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أكد أن من يتعمد إيقاع الضرر بالكويت »ما نخليه.. وراح ندبرها«

الفهد: »اآلسيوي« يطلب بطاقة مدنية للعنزي وراشد وإال فلن يشاركا في كأس آسيا
 يحيى حميدان

كشف رئيس احتاد كرة القدم 
الشيخ طالل الفهد عن عراقيل جديدة 
وضعها االحتاد اآلسيوي للعبة بعد 
طلبه ضرورة تقدمي بطاقة مدنية 
لالعبي املنتخب الوطني فهد العنزي 
ومحمد راشد مكتوب فيها »كويتي« 
وإال فلن يشاركا في بطولة كأس 
آسيا التي ستحتضنها العاصمة 
القطرية الدوحة من 7 الى 29 يناير 

املقبل.
وبني الفهد خالل ندوة »الرياضة 
الكويتية.. واق����ع وطموح« التي 
اقيمت ظهر أمس في كلية احلقوق 
أن االحتاد االسيوي فاجأنا بطلبه 
هذا ولكن بعون اهلل سنقوم بتسيير 
األمور، ونقول للجماهير الكويتية 
»ال حتات����ون راح ندبره����ا.. ومن 
يتقصد إيقاع الضرر بالكويت ما 
نخليه ونعرف شلون نرد عليه«.

وأضاف أن العنزي لم يحصل 
حت����ى اللحظ����ة على اجلنس����ية 
السعودية وان حصل عليها فإنه 
لن يستطيع اللعب مع أي منتخب 
آخر بسبب مش����اركته مع األزرق 
في العديد من املناسبات الدولية 

والرسمية.
وأش����ار الفهد الى أن الرياضة 
الكويتية تعاني العديد من املعوقات، 
فهي تعتمد على املبادرات الشخصية 
من خالل فكرة من شخص ما سواء 
كان رجال أو امرأة ويسعى لتطبيقها. 
موضح����ا أن الوضع احلالي الذي 
نعيشه يفتقر لوجود رياضة علمية 
وان كنا نحاول تطوير بعض األمور 
التي تنقص رياضتنا حاليا، وانا من 
خالل معايشتي القصيرة في احتاد 
الكرة بعد أن تسلمت رئاسته وجدت 
أن االمكانيات واألجهزة املوجودة في 
نادي القادسية تفوق مبراحل كبيرة 
املوجودة حاليا ف����ي احتاد الكرة 

وعلى سبيل املثال أجهزة القياس 
الطبي وبعض األمور األخرى التي 
سنسعى لتوفيرها لتهيئة األجواء 
املثالية لتحقيق أفضل النتائج في 

البطوالت القادمة.

عروض الفرق العالمية

وأوض����ح الفه����د أن رياضتنا 
حتت����اج لتفعيل قان����ون التفرغ 
الرياضي وقانون املنشآت املعلق 
منذ 5 س����نوات دون حترك لبناء 
منشآت حديثة باألندية واالحتاد 
لتستفيد منها تلك األندية الى جانب 
منتخباتنا الوطنية بجميع مراحلها 
السنية فالى اآلن لم يتم بناء سوى 

ملعب واحد وهو ستاد جابر.
وكشف عن العديد من العروض 

عن طريق بعض املتعهدين للعب مع 
أندية عاملية مثل برشلونة وريال 
مدريد االس����بانيني ومان يونايتد 
االجنليزي باإلضافة الى منتخب 
اسبانيا وجميعها أنا طلبت شخصيا 
تأجيلها ودراس����تها الحقا بسبب 
افتقارنا مللعب عاملي نستطيع من 
خالله اس����تضافة الفرق العاملية 
الشهيرة، ونحن اآلن لدينا ستاد 
جابر فقط الذي القى بعض التشكيك 
من بعض وسائل اإلعالم ولكن قمنا 
بافتتاحه على مراحل بدأت ببطولة 
اخلليج للناشئني التي بلغ احلضور 
فيها خالل إحدى املباريات 18 ألف 
متفرج، ثم قمنا بافتتاحه الستضافة 
املب����اراة النهائية ل����كأس االحتاد 
اآلس����يوي بني القادسية واالحتاد 

