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اتحاد »اليد« يرفع العقوبات عن الالعبين

الشباب بطل أشبال كراتيه »الكاتل«

10 دول عربية تدعم الفهد 
برئاسة المجلس األولمبي اآلسيوي

حامد العمران
التنفيذي  اصدر املجل���س 
الحتاد كرة الي���د قرارا يقضي 
بإلغ���اء كاف���ة العقوبات على 
الالعبني واجلهازي���ن اإلداري 
والفني في األندية عدا عقوبات 
الش���طب، حس���ب ما ورد في 
اللجنة االوملبية احمللية  كتاب 
التي خاطبت جميع االحتادات 
وطالبته���م بإلغ���اء العقوبات 
احتف���اال بالعيد الوطني ال� 50 
وعيد التحري���ر ال� 20 ومرور 
5 س���نوات على تولي صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم. وابرز املستفيدين من رفع 
اإليقاف محمد الغربللي )الكويت(، وهادي نصير 
)اليرموك( وسالم عبدالسالم )كاظمة(، وتأكدت 
مشاركتهم مع فرقهم في مباريات األسبوع الثامن من 
الدوري الذي يقام في اول مارس املقبل بعد انتهاء 

فترة التوقف التي بلغت مدتها 
املنتخب  إعداد  شهرا مبناسبة 
األول للبطولة اخلليجية التي 

تقام في البحرين. 
ومبناسبة االعياد الوطنية، 
رفع رئيس احتاد كرة اليد ناصر 
صالح وبالنيابة عن مجلس إدارة 
االحتاد أس���مى آي���ات التهنئة 
والتبريكات إلى صاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء والشعب 
الكويتي، متمنيا ان تعم نعمة 
األمن واألمان على البالد والعباد، 
مس���تذكرا دور شهداء الكويت 
األب���رار الذين ضحوا من اج���ل الكويت بدمائهم 
من اجل رفعة ش���أن الوط���ن والدفاع عن العزة 
والكرامة، مطالبا أبن���اء الكويت بااللتفاف بقوة 
حول القيادة السياس���ية من اجل حتقيق املزيد 

من الرفعة للوطن الغالي.

أحرز نادي الشباب لقب بطولة اشبال الكراتيه 
الثالثة التي اختتم����ت اول من امس على صالة 
االحتاد في الساملية برعاية »الكاتل فون«، وبفارق 
نقطة واحدة عن التضام����ن )16 نقطة مقابل 15 
نقطة(، وجاء العربي ثالثا برصيد 13 نقطة، وشارك 

في البطولة 13 ناديا باستثناء النصر. 
وتوج نائب رئيس احتاد الكراتيه عماد بهبهاني 
والرئيس التنفيذي لشركة »الكاتل« سلمان احلربي 
وعضو مجلس االدارة محم����د العجمي األبطال 
وقاموا بتس����ليمهم امليداليات والكؤوس. وشهد 
اليوم االخير فوز التضامن مبنافس����ات القتال 
فرق، وحل ثانيا الشباب وتقاسم العربي والكويت 

املركز الثالث. 
وفي خت����ام البطولة، هن����أ احلربي صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد باألعياد الوطنية، 
وقال: ان صاحب السمو عودنا على دعم الرياضة 
والرياضيني ونحن نسير على نهج سموه، مشيرا 

إلى ان االهتمام باأللعاب الفردية يزيد من املنافسة 
بني الالعبني ويعطيهم دافعا لتقدمي مس����تويات 

أفضل. 
واكد انه س����يواصل دعم����ه للكراتيه بعد أن 
وجد تعاونا كبيرا وملموسا من أعضاء مجلس 
االدارة الذين س����اهموا بإجناح البطولة، مشيرا 
إلى أن الكراتيه يعتبر م����ن األلعاب املميزة في 
الكويت، ودائما ما حتقق األلقاب في املشاركات 

اخلارجية. 
 من جهته، شكر أمني سر احتاد الكراتيه خلف 
السعيدي، احلربي على دعمه للعبة وحرصه على 
احلضور خالل فترة املنافسات، ما كان له األثر 
الطيب في نفوس الالعبني. وأشار إلى أن املنافسة 
كانت قوية لدرجة ان لقب البطولة لم يحسم إال 
في اللحظات األخيرة لصالح الشباب، مبينا أن 
كل بطولة تشهد بطال جديدا ما يدل على أن جميع 

األندية تنافس على كأس التفوق العام. 

