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»االستئناف« تعيد اجلزاف رئيسًا 

لـ »الهيئة« واحلكومة تتجه للتمييز
مبارك الخالدي

قضت الدائرة اإلدارية السابعة مبحكمة 
االستئناف صباح امس في جلسة لها بقبول 
الطعن في االستئناف املرفوع من مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق فيصل 
اجلزاف بصفته وإلغاء حكم أول درجة الرافض 
للدعوى والقضاء مجددا بقبول الطعن شكال 

وموضوعا مع إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد 
وإعادته إلى منصبه رئيسا ملجلس اإلدارة مديرا 
عاما للهيئة الشباب والرياضة مع ما يترتب 
عليه من آثار. وعلمت »األنباء« ان إدارة الفتوى 
والتشريع املمثل القانوني للجهات احلكومية 
تتجه للطعن في التمييز على احلكم الصادر 
متضمنا شقا عاجال بإيقاف التنفيذ ريثما يتم 

الفصل في أسباب الطعن. 

وشرح املتطلبات من حيث 
الدولي  إتاحتها لالحت���اد 
وتوفي���ر كل م���ا حتتاجه 
الفرق وبيان الفنادق التي 

ستستقبل الضيوف.
وبعد ذل���ك قرر وألول 
الدولي  مرة ممثل االحتاد 
التام  باملوافق���ة والرضاء 
حيث ان االس���تعداد فوق 

االنتصارات خالل االجتماعات 
املقبل���ة، وش���كر كل محبي 
اسطبل النشاما وكل العاملني 
الذين ساهموا في الفوز. وعلى 
الكأس املقدمة من حمد نايف 
الدبوس واملخصصة جلياد 
الدرجة الثانية على مسافة 
1800م واصل اسطبل األبرق 
انتصاراته وفاز اجلواد عني 
سارة بقيادة روميل باملركز 
األول بزمن وبفارق بعيد عن 
اجلواد ابتسم لألبرق ايضا 
بقيادة فيصل، وجاء اجلواد 
جهران لألبرق بقيادة فريدي 
في املرك���ز الثالث ليحصد 
اس���طبل األبرق املراكز ال� 3 
األول���ى، وجاء اجل���واد غال 
زين العائد السطبل السفير 
أسعد البنوان بقيادة وهابي 

في املركز الرابع.

لش���ؤون ذوي االعاقة داخل 
مقر النادي مبنطقة غرناطة 
مع توفير مترجم لغة اشارة 
بشكل ثابت مع موظفي الهيئة 
باملكتب الذي سيتم افتتاحه 
مبقر النادي لتقدمي اخلدمات 
للصم داخل ناديهم وال يحتاج 
عضو النادي الى الذهاب الى 
مقر الهيئة، حيث ان كل طلباته 

ستنفذ داخل مقر النادي.
وفي نهاية اللق���اء، قدم 
رئيس النادي وامني السر العام 

العجمي: ممثل االحتاد الدولي اعتمد الكويت 
الستضافة بطولة آسيا لهوكي اجلليد

»صقران« كسب كأس خالد احلمد

»الصم« يشكر الشطي

املس���توى املطل���وب ومت 
اعتماد الكويت الستضافة 
بطولة آسيا لهوكي اجلليد 
بالفترة من 20 إلى 27 أبريل 

.2015

وعبر خالد الشرقاوي احد 
منسوبي اسطبل النشاما عن 
فرحته بفوز اجلواد الواعد 
صقران بقوله: احلمد هلل على 
الفوز بالكأس والسيما بعد 
سوء احلظ الذي الزم االسطبل 
لتعرض بعض اجلياد لإلصابة 
واحلمد هلل على الفوز واخلير 
جدام، شاكرا الشيخ عبداهلل 
السلمان عميد ومدرب اسطبل 
النشاما حلرصه على متابعة 
ح���االت اخلي���ل وجتهيزها 
للسباقات املقبلة واعدا جمهور 
النشاما العريق بقوله: اخلير 

جدام.

للنادي كل الشكر والتقدير 
ملدير عام الهيئة على ما بدر 
منه من ح���ب وحافز كبير 
للتعاون مع نادي الصم املمثل 
الشرعي االكبر واالوسع واالهم 
لكل فئة الصم بدولتنا الغالية 

الكويت.