احللبي السوري التي شهدت حضور 
58.604 متفرجني وكنا قلقني قبل 
املباراة وراقبنا املداخل واملخارج 
واحلمد هلل سارت األمور على خير 
ما يرام وه����و رد على من قال ان 
امللعب معرض للسقوط، ولكننا كنا 

نخشى أن ميشي وال يسقط.
وردا على سؤال، قال الفهد انه 
باق عل����ى رأس احتاد الكرة حتى 
عام 2012 وحينها ستكون الكلمة 
للجمعية العمومية وان منحتني 
الثقة فسأستمر وان لم متنحني إياها 

فسأعود للقادسية من جديد.
وأضاف أن هناك بعض املعوقات 
التي يطلب االحت����اد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( تعديلها وتتمثل في 33 
مادة مخالفة للقوانني الدولية ونحن 

نقوم حاليا بدراس����تها مع الهيئة 
العامة للشباب والرياضة وخالل 
الش����هرين القادمني سيكون األمر 
محسوما بعد أخذ موافقة السلطات 
احمللية، فأي خطأ نقوم به حاليا في 
تعديل عدد أعضاء االحتاد ستقوم 

اطراف خارجية بالتدخل.

ال نية للعمل الحكومي

ونف����ى الفهد الش����ائعات التي 
يت����م تداولها في الوق����ت احلالي 
حول نيته السعي للحصول على 
منصب وزير الرياضة، مؤكدا أنه 
ال يرغب في العمل احلكومي ألنه 
يرفض التح����دث بتحفظ في حال 
حصوله على منص����ب حكومي، 
وهو م����ا ال يرغب فيه على الرغم 

من حصوله على بعض األوامر في 
الفترة األخيرة اذ كانت التهنئة تأتيه 
حتى بع����د احلصول على األحكام 
األخيرة بالشكل التالي »ال تتكلم.. 

مبروك« ونفذ هذه األوامر.
وع����ن املرحل����ة القادمة للكرة 
الكويتية، أكد الفه����د أنه متفائل 
بطبع����ه وطموحاتنا ليس����ت لها 
حدود ولن أعدكم باحلصول على 
كأس العالم ولكن أعدكم بأن ننافس 
عليه بعد 100 عام عندما يكون عدد 
األندية أكبر واملنشآت أفضل، أما 
إقليميا فمنتخباتنا تنافس وبقوة 
وأبسط مثال حصول األزرق على 
كأس »خليج����ي 20« بعد أن توج 
املنتخب الرديف ببطولة غرب آسيا 
في األردن وحلول منتخبنا األوملبي 

ثانيا في بطولة اخلليج، الفتا الى 
أنه بالرغم من ذلك نطمح في التأهل 
الى مونديال البرازيل 2014 ولن ندع 
الفرصة تفوتنا لنكون حاضرين في 

هذا العرس العاملي الكبير.
وقدم الفهد شكره لالعبني على 
ما بذلوه في الفترة املاضية، ودائما 
نقول لهم »استمتعوا ومتعوا« وفي 
هذه احلال عند اخلسارة ال سمح 

اهلل فلن يقوم أحد بلومهم.
وأعلن عن حتمله شخصيا أي 
هفوة سيقع فيها األزرق في كأس 
آسيا ألنه هو من اختار اجلهازين 
الفن����ي واإلداري وبالتالي فان من 
اختار الالعبني هو املدرب واستقرار 
اجلهاز اإلداري مطلوب ونحن في 
االحتاد ال نحاسب اجلهازين الفني 

واإلداري بالقطعة اال في حال وجود 
أخطاء فادحة.

