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تزايد دعوات التأييد إلعادة انتخاب الفهد

رئيسًا للمجلس األولمبي اآلسيوي 

استعدادا لمواجهة سوبر سبورت

الكويت مرشحة الستضافة معسكر األهلي 

بفوزه على أول سبورتس

الصداقة بطل الصاالت اللبنانية
بيروت ـ ناجي شربل

توج فريق الصداقة بطال للدوري اللبناني 
لكرة الصاالت »فوتس���ال« بف���وزه على أول 
سبورتس  1-3 من خمس مباريات ممكنة في 
الدور النهائي، بعدما سحق ضيفه الوافد اجلديد 
الى الدرجة االولى 7-1 في رابعة مباريات الدور 
النهائي بينهما، والتي اجريت في مجمع عاشور 

بنادي الصداقة.
وكان الفريقان عززا صفوفهما بنجوم البطل 
السابق في االعوام الثالثة املاضية بروس كافيه. 
ومتكن الصداقة بفض���ل انضباط العبيه، من 

احلفاظ على ثبات في مستواه الفني، والتقدم 
وقت الضرورة في املباريات احلساسة، كما فعل 
مع أول سبورتس في الدور النهائي، إذ خسر 
امامه املباراة االولى، ثم فاز في ثالث مباريات 
متتالية. وعزا رئيس ن���ادي الصداقة رئيس 
االحتاد اللبناني لكرة اليد عبداهلل عاشور سر 
جناح فريقه الى »اللعب بروح اجلماعة«. وقال 
ل� »األنباء«: »جتمع العبينا االلفة واحملبة، وهم 
يش���عرون انهم في ناديهم وبيتهم، لذا لعبوا 
من قلبهم، وفازوا على خصم يفوقهم امكانات، 

واثبتوا انهم اصحاب قضية«.

تشكيل إدارات داخلية تنظم عمل اتحاد الكرة

الفهد: لدينا خطة طويلة المدى للنهوض بالكرة

قال رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد ان االحتاد وضع خطة 
طويلة املدى للنهوض بالرياضة 
على املستويني اإلداري والفني 
حتى مونديال 2018 في روسيا. 
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد مساء أمس لإلعالن عن 
تفاصيل زيارة وفد االحتاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا«.
وبني الفه���د ان االحتاد اتخذ 
بالفعل بعض اخلطوات واملبادرات 
الشخصية لوضع استراتيجية 
عامة للتطوي���ر تتضمن كيفية 
املنتخ���ب االول ملونديال  تأهل 
ف���ي اوملبياد  2018 والتواج���د 
2012، مبين���ا أنه ناقش مع وفد 
»فيفا« الكثير من األمور املتعلقة 
بإج���راء تغييرات إدارية وفنية 

واسعة داخل االحتاد تهم األندية 
احمللية أيضا بعيدا عن التدخل 

في شؤونها الداخلية.
وأش���ار إلى أنه عند االنتهاء 
من وضع خطة التطوير الشاملة 
ميكن االط���الع عليها ملن يرغب 
من األندية من اجل التعاون في 
اإلدارية  سبيل االرتقاء باألمور 
والفنية، الفتا إلى ان »فيفا« منح 
احتاد الكرة اخلامة التي سيحولها 
الى واقع ملم���وس وذلك حتت 
مظلة االحتاد الدولي الذي يهتم 
كثيرا بتطوير الكرة س���واء من 
خالل زيارات رئيسه السويسري 
جوزيف بالتر او عبر إرسال وفد 

رسمي.
وق���ال الفه���د ان االحتاد في 
إدارات داخلية  طريقه لتشكيل 

تنظم العمل داخله بالتنس���يق 
مع اللجان املشكلة حاليا، معترفا 
بصعوبة تنفيذ شروط املشاركة 
في دوري احملترفني اآلسيوي في 
الوقت الراهن التي تتطلب حتويل 
األندية لكيانات جتارية، كما ان 
االحتاد ل���م يناقش خصخصة 

األندية مع وفد »فيفا«.
وأضاف انه كان يتفاخر خالل 
حديثه الودي مع وفد »فيفا« بأنه 
جاء الى رئاسة احتاد الكرة بحكم 
من محكمة »كاس«، بعدما كسب 
قضيته ضد »فيف���ا«، مؤكدا ان 
خطة التطوير قد تفيد من يأتي 
بعده لقيادة الكرة قائال »لو دامت 

لغيرك ما وصلت إليك«.
وعن جمعه بني منصب رئاسة 
االحتاد ومنصب���ه كنائب ملدير 

الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
قال الفه���د ان من ال يعجبه هذا 
األمر فعليه مقاضاته في القضاء 
العادل، كما فعل هو في السابق 
عندما توجه للمحكمة عندما مت 
إبعاده عن رئاسة نادي القادسية 
ومنصبه ف���ي الهيئة، الفتا الى 
انه ليس من املنطقي ان يقاضي 
نفس���ه في احملاكم، مضيفا انه 
سينفذ أي حكم يصدر ضده في 
أي محكمة محلية او داخلية من 
منطلق تقديره ألحكام القضاء.

