي احملضر املالي من قبل أمن 
الصندوق املعن عادل قمبر باإلضافة الى العهدة املالية التي كانت نقدا 
وشيكات مع التقرير املالي. وأبدى النفيسي حتفظه على العهدة املالية 
حلظة تسلمه. من جانبه، قال أمن السر رضا معرفي ان نادي القادسية 
قد ُسلب في اآلونة األخيرة ومت استرداده لكن ابتعاد اإلدارة عن النادي 
13 ش���هرا لن مير مرور الكرام ألننا ُسلبنا دون وجه حق، لذلك يجب ان 
نتحفظ على التقريرين املالي واإلداري ودراس���تهما جيدا، الفتا الى ان 
ادارة نادي القادس���ية س���ترفع قضية تعويض أدبي ومالي على الهيئة 

وستشكل جلنة من احملامن للدفاع عن النادي.
وأضاف معرفي ان القادسية متت محاربته كثيرا في اآلونة األخيرة، 
واآلن لديه هدف أساس���ي هو احملافظة على كأس التفوق، مشيرا الى ان 

رواتب االحتراف اجلزئي لم تصرف منذ 5 أش���هر والهيئة ادعت ضياع 
الكشوف وزودناها بكشوف أخرى. فقالت انه ال توجد ميزانية.

وبن معرفي ان اجلميع يتساءل اآلن من الرابح ومن اخلاسر، فاألمر 
واض���ح، الرابح هو الرياضي واخلاس���ر هو السياس���ي وهذه نصيحة 
للسياس���ين مرة أخرى، ابتعدوا عن الرياضة وعدلوا القوانن قبل ان 
يأخذنا الوقت. من جهته، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة فواز احلساوي 
ان الشيخ طالل الفهد والبطوالت اسمان ال يفترقان ويعتبر من أهم عوامل 
النجاح في حتقيق البطوالت، مضيفا انه اآلن يجب علينا مواصلة املسير 

لتحقيق االجنازات من أجل إرضاء جماهير األصفر الوفية.
وأضاف احلساوي ان حتديد منصب رئاسة النادي سيكون بيد أعضاء 
مجلس اإلدارة، مشيرا الى ان األمور حتى اآلن غير واضحة بشأن استقالة 
الفهد من رئاسة النادي. من جانبه، أكد أمن سر اللجنة املعينة السابقة 
وليد األنصاري انه س���يتابع النادي من املدرجات ألنه تلميذ من تالميذ 
هذه القلعة الكبيرة وانه لن يبتعد عن النادي بعد ان سلم العهدة لإلدارة 
املنتخبة، مشيرا الى انه جاء بقرار وغادر بقرار. وشكر األنصاري كل من 
وقف معه في الفترة السابقة خصوصا زمالءه املعينن الذين لم يدخروا 

جهدا في استمرار تفوق القادسية في جميع األلعاب.

)كرم ذياب(أمني سر نادي القادسية رضا معرفي مع أمني السر السابق وليد األنصاري وأمني الصندوق جمال النفيسي وفي اإلطار نائب رئيس النادي فواز احلساوي

)هاني الشمري( سامي الصانع قدم أداء الفتا أمام اجلهراء  

القادسية والنصر والتضامن تقترب من التأهل في »االتحاد«

ان مث���ل منتخب الش���باب في 
الس���ابعة  البطولة اخلليجية 
للشباب والتي استضافتها البالد 
مستوى متميزا من حيث اجلرأة 
في التقدم للنواحي الهجومية 
وإجادته عكس الكرات العرضية 
وقوته اجلسمانية في التالحم 
البدن���ي أثناء الدف���اع وهو ما 
يبشر مبس���تقبل واعد لالعب 

مع الفريق.

كظهير أمين واعد ومهددا اخلبير 
احمد الصبيح الذي زج به مدرب 
الفريق روماو كظهير أيسر وهو 
املركز الذي يشغله العب املنتخب 
املتواجد حاليا مع  فهد عوض 
األزرق في معس���كره اإلعدادي 
بالقاهرة حتضي���را لنهائيات 
كأس آسيا املقررة يناير املقبل 

في قطر.
الذي سبق  واظهر الصانع 

يشاركه نفس الرصيد بعد فوزه 
على اجلهراء 2-0 ويأتي الساحل 
ثالثا برصيد 15 نقطة ما يعني 
ان حظوظ الكويت والتضامن 
هي األقوى حلصد بطاقتي التأهل 
عن املجموعة وجاء فوز األبيض 
مستحقا على الصليبخات 0-3 
ثائرا من خس���ارته في القسم 
األول 4-1 وجنح الالعب سامي 
الصانع بتقدمي أوراق اعتماده 

مبارك الخالدي 
اقتربت مالمح الفرق األربعة 
املتأهلة للدور للنصف نهائي 
لبطولة كأس االحتاد من الظهور 
بشكل كبير بعد انتهاء منافسات 
البطولة  العاشرة من  اجلولة 
حيث غرد القادسية وحيدا في 
صدارة املجموعة األولى برصيد 
23 بعد فوزه على الساملية 1-2 
وبقيت له مباراتان أمام خيطان 
وكاظمة وحل النصر في املركز 
الثاني برصي���د 22 نقطة وله 
مباراتان أمام اليرموك والساملية 
وتعثر كاظمة بتعادله املفاجئ 
مع خيطان 1-1 ليحافظ على 
آماله برصيد 20 نقطة وبذلك 
تنحصر املنافسة بن القادسية 
والنصر وكاظمة في اجلولتن 
املتبقيتن 27 اجلاري وال� 2 من 
الشهر املقبل وان كانت حظوظ 
البرتقال���ي صعبة إذ تبقت له 
مباراة وحيدة أمام القادس���ية 

في اجلولة األخيرة.
وودع البطولة العربي الذي 
لم يشفع له فوزه على اليرموك 
3-2 حيث ان رصيده ارتفع إلى 
15 نقطة لن تؤهله للمنافسة 
إال ان ف���وزه جنى على مدرب 
اليرموك الصربي ميروسالف 
كاراس���ي ال���ذي أطاح���ت به 
النادي املنتخبة وكأنها  إدارة 
كانت تتحن العودة إلى إدارة 
النادي التخاذ قرار إقالة املدرب 
وأسندت املهمة الى الوطني احمد 

عبداحلميد.

 الكويت والتضامن
األقرب للثانية

وف���ي املجموع���ة الثاني���ة 
اس���تطاع الكوي���ت ان يعتلي 
الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق 
األه���داف ع���ن التضامن الذي 