شروط صعبة

وحول إمكاني����ة تطبيق نظام 
االحت����راف الكام����ل، أوضح الفهد 
أن هناك ش����روطا كثيرة لتطبيق 
االحتراف الكامل وهي الش����روط 
الت����ي وضعها االحتاد اآلس����يوي 
لكي يسمح ألنديتنا باملشاركة في 
دوري أبطال آسيا للمحترفني الذي 
تعتبر تكلفة املشاركة فيه أكبر من 
فائدته ويجب علينا أن نتروى قبل 
أن نطبق االحتراف الكامل والذي 
يصر االحتاد اآلسيوي على تطبيقه 
قبل يونيو 2012 وإال فإن األندية لن 
تشارك في دوري األبطال أو كأس 

االحتاد اآلسيوي.
ولفت الفهد الى أن كتاب الشروط 
دقيق جدا حت����ى في حجم مقاعد 
اجلماهير باملدرجات إضافة الى أن 
من الشروط املهمة حتويل أنديتنا 
الى كيان جتاري ومن الصعوبة أن 

نقوم حاليا بتطبيق ذلك.
وعن الرياضة النس����ائية، قال 
الفهد ان الرياضة النسائية لدينا 
وليدة وديننا مينعنا من أن تكون 
مشاركتنا أوس����ع بسبب نوعية 
املالبس التي تصر االحتادات الدولية 
على أن تكون قصيرة ومكشوفة 
وهذا ما نرفض����ه ولذلك تنحصر 
مشاركتنا إقليميا وسط ضوابط 

وأسس.
وأضاف أنه إبان وجوده نائبا 
لرئيس االحتاد الدولي لكرة السلة 
خالل الفترة من 2002 حتى 2008 
حاول بشتى السبل السماح لالعبات 
بارتداء املالبس الطويلة واحلجاب إال 
أنه وجد معارضة كبيرة من رئيس 
وأعضاء االحتاد الدولي بس����بب 

ظروف تسويقية وجتارية.

أثناء حفل توقيع إنجاز صالة الجمباز لنادي الكويت

 الفالح: المنشأة واالحتراف جناحا الرياضة 

»الرماية« يشكر مشعل األحمد

مصر توجت بلقب »العربية للمبارزة« 

بع���ث رئي���س االتحادين 
الكويتي واآلس���يوي ونائب 
رئيس االتحاد الدولي للرماية 
الشيخ سلمان الحمود برسالة 
ش���كر وتقدير باس���مه واسم 
اعضاء مجلس االدارة الى الشيخ 
مش���عل االحم���د نائب رئيس 

الحرس الوطني عبر خاللها عن 
امتنان أسرة الرماية على رسالة 
التهنئة التي بعثها باالنجازات 
الت���ي حققه���ا رم���اة الكويت 
في دورة االلعاب اآلس���يوية 
السادسة عش���رة التي أقيمت 
بغونزاو في الصين وحصوله 

على 6 ميداليات )3 ذهبيات � 
3 فضيات(.

كما شكره على دعمه الدائم 
ألبنائه في نادي الرماية وتذليله 
كل العقبات التي تعترض مسيرة 
الكويتي���ة ومتابعته  الرماية 

المستمرة.

ت����وج املنتخب املصري بلق����ب البطولة العربية 
للمبارزة للعمومي )الرجال والسيدات( التي اختتمت 
على صالة احتاد اجلودو والتايكوندو، وجاء املنتخب 

الوطني ثانيا والتونسي ثالثا.
وجمع املنتخب املصري 19 ميدالية منها 10 ذهبيات 
بعد حتقيقه 3 ذهبيات في اخلتام، فيما أحرز املنتخب 
الوطني 9 ميداليات منها ذهبية، وحقق منتخب تونس 

5 ميداليات منها ذهبية.
وفي اليوم األخير، أحرز املنتخب املصري لسالح 
»السابر« ذهبية الفرق بعد تخطيه املنتخب الوطني 
في املباراة النهائية لينال األخير امليدالية الفضية، فيما 