وفيما يتعلق مبصير اجلهاز 
الفني للمنتخب األول وهل سيدخل 
ضمن خطة العمل املقبلة قال الفهد 
ان بعض التوصيات الفنية التي 
قدمها وفد »فيفا« تعلقت بضرورة 
صياغة عقود للمدربني األجانب 

ملدة 4 سنوات على األقل من أجل 
االستقرار وهو ما ينطبق أيضا 
على كل املنتمني لالحتاد، معترفا 
في الوقت نفسه بصعوبة التعاقد 
مع مدرب أجنبي ملدة أطول من 
العامة  الهيئة  عام وفقا للوائح 

للشباب والرياضة.
 من جانبه أك���د رئيس وفد 
»فيفا« زانيتي ارنستو ان »فيفا« 
ل���ن يتأخر في دعم احتاد الكرة 
الكويتي سواء باألفكار او تبادل 
اخلبرات او حتى بالدعم املالي في 
سبيل االرتقاء بالكرة. مبينا ان 
دوره يتوقف عند تقدمي النصح 
واالرش���ادات، وان التنفيذ يقع 
على عاتق االحتاد، مؤكدا ان خطة 
التطوير تتطلب دعما من األندية 

وكذلك احلكومة.

يعاود تدريباته على ملعب القادسية

»األولمبي« إلى بنغالديش 5 المقبل

»الرماية« ينظم كأس »مصطفى كرم«

اللجنة المنظمة تشكر عبدالمجيد الهتمامه بالرياضيين

 »أبوحمام« و»الفتوة« بصدارة »المغتربين السوريين«

»اذعار« بطل مهرجان الوطن باألحمدي
متكن اجلواد »اذعار« الس���طبل فهد الدبوس 
باخلي���ال »انتوني دو« من الفوز بكأس مهرجان 
الوطن مبناسبة الذكرى اخلامسة لتولي صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح األحم���د مقاليد 

احلكم.
كما حقق اجلوادان »أبوصقر« و»غالجو« كأسي 
التحرير واالستقالل املخصصني للشوطني األول 
والثاني وذلك في االجتماع الثامن عش���ر لسباق 
اخليل ال���ذي اقيم عصر امس األول على مضمار 
املغفور له الش���يخ عبداهلل اجلابر في فروسية 

االحمدي.

وقد حضر االجتماع جماهير غفيرة من محبي 
ومتابعي رياضة السباقات وفي مقدمتهم هايف 
احلويلة رئيس مجلس االدارة وصالح واسماعيل 
حبي���ب امليل ومحمد القحطاني مدير فروس���ية 

االحمدي.
من جانبه اشاد صالح امليل باملستويات الفنية 
لالجتماع الثامني عشر والذي متيز باالثارة والندية 
في  كل االشواط التي اقيمت امس االول على مضمار 
فروسية االحمدي. وقال انه فضل املساهمة ماديا 
ومعنويا لالحتفال بهذه املناس���بة الغالية التي 

يعيشها اهل الكويت هذه االيام.

تتواصل مباري���ات بطولة 
املغتربني السوريني لكرة القدم 
التي تقام عل���ى ملعب النصر 
بأداء قوي ومتمي���ز للصعود 
لل���دور الثاني. وأصبح ترتيب 
الفرق حتى يوم امس للمجموعة 
األولى كاآلت���ي: فريق ابوحمام 
)7 نقاط( والشعلة )4( وقلعة 
احلصن )3( واحلراك والنسور 
)1 نقطة واح���دة( لكل منهما . 

وفي املجموعة الثانية حل الفتوة 
اوال ب� )6 نقاط( واسود الفرات 
)4( والبوكمال )3( وابوحردو 
ب� )نقطتان( والكرامة )1 نقطة 
واحدة(. وحضر رئيس مجلس 
رابطة اجلالية السورية د. دانيال 
بطرس واعضاء املجلس جورج 
حواشي وكويتي احلمد املباريات 
وش���كر رئيس اللجنة املنظمة 
بش���ير األمني رئي���س املجلس 

واألعضاء.
 كما بعث���ت اللجنة املنظمة 
الشكر لسفير اجلمهورية العربية 
الس���ورية بس���ام عبد املجيد 
الهتمامه الدائم بدعم الرياضيني 
وتشجيعهم على مشاركة الكويت 

أفراحها. 
املناسبة شكر األمني  وبهذه 
إدارة نادي النصر على تعاونها 

مع منظمي البطولة.