أعلنت 10 جلان اوملبية عربية حتى اآلن دعمها 
ترشيح الشيخ احمد الفهد لوالية جديدة على رأس 
املجلس االوملبي اآلسيوي في اجلمعية العمومية 

في 14 يوليو املقبل في طوكيو.
واللجان االوملبية ال� 10 متثل: سورية والعراق 
واليمن وفلسطني والس���عودية واألردن ولبنان 

والبحرين وعمان، فضال عن الكويت.
وأوضحت مصادر املجلس االوملبي ان اللجنة 
االوملبية االماراتية سترسل دعمها ايضا األسبوع 
املقبل. وكان الفهد قد قدم قبل أيام ترشيحه لوالية 
جديدة في رئاسة املجلس االوملبي اآلسيوي الذي 

يتوالها منذ عام 1991.

بمناسبة احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية

سلمان احلربي وعماد بهبهاني ومحمد العجمي يتوجون »الشباب« بالكأس

 فايز بندر تألق مع القادسية في املوسم املاضي

كأس دوري الدرجة األولى لكرة السلة في حوزة العبي اليرموك

ناصر صالح

بندر: إدارة القادسية تجاهلتني بعد إصابتي
أكد رفضها التكفل بنفقات عالجه في الخارج

عبدالعزيز جاسم 
أعرب مدافع القادس���ية فايز بندر عن اسفه وحزنه 
بسبب املعاملة التي يلقاها من مجلس إدارة نادي القادسية 
وإدارة الفريق األول لعدم وقوفهم الى جانبه في إصابته، 
خاصة أنه طالب بصرف مستحقات عالجه في السويد 
بعد أن أثبتت الفحوصات وجود ماء في ركبته بصورة 

مستمرة لن يتعافى منها إال بإجراء عملية جراحية. 
وأضاف أنه بعد اإلصابة لم يس���أل عنه أي شخص 
سواء من إدارة الفريق أو مجلس اإلدارة باستثناء مشرف 
الفري���ق عبداهلل احلقان الذي يس���أل عنه من فترة إلى 
أخرى، مشيرا إلى أنه من غير املعقول انه عندما يصاب 
أي العب في الفريق ينسى وكأنه لم يقدم أي شيء لفريقه 

او يساهم في اجنازاته. 
وبني بندر أن اإلصابة التي يعاني منها حاليا جاءت 
بعد تراكمات من املوسم املاضي حيث أصر على املشاركة 
حتى نهاية املوسم بالرغم من معرفته باإلصابة بسبب 
النق���ص الكبير وقتها في خط الدفاع، مؤكدا انه حتامل 
على آالم���ه كثيرا، وكان اجلميع يعلم وقتها أنه مصاب 

باإلضافة إلى كسر في وجنة وجهه. 
وأش���ار بندر الى أن املعاملة الت���ي يلقاها الالعبون 
املصابون من مجلس اإلدارة س���يكون له مردود سلبي 
على أداء معظم الالعبني مستقبال، الفتا إلى أن من اسباب 
تراجع مستوى معظم العبي األصفر في اآلونة األخيرة 
عدم س���ماح اإلدارة باحتراف بعضهم في اخلارج وعدم 

تعويضهم عن العروض التي يتلقونها. 
واضاف انه من املفترض أن يكون حاليا في صفوف 
الفريق ويشارك معه بصورة طبيعية لكن عدم االهتمام 
به وعدم تلقيه العالج س���اهم في إبع���اده عن األصفر 
طوال املوس���م، الفتا إلى انه ال يذك���ر ذلك الكالم حتى 
يؤث���ر على الالعبني بل من اج���ل أال يتكرر ما حدث مع 

أي العب آخر.
وش���كر بندر الش���يخ ماجد جابر األحمد على تكفله 
برحلة العالج في حال أصرت إدارة نادي القادسية على 

عدم إرساله.