ذهبت البرونزية للمنتخبني القطري والعراقي.
وفي منافسات الفرق للسيدات في سالح »الفلوريه«، 
حقق املنتخب املصري املركز األول وامليدالية الذهبية 
بعد ف����وزه على نظيره القطري، فيما نال املنتخبان 

العراقي واألردني امليدالية البرونزية.
وواصل����ت مصر هيمنتها على منافس����ات الفرق 
بعد فوز منتخبها لسالح »االبيه« للرجال بامليدالية 
الذهبية السادسة بعد تخطيه عقبة املنتخب الوطني 
في مباراة مثيرة، بينما ذهبت البرونزية الى املنتخبني 
التونسي والبحريني الذي سجل اسمه للمرة االولى 

في الئحة امليداليات في اليوم األخير.

 أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح ان املنشأة 
اللذان  الرياضية واالحت���راف هما اجلناح���ان 
ستحلق بهما الرياضة الكويتية الى آفاق التقدم 

واالزدهار.
 ج���اء ذلك خالل توقيع عقد إنش���اء واجناز 
وصيانة صالة اجلمباز والغطس في نادي الكويت 
والتي تبلغ تكلفتها 793930 دينارا ويتم تنفيذه 
خالل 12 شهرا، وحضر توقيع العقد نائب رئيس 
مجلس إدارة الهيئة محمد املسعود وعضوا مجلس 
اإلدارة حسني البلوشي واسامة الذويخ ونائب 
املدير العام لشؤون الشباب جاسم يعقوب ونائب 
مدير العام لشؤون اإلنشاءات والصيانة عصام 
جعفر وأمني س���ر نادي الكويت وليد الراش���د 
ومؤيد شهاب ممثال عن ش���ركة ساي للتجارة 
العامة واملقاوالت املنفذة للمشروع ومراقب ادارة 

اإلنشاءات في الهيئة م.رشا الصايغ.

وأعرب الفالح عقب توقيع العقد عن سعادته 
بإنش���اء هذه الصالة، ومتنى ان تسهم في دعم 
رسالته الرياضية، وقال ان مجلس إدارة الهيئة 
يضع على رأس اهتماماته اس���تكمال منظومة 
املنش���أة الرياضية والتي حتظى بأولوية عمل 
املجل���س خالل املرحلة املقبلة والتي س���تتركز 
على متابعة خطة تنفيذ املنشآت الرياضية في 
كل األندية واالحتادات. من جهتها، قالت م.رشا 
الصايغ ان املش���روع يقع على مس���احة 1500 
متر ويتكون من دور ارضي وطابقني، يش���تمل 
األرضي على صال���ة اجلمباز التي صممت على 
احدث املواصفات الفني���ة، باإلضافة إلى مدخل 
وصالة اس���تقبال وغرف تبديل املالبس وصالة 
اجليمانيزيوم واخلدمات، فيما يضم الطابق األول 
مكاتب إدارية وغرفة اجتماعات والطابق الثاني 
صاالت التدريب الرئيس���ية وصالة االستقبال 

وغرف ومكاتب إدارية وغرفا للخدمات. 

د.فؤاد الفالح ومؤيد شهاب يوقعان العقد

الفهد يتسلم درعا تذكارية من عباس دشتي )سعود سالم( الشيخ طالل الفهد متحدثا خالل الندوة   

أعدك�م ب�أن ننافس عل�ى كأس العال�م بع�د 100 عاملدين�ا عروض للع�ب مع إس�بانيا وريال مدريد وبرش�لونة
 ندرس المواد المخالفة للقوانين الدولية واألمور ستحسم خالل شهرين ال صح�ة لم�ا أثي�ر ع�ن س�عيي لمنص�ب وزي�ر الرياضة

عبيد العنزي مترئسا اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي للجودو

دعا لالستعجال في تعديل القوانين وفق المواثيق الدولية

العنزي: قرار عودة إدارات األندية المنتخبة
خطوة أولى لرفع اإليقاف عن الرياضة الكويتية 