 مبش���اركة رماة وراميات 
الن���ادي ورم���اة االحت���ادات 
العس���كرية ينظم  الرياضية 
نادي الرماية على مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية في 3 مارس املقبل وملدة 
ثالثة أيام كأس شركة مصطفى 

كرم للتجارة العامة واملقاوالت، 
وحددت اللجنة الفنية العليا 
بنادي الرماية مسابقات أنشطة 
الكأس على الرمايات االوملبية 
التالية )املس���دس والبندقية 
اله���واء 10م بندقية  ضغ���ط 
50م راقدا مس���دس حر 50م( 

للرجال والسيدات والناشئني 
والناشئات.

 وس���يفتح باب التسجيل 
للراغبني في املشاركة اعتبارا 
من اليوم السبت وحتى الساعة 
السادسة من مساء يوم الثالثاء 

28 اجلاري.

تزايدت دعوات تأييد إعادة 
انتخاب الشيخ أحمد الفهد رئيسا 
للمجلس األوملبي اآلسيوي بشكل 
الفت بعد إعالنه في 14 فبراير 
اجلاري عزمه الترش���ح لدورة 
سادس���ة متتد ألربع س���نوات 

مقبلة.
وأع���رب رئي���س املجلس 
االوملب���ي املاليزي تنكو عمران 
عن ترحيبه ومجلسه الشديد 
بقرار الشيخ أحمد الفهد ترشيح 

نفسه إلعادة انتخابه.
وقال عمران في رسالة له ان 
املجلس االوملبي اآلسيوي ازداد 
قوة حتت قيادة الش���يخ أحمد 
الفهد وبات أكثر أهمية ويتمتع 
الدول  بالوحدة والتضامن بني 

األعضاء.
وأضاف »العديد من البرامج 
واملشاريع التي بدأتها سعادتكم 
رائعة ولها رؤية ثاقبة وتنفيذها 

بنجاح جع���ل املجلس األوملبي 
اآلس���يوي مثار حس���د العالم 

كله«.
وكان رئيس اللجنة األوملبية 
الوطنية العراقية رعد حمودي 
تعهد بدعم ترشيح الشيخ أحمد 
الفهد للفوز برئاسة دورة سادسة. 
مؤك���دا دعمه الكامل لترش���ح 
الشيخ أحمد الفهد ملا يتمتع به 
من مؤهالت وكفاءة ومتيز تكفل 

له شغل ذلك املنصب.
اللجن���ة األوملبية  وقال���ت 
اإلماراتية في بيان ان ترش���ح 
الفهد يعود الى ما قدمه من جهود 
مخلصة كان لها بالغ األثر في 
إجناح عمل املجل���س األوملبي 
اليه من  اآلس���يوي وما وصل 

مكانة مرموقة.
وقال نائ���ب رئيس اللجنة 
األوملبي���ة االماراتية يوس���ف 
السركال ان من دواعي الشرف 

والسرور معرفة قرار الفهد بإعادة 
انتخابه لدورة جديدة.

كم���ا ق���ال رئي���س اللجنة 
األوملبية بكوريا الشمالية ميونغ 
باك تشول ان الشيخ أحمد الفهد 
قدم جهودا مضنية لنشر الروح 
االوملبية واملثالية بهدف تطوير 

احلركة األوملبية في آسيا.
وأض���اف ان رئاس���ة الفهد 
للمجل���س األوملبي اآلس���يوي 
جعل���ت احلرك���ة األوملبية في 
منطقة آسيا تزداد قوة وتتقدم 

نحو األمام.
وكانت العديد من الدول ومنها 
السعودية وس���ورية والعراق 
وفلسطني واليمن واألردن ولبنان 
والبحري���ن وعم���ان باالضافة 
الى الكويت أعلنت مس���اندتها 
الفهد واالستمرار على  لترشح 
رأس املجلس األوملبي اآلسيوي 