اليرموك إلى »ممتاز السلة«
النصر يواجه الساحل في مواجهتين فاصلتين

»الرديف« 
يعاود االنطالق

تأجيل بطولة 
التنس لالحتفال 
باألعياد الوطنية

10 ميداليات
 للجمباز  في الخليج 

»أزرق السلة« يواجه الشباب اإلماراتي

تعود عجلة دوري الرديف 
حتت 21 سنة لالنطالق مجددا 
املقب���ل بعد توقف  اخلميس 
جتاوز الشهرين علما ان اجلهراء 
يتصدر املس���ابقة برصيد 27 
نقطة من دون خسارة بعد مرور 

9 جوالت.

انطلقت أمس بطولة الكويت 
املفتوح����ة الثانية للتنس التي 
تس����تمر حتى 9 مارس املقبل، 
وينظمه����ا احت����اد التنس على 
مالعبه بنادي اليرموك، احتفاال 
باالعي����اد الوطنية. وتش����تمل 
البطولة على 10 مسابقات وهي 
)فردي البراعم حتت 10 سنوات 
� فردي االشبال حتت 13 سنة � 
فردي الناش����ئني حتت 17 سنة 
� فردي الرج����ال � فردي الرواد 
فوق 40 سنة � فردي السيدات 
� فردي الديبلوماسيني � وثالث 
مسابقات للزوجي(، فضال عن 
مسابقة العبي املنتخب الوطني. 
م����ن جانبه، قال رئيس االحتاد 
العليا املنظمة  اللجنة  ورئيس 
للبطولة الشيخ احمد اجلابر انه 
قد تقرر تعليق مباريات البطولة 
يومي 25 و26 اجل����اري وذلك 
الفرصة لكل املشاركني  إلتاحة 
البطولة لالحتفال باالعياد  في 

الوطنية.

أحرز منتخب الناشئني )حتت 
16 عاما( 10 ميداليات متنوعة منها 
3 ذهبيات ضمن بطولة مجلس 
التعاون اخلليجي للجمباز ال� 9 
املقامة حاليا في قطر وتختتم 
غدا اجلمعة. وقال عضو مجلس 
ادارة احتاد اجلمباز جري الرباح 
ل� »كون����ا« ان املنتخب الوطني 
تّوج نفسه جنما ملنافسات فردي 
االجهزة بعد حتقيقه 5 ميداليات 

فضية وميداليتني برونزيتني.

 وافق احتاد الس��لة على خوض منتخبنا الوطني االول مواجهة ودية
     امام نادي الش��باب االماراتي في االول من الش��هر املقبل في صالة 
نادي كاظمة ضمن استعدادات االزرق للبطولة اخلليجية للمنتخبات التي 

ستقام في البحرين منتصف ابريل املقبل.
هذا ويستعد »ازرق السلة« للبطولة اخلليجية رغم عدم وضوح الرؤية 
حول اقامتها من عدمه بس��بب االوضاع احلالي��ة التي متر بها البحرين 

والتي استقال على اثرها مجلس ادارة احتاد اللعبة هناك.