دع����ا أمني س����ر ع����ام اللجنة 
االوملبي����ة ورئي����س االحتادين 
الكويتي واآلسيوي للجودو عبيد 
العنزي الى االستعجال في تعديل 
القوانني مبا يتوافق مع القوانني 
واملواثيق الدولية »من شأنه اخراج 
الرياضة الكويتية من النفق املظلم 
الذي فرض على العبينا والعباتنا 

اللعب حتت العلم االوملبي«.
وق���ال العنزي ف���ي تصريح 
ام���س بع���د انته���اء اجتماعات 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي 
للجودو التي تستضيفها البالد: 
ادارات  ان قرار ع���ودة مجالس 
األندية املنتخبة هي خطوة أولى 
نحو رفع االيقاف عن الرياضات 
الكويتي���ة الس���يما كون���ه احد 
الشروط متطلبات اللجنة االوملبية 

الدولية.
واضاف ان االلعاب الرياضية 
الكويتية املوقوفة من احتاداتها 
الدولية املعنية هي األكثر تضررا 
من هذه االيقاف���ات، موضحا ان 
جميع االجنازات التي سجلت في 
دورة االلعاب اآلسيوية في مدينة 
غوانزو الصينية اخيرا كانت باسم 
االحتادات غير املوقوفة »ما يثبت 

مبا اليدع مجاال للشك ان لاليقاف 
تأثيرا على الرياضيني في الكويت 

فنيا ومعنويا«.
ان اجتماعات املكتب  وذك���ر 
التنفيذي لالحتاد اآلسيوي للجودو 
تأتي حتضيرا لعق���د اجلمعية 
العمومية لالحتاد اآلسيوي في 
أبوظبي في ابريل املقبل، مبينا ان 
جملة القرارات التي اتخذت في هذه 
االجتماعات جاءت بتوافق كبير 

بني األعضاء حيث مت االتفاق على 
اقامة اول بطولة للقتال الوهمي 
)الكاتا( في تايلند في مارس املقبل 
والبطولة اآلسيوية للرجال املقررة 

في االمارات في 2 ابريل.
العنزي عن ش���كره  وعب���ر 
وتقديره للهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة عل���ى الدع���م الذي 
قدمته الس���تضافة الكويت هذه 
االجتماع���ات، مؤكدا ان الكويت 

لطاملا كانت سباقة في أن تكون 
منطلقا خلدمة الرياضة وتقدمها 
ليس على املستوى القاري فحسب 
بل حتى على املس���توى العاملي 
خصوصا أن لعبة اجلودو أثبتت 
تف���وق القارة اآلس���يوية عامليا 

وانفردت باأللقاب واالجنازات.
من جهت���ه، قال نائب رئيس 
االحتاد اآلسيوي للجودو السوري 
جمال ناصر ان اجتماعات املكتب 

امليدالية  التنفيذي أقرت سحب 
الفضية التي حصل عليها االوزبكي 
مومينوف شاكر في دورة االلعاب 
اآلسيوية بغوانزو لثبوت تناوله 
مادة محظ���ورة، كما رفضت أن 
يكون متثيل االوزان عبر العب 
واح���د فقط م���ن كل دولة طبقا 
لقانون االحتاد الدولي بسبب عدم 
صالحية مث���ل هذا القرار للعبة 

آسيويا عامة وعربيا خاصة.