لدورة سادسة جديدة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يدرس اجلهاز الفني لألهلي 
إقامة معس���كر خارجي قبل 
مواجهة سوبر سبورت اجلنوب 
أفريقي ي���وم 19 مارس املقبل 
بالقاهرة في ذهاب دور ال� 32 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبداحلفيظ مدير 
الكرة باألهلي، إن إدارة النادي 
تلقت مؤخرا دعوة رس���مية 
من إحدى ش���ركات التسويق 
الرياضي الس���تضافة األهلي 
أو  أو اإلمارات  في السعودية 
الكويت، مش���يرا إلى أن هذا 
املعسكر إذا متت املوافقة عليه 
رسميا سيقام خالل الفترة من 

3 إلى 10 مارس املقبل.
وتاب���ع عب���د احلفيظ في 
تصريحات ل� »اليوم السابع«: 
الدراسة  الفكرة مازالت محل 
وسوف نتخذ القرار املناسب 
القليلة  األيام  بش���أنها خالل 

املقبلة.
وأوض���ح عبد احلفيظ، أن 
فكرة املعس���كر اخلارجي لن 
تؤثر عل���ى برنامج املباريات 

الودية التي سيخوضها الفريق 
خالل املرحل���ة املقبلة، حيث 
يلتقي ح���رس احلدود اليوم 
»السبت« ثم وادي دجلة يوم 

2 مارس املقبل.
من جان���ب آخر جدد أمس 
موظفو وعمال النادي األهلي 
جتدي���د اعتصامهم، أمام مقر 
النادي باجلزي���رة، للمطالبة 
بعدة مطالب أهمها حتس���ني 
العاملني  األج���ور وتثبي���ت 
بعقود مؤقتة وإلغاء »الفصل 
التعس���في« واإلطاحة بأكثر 
من مس���ؤول بالنادي أبرزهم 
ثالث���ي الرعب � كما لقبوهم � 
محرم الراغب مدير عام النادي 
وعباس الري���دي املدير املالي 
ومحمد عفيفي مدير ش���ؤون 

العاملني.
من جانب آخر، زاد الغموض 
الواحد  حول مش���ا ركة عبد 
الس���يد حارس مرمى الزمالك 
عن مباراة فريقه أمام أولينزي 
ستارز الكيني في إياب دور ال� 
64 م���ن دوري أبطال إفريقيا 
مساء غد. وتعرض عبد الواحد 

إلصابة بجذع في الركبة خالل 
الن���ادي األبيض.وقال  مران 
مصطفى املنيري طبيب الزمالك 
»خضع عب���د الواحد الختبار 
طبي لتحديد قدرته على اللحاق 

باملباراة من عدمه«.
وتض���م قائم���ة الزمال���ك 
اإلفريقي���ة احلارس الش���اب 

مصطفى عبد الستار.
م���ن جانبه، اع���رب وليد 
سليمان العب انبي عن امنياته 
باالنتقال لصفوف االهلي أو 
الزمالك م���ع بداية املوس���م 

اجلديد.
تأتي هذه التصريحات من 
وليد سليمان، بعد يومني فقط 
من رحيل وزير البترول السابق 
سامح فهمي، والذي كان يرفض 
رحيله من االندية البترولية، 
ليكون اضافة ف���ي االهلي أو 

الزمالك.
قال وليد ف���ي تصريحات 
صحافية »لم اتلق في الفترة 
االخيرة اي مفاوضات من جانب 
اي ناد س���واء كان داخليا او 

خارجيا«.

مبارك الخالدي
يعاود منتخبنا االوملبي تدريباته مساء اليوم او 
الغد على ابعد تقدير على ملعب القادسية استعدادا 
للمغ���ادرة 5 املقبل ال���ى دكا عاصمة بنغالديش 
خلوض مباراة االياب ام���ام منتخب بنغالديش 
االوملبي 9 مارس املقبل ضم���ن الدور التمهيدي 
للتصفيات اآلسيوية املؤهلة الوملبياد لندن 2012، 
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت ملصلحة االزرق 
2 - 0، وس���يغادر املنتخب بعناصره االساسية 
الكاملة حرصا على تهيئة االجواء الجتياز مباراة 
االياب واعالن تأهل املنتخب الى الدور الالحق الذي 

ستنطلق منافساته في يونيو املقبل.
يأتي اصرار اجلهازي���ن الفني واالداري على 
التوجه الى دكا بالعناصر االساسية الغالق الباب 
امام االندية في اس���تدعاء العبيها، حيث ستقام 

اجلولة ال� 15 من ال���دوري املمتاز 6 املقبل، وهو 
املوقف الذي اصرت علي���ه االندية باالبقاء على 
العبيها اجلولة املاضية ما حدا باحتاد الكرة الى 
التجاوب معه���ا والغاء قرار تفريغ الالعبني قبل 
مباراة الذهاب وهي مجازفة يرفض اجلهازان الفني 

واالداري لالوملبي تكرارها مرة اخرى.
وسينضم الالعبون الى انديتهم ايضا في انطالق 
بطول���ة االندية اخلليجية ف���ي االول من مارس 
املقب���ل وبطولة كأس االحتاد اآلس���يوي 2 منه، 
حيث تشارك اندية العربي والساملية وكاظمة في 
البطولة اخلليجية البطال الدوري، بينما تشارك 
اندية الكويت والقادسية والنصر في بطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي، اذ من املقرر ان يعود الالعبون 
الى املنتخب بعد انتهاء مش���اركتهم مع انديتهم 

وبشكل فوري.