وأمني سر االحتاد ضاري برجس 
ورئيس النصر فالح غامن ونائب 
الطاهر  اليرموك يونس  رئيس 
الث���الث األولى  الفرق  بتتويج 
بامليداليات البرونزية )التضامن( 
والفضية )النص���ر( والذهبية 

والكأس لليرموك.
من جانبه أكد مدرب اليرموك 
سعود الرباح أن من أسباب تأهل 
فريقه الى الدوري املمتاز متتع 
العبيه ب���روح قتالية وحماس 
كبير وإرادة صلبة ما ساهم في 
حتقيق مرادهم بالتواجد مع الفرق 

الكبيرة في املوسم املقبل.
وأضاف أن الالعبني يستحقون 
التأهل بعد الصراع الطويل الذي 
الدوري  عاشوه طوال مباريات 
ونافسوا حتى االندية الكبيرة في 
مباريات الدور التمهيدي. وعن 
بقائه مع اليرموك للموسم املقبل 
قال ان ذلك غي���ر مؤكد لتلقيه 
العديد من العروض احمللية في 
الفترة األخيرة والتي سيتدارسها 

بعد ختام بطولة الكأس.

اليرموك من  املعهود، ومتك���ن 
حس���مها بفضل اجتهاد العبيه 
الكبير وروحهم القتالية وساهم 
في فوز اليرموك بصورة مباشرة 
نزول أحمد الصراف الذي زج به 
املدرب سعود الرباح بعد انقضاء 

نصف وقت املباراة.
وقاد اللقاء احلكام االماراتي 
محمد غابش والبحريني فاضل 

كركدوش وعبداهلل السبتي.
وبعد ختام املباراة قام نائب 
رئيس احتاد السلة خليل ابراهيم 

الدرجة املمتازة، في حني سيخوض 
النصر صاحب املركز الثاني في 
األول���ى مواجهتني فاصلتني مع 
الساحل )اخلامس في املمتاز( 27 
اجلاري واألول من الشهر املقبل 
الفريق السادس  لتحديد هوية 
الذي سيشارك في الدوري املمتاز 

املوسم املقبل.
وقد ج���اءت مباراة اليرموك 
والنصر متحفظة بشكل مبالغ فيه 
من جانب الفريقني، حيث لم يظهر 
الكثير من الالعبني مبس���تواهم 

يحيى حميدان
صعد اليرم���وك الى مصاف 
الفرق الكبيرة في الدوري املمتاز 
لكرة السلة للموسم املقبل بعد 
فوزه املس���تحق عل���ى النصر 
82-69 أم���س األول ف���ي ختام 
مباري���ات دوري الدرجة األولى 
التي أقيمت في صالة الش���هيد 
قشيعان املطيري بنادي النصر. 
وش���هدت اجلولة األخيرة فوز 
الس���املية على الشباب 62-76، 
والتضامن عل���ى الصليبخات 
77-70. وبعد إسدال الستار على 
منافسات دوري الدرجة األولى، 
احتل اليرموك صدارة الترتيب 
برصيد 29 نقطة، وحل النصر 
خلفه ب� 28 نقطة، والتضامن ثالثا 
ب� 21 نقطة والصليبخات رابعا 
ب� 20 نقطة والس���املية خامسا 
ب� 19 نقطة والش���باب أخيرا ب� 

18 نقطة.
املتأهل  اليرموك  وس���يكون 
املباشر الى دوري األضواء بديال 
للعربي الذي هبط رس���ميا من 

البسام تنازل عن رئاسة األصفر بطلب من الفهد
عبدالعزيز جاسم 

الكرة  تقدم رئيس احت���اد 
الش���يخ طالل الفهد بالش���كر 
والتقدير ملجل���س إدارة نادي 
القادس���ية على تعاونهم معه 
طوال 13 س���نة، وذلك بعد ان 
قبل مجلس اإلدارة اس���تقالته 
من رئاسة النادي وتعيني نائبه 
فواز احلساوي رئيسا للنادي 
وتزكية الشيخ خالد الفهد نائبا 

للرئيس.
وشهد اجتماع أول من أمس 
توافقا كبيرا بني أعضاء املجلس 
حيث لفت الشيخ طالل الفهد الى 

أن شقيقه خالد ال يسعى للرئاسة في الوقت احلالي 
وسيكتفي مبنصب نائب الرئيس لتبقى املنافسة 
على منصب الرئيس بني احلساوي ومساعد أمني 
السر بسام البس���ام الذي طلب منه الفهد كطلب 
أخير قبل رحيله أن يتنازل عنها لصالح احلساوي 

الفور ولم  البسام على  فوافق 
يرد طلب الفه���د الذي قال انه 
سيظل يساند القلعة الصفراء 
حتى إن كان بعيدا عن مجلس 

اإلدارة. 