بطولة الخليج للدراجات الهوائية غدًا
أعلن رئي����س جلنة الدراجات 
الهوائية ورئيس اللجنة املنظمة 
الثالثة  لبطولة طواف اخللي����ج 
محمد علي احمد عن خطة السباق 
الذي س����ينطلق غدا في ضاحية 
الصديق بجنوب السرة، مبشاركة 
التع����اون اخلليجي  دول مجلس 
البحرين،  )السعودية، اإلمارات، 

قطر، عمان، الكويت(.
وأضاف احمد خ����الل املؤمتر 
الصحاف����ي ال����ذي عق����ده صباح 
أمس في مقر احتاد ألعاب القوى، 
بحضور مقرر اللجنة بدر العجمي 
وعضو اللجنة د.مساعد العازمي 
ومس����ؤول العالقات العامة جهاد 
خليف����ة أن بطولة طواف اخلليج 
تتك����ون من 7 مراحل وس����تكون 
املرحلة األولى والثانية في الكويت 
وستختتم البطولة في األول من 
العربية املتحدة  يناير باإلمارات 
الدراجون جميع  بعدما يط����وف 
دول مجل����س التعاون اخلليجي، 
وس����تكون املرحلة األولى غدا في 
س����باق ضد الساعة ملسافة 8 كم، 
وفي اليوم التالي ستكون املرحلة 

الثانية بسباق 80 كم.

وأوضح رئيس اللجنة املنظمة 
ملرحلة الكويت ان املنتخب والالعب 
الذي يجمع أكب����ر عدد ممكن من 
النقاط خالل املراحل السبع سيكون 
ه����و الفائز، وس����يتم اإلعالن عن 
النتيجة النهائية في املرحلة األخيرة 

التي تستضيفها اإلمارات.
وأشار الى أن الكويت ستشارك 
ب� 10 دراجني وهذه املشاركة تعتبر 
األولى منذ إشهار جلنة الدراجات 

الهوائية في احتاد ألعاب القوى.
واستغرب احمد امليزانية التي 
وضعتها الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة والتي تضاهي س����عر 
دراجة هوائية واحدة، وهذا ال يكفي 
إلعداد منتخب او استضافة بطولة 
خليجية بهذا احلجم، ومتنى من 
الهيئة االهتمام باللعبة أكثر الن 
اإلقبال عليها يزداد يوما بعد يوم، 

وهذا يحتاج إلى دعم إضافي.

)محمد ماهر( محمد علي أحمد متحدثا في املؤمتر الصحافي    

الغريب إلى نصف نهائي تنس الخليج

فوز السالمية والكويت في »اليد«

تأهل محمد الغريب الى ال����دور نصف النهائي للفردي لبطولة 
كأس اخلليج للتنس للرجال والسيدات املقامة في الفجيرة بفوزه في 
الدور ربع النهائي على السعودي فهد السعد 2-0 ليالقي االماراتي 

محمود البلوشي.

حامد العمران
فاز الس����املية على النصر 30-25 على صالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية ضمن األسبوع االول من دوري الدمج لكرة اليد، وحصل 
السماوي على اول نقطتني. وقدم الساملية عرضا قويا استطاع خالله 
املدرب الوطني خلدون اخلشتي ان يحول تأخر فريقه بفارق 3 أهداف 
الى تقدم ب� 5 أهداف. أدار اللقاء الدوليان علي عباس وجاسم سويلم.
وف����ي املباراة التي جرت أمس األول، حقق الكويت فوزا س����هال على 
خيطان 33-28 ليحصل الكويت على أول نقطتني، ووضح منذ بداية 
املباراة أن الكويت عازم على حتقيق نتيجة ايجابية، واتس����م اداؤه 
بالسرعة بقيادة املتألق مشعل طه الذي سجل اغلب أهدافه عن طريق 
الهجوم املرتد إلى جانب مشاري العتيبي، وكان العب اخلط اخللفي 
خالد الغربللي متواجدا بقوة م����ن خالل تصويباته، وتألق حارس 
األبيض احمد الفرحان في الذود عن مرماه.من جانبه، لم يظهر خيطان 
بالصورة املناسبة وافتقد العبوه الى سرعة العودة للدفاع، ولم يظهر 
علي اشكناني مبستواه املعهود ما اثر على االداء العام للفريق.وتقام 
اليوم مباراتان في ختام االسبوع االول، فيلتقي الشباب مع التضامن 

في ال� 5 مساء، والقادسية مع اليرموك في ال� 6:30.