رئيس اجلالية السورية د.دانيال بطرس وبشير األمني مع فريق الشعلة

»وراهم وراهم« للقادسية والكويت
يعود البرنامج اجلماهيري 
»وراهم وراهم« في تلفزيون 
الكويت القناة الثالثة وستكون 
أول���ى حلق���ات البرنامج عن 
ردود أفعال جماهير القادسية 
والكوي���ت عن مب���اراة القمة 
األخيرة وذلك في أيام االثنني 
واألربعاء واجلمعة في الساعة 
10.30 مس���اء ويعاد في اليوم 
التالي 2.30، البرنامج من تقدمي 
عبدالعزي���ز النبه���ان وإعداد 
الفيل���كاوي وإخراج  ابراهيم 

منصور حسني.

200 ذلول في الهجن
يشهد مضمار الشهيد فهد األحمد لسباق الهجن مبنطقة جويهل 
بكبد اليوم املهرجان الكبير الحتفاالت نادي الهجن بالعيد الوطني 

الذي قّيد فيه 200 ذلول.

مان يونايتد ليس للبيع
أكد مان يونايتد االجنليزي في بيان أصدره امس إلعالن نتائج الربع 
الثاني للسنة املالية عدم وجود أي نية لبيع النادي. وأوضح مان يونايتد 
»املالك ملتزمون متاما مبلكيتهم طويلة األمد للنادي وال توجد أي محادثات 

ومان يونايتد ليس للبيع واملالك لن يناقشوا أي عروض«.
وقال إن أرباحه قبل خصم الفائدة والضرائب والديون ارتفعت 3و%2 
إلى 6.60 مليون جنيه اس����ترليني )74.97 مليون دوالر( خالل األشهر 

الستة التي انتهت في ديسمبر املاضي.

بيكام يعود إلى غاالكسي
عاد ديڤيد بيكام إلى تدريبات لوس اجنيليس غاالكسي، خلوض موسم 
جدي����د في بطولة دوري كرة القدم األميركي احملترفني الذي ينطلق في 
15 مارس املقبل. وأعرب العب الوسط اإلجنليزي )35 عاما( عن رغبته 
في اس����تعادة مستواه قريبا. وقال »كان أمامي أن أذهب إلى أي شاطئ، 
كان ذلك ممكنا، لكني في سني ال أسمح لنفسي باحلصول على إجازة 3 
أش����هر«، في إشارة إلى الشهر الذي قضاه متدربا في لندن مع توتنهام، 

دون أن يتمكن نهاية األمر من اللعب معه في تلك الفترة.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء الى عضو مجلس ادارة نادي 
التضامن الس����ابق احمد النمران لوفاة املرحوم����ة »والدته« وإلى أمني 

الصندوق باحتاد املبارزة شاكر سناسيري لوفاة »عمه«.
تغمد اهلل الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته، وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون.

عبدالعزيز النبهان

)عدنان الحاج علي(فريق الصداقة مع كأس بطولة لبنان للصاالت

 )كرم ذياب(الشيخ طالل الفهد ووفد »فيفا« 

تأجيل» األلعاب الخليجية«
قرر املكتب التنفيذي ملجلس رؤس���اء اللجان األوملبية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي تأجيل انطالق منافس���ات الدورة األولى 
لأللع���اب الرياضية في دول مجلس التعاون املقررة من 16 حتى 27 
أبريل املقبل الى الفترة من 15 حتى 26 سبتمبر املقبل في البحرين 

بسبب األوضاع األمنية التي متر بها البالد.

العربي أول مبارزة الخليج
حقق فريق النادي العربي ملبارزة سالح الشيش للفلوريه املركز 
األول وامليدالية الذهبية في بطولة اخلليج األولى لألندية التي اختتمت 
مبدينة أبوظبي اإلماراتية، وجاء القادسية في املركز الثالث، بينما 

جاء فريق بني ياس االماراتي في املركز الثاني.