جهاز الكرة برئاسة الحساوي

وقرر مجلس إدارة القادسية 
في أول اجتم���اع له بعد قبول 
استقالة الفهد تعيني جلنة للكرة 
برئاسة فواز احلساوي وعضوية 
كل من محم���د البناي وناصر 

الشرهان.
وأعلن احلساوي عن تعاقد 
النادي مع مدافع الس���احل خالد القحطاني ب� 40 
ألف دينار في أولى صفقات احلساوي بعد ترؤسه 
مجلس اإلدارة، ويعتبر ناصر من ابرز املدافعني 
في الوق���ت احلالي وكان ضمن صفوف املنتخب 

الفائز بلقب »خليجي 20« في اليمن. 

إلغاء منصب مدير الكرة وتشكيل لجنة بديلة

بسام البسام

أزمة بين برشلونة وأرسنال
إيالف: فجر نادي ارسنال أزمة كبيرة مع 
برشلونة االسباني بعدما جنح في ضم العبه 
الشاب جون ميكيل تورال، وذكرت صحيفة 
ماركا اإلسبانية أن ارسنال مستعد لدفع 350 
ألف يورو لبرش���لونة مقابل رعاية الالعب 

املولود ألب إسباني وأم إجنليزية.
وال ميلك الالعبون الشباب عقودا احترافية 
لصغر س���نهم وهو ما يجبر أي ناد يتعاقد 
معهم على أن يدفع مبلغا ماليا نظير رعاية 
الالعب، وذك���رت الصحيفة ذاتها أن املدرب 
الفرنس���ي مقتنع للغاية بإمكانيات الالعب 

الشاب الذي نشأ في مدرسة برشلونة املعروفة 
باسم »الماسيا« والشهيرة بتخريج املواهب 
الكروية. وعلى الفور، أبدى مسؤولو برشلونة 
استياءهم الشديد مما تقوم به إدارة ارسنال 
من إغواء الالعبني الشباب من أجل االنتقال 
لصفوف الفريق واللعب في الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.
ويعيد تعاقد ارسنال مع الشاب تورال نفس 
السيناريو الذي انتهجه املدرب الفرنسي ارسني 
فينغر عندما ضم سيسك فابريغاس من النادي 
الكاتالوني وهو في سن صغيرة. ويحاول 

برشلونة منذ سنتني استعادة فابريغاس الذي 
أصبح قائدا للمدفعجية ولكن يواجه برفض 

مستمر من فينغر وإدارة النادي اللندني.
ورصد برش���لونة في العامني األخيرين 
مبلغا ماليا يت���راوح بني 40 إلى 50 مليون 
يورو الستعادة سيسك فابريغاس خلالفة 
صانع ألعاب الفريق ومتوسط ميدانه تشافي 
هيرنانديز، وتأتي هذه األزمة اجلديدة قبل 
مواجهة اإلياب املرتقبة في مس���ابقة دوري 
أبطال أوروبا على ملعب برش���لونة »كامب 

نو« في الثامن من مارس املقبل.

مؤتمر صحافي
 للفهد اليوم

يعقد في الس����اعة اخلامسة 
والنصف من مساء اليوم بقاعة 
الدانة � فندق هوليدي إن الساملية 
مؤمتر صحافي للشيخ طالل الفهد 
رئيس احتاد كرة القدم واورنس 
زانتي رئيس ادارة تطوير اداء 
االحت����ادات االهلية في االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( وذلك 
مبناسبة انتهاء الدورة التي اقامها 
الفريق في البالد خالل الفترة من 
20 الى 25 اجلاري ووضع دراسة 
لتطوير االداء االداري والتنظيمي 
لكرة الق����دم الكويتية للمرحلة 

املقبلة.