قال رئيس نادي األلعاب 
الشتوية فهيد العجمي حول 
زيارة ممثل االحتاد الدولي 
مدير تطوير لعبة هوكي 
اجللي���د في آس���يا هارلد 
سبرنقفلد إن االحتاد الدولي 
ارسل ممثله للكويت خالل 
يومي 23 و24 من الش���هر 
اجلاري لك���ي يدقق على 
الكويت ح���ول إمكانياتها 
واس���تعدادها الستضافة 
بطولة آسيا لهوكي اجلليد 

عام 2015.
ومن خالل هذه الزيارة 
قام أعضاء مجلس إدارة نادي 
األلعاب الشتوية باالجتماع 
مع ممثل االحت���اد الدولي 
وعرض كل االس���تعدادات 
الفني���ة واجلاهزية حول 
االس���تضافة وقام مجلس 
اإلدارة باصطحاب���ه بع���د 
االجتماع في صالة التزلج 

في مهرجان رائع لالجتماع 
اخلام���س لن���ادي الصي���د 
والفروس���ية، جنح اجلواد 
صقران العائد السطبل النشاما 
بقيادة مورغن في الفوز بكأس 
املغفور له الشيخ خالد احلمد 
الصباح واملخصصة جلياد 
الدرجة الثانية على مسافة 
1800 متر بعد سباق مثير تألق 
خالله اجلواد صقران بالفارس 
مورغن في منتصف املسافة 
وتصدر السباق حتى النهاية 
وبف���ارق بعيد ع���ن اجلواد 
يرعب لزايد الصادر بقيادة 
جوفندر، وجاء راكد للنشاما 
بقيادة بويل في املركز الثالث، 
والعاملي للس���يحان بقيادة 

ستيف في املركز الرابع.
وقام رئيس نادي الصيد 
والفروس���ية الشيخ ضاري 
الفهد بتس���ليم ال���كأس الى 
الشيخ عبداهلل السلمان احد 
عمداء اسطبل النشاما وهنأه 
بالفوز ومتنى التوفيق لبقية 
االسطبالت في االجتماعات 
املقبلة. وأشاد الشيخ ضاري 
الفهد بالدعم املقدم من ورثة 
املغفور له الشيخ خالد احلمد 
من اجل االرتقاء برياضة اآلباء 
واألجداد، كما شكر حمد نايف 
الدبوس على دعمه ومساهماته 
الفعالة من اج���ل النهوض 
برياض���ة اآلب���اء واألجداد 
وشكر اللجان العاملة ومدير 
عام السباق باإلنابة حمدان 
املطيري على اجلهود الواضحة 
وجناح السباقات. ومن جهة 
أخرى، اعرب الشيخ عبداهلل 
الس���لمان عن سعادته بفوز 
اجلواد صقران بكأس املغفور 
له الشيخ خالد احلمد وعودة 
اسطبل النشاما الى منصات 
التتويج بعد جتهيز جيادها 
وانه يأمل في حتقيق املزيد من 

ش���كر رئي���س واعضاء 
مجلس ادارة النادي الكويتي 
الرياض���ي للص���م د. طارق 
الشطي مدير عام الهيئة العامة 
لش���ؤون ذوي االعاقة على 
حسن املقابلة وكرم الضيافة 
خالل املقابلة الطيبة والرائعة 
مبكتبه بالهيئة مع وفد مجلس 
ادارة النادي الذي ضم اسماعيل 
كرم � رئيس مجلس االدارة، 
ومحمد الكندري � امني السر 
العام للنادي، وعيسى اجلفيل � 

مترجم لغة االشارة للصم.
وابدى الشطي االستعداد 
للتعاون البن���اء واملثمر مع 
مجل���س ادارة النادي للصم 
واتفقوا خالل هذه املقابلة على 
ضرورة التعاون وبذل اجلهد 
لتقدمي خدم���ات لفئة الصم 
اعضاء النادي رجاال وسيدات، 
وكانت اولى هذه اخلدمات هو 
موافقة مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة وموافقة 
مجل���س االدارة للنادي على 
فتح مكتب يتبع الهيئة العامة 

فهيد العجمي مع ممثل االحتاد الدولي وأعضاء نادي األلعاب الشتوية

سالم الظفيري ويوسف الشرقاوي وكأس اجلواد صقران

الشيخ ضاري الفهد يسلم الكأس للفائز

وفد الصم مجتمعا مع الشطي

نادي»باسل الصباح« ينظم  االستعراض احلر كل خميس
ينظم نادي باسل السالم 
الصباح لرياضة الس����يارات 
والدراج����ات النارية بعد غد 
اخلميس بطولة االستعراض 
احلر للس����يارات والدراجات 
اآللية. وقال أمني سر النادي 
فهد الع����الج ل����� »كونا« إن 
النادي يقيم األيام املفتوحة 
يوم اخلميس أسبوعيا بهدف 
احتواء الشباب احملب لرياضة 

احملركات في إطار آمن ومناسب 
بعيدا عن املمارسات اخلاطئة 
لهذه الرياضة. ودعا العالج 
كل الش����باب احملب����ني لهذه 
الرياضة إلى املبادرة باملشاركة 
واحلضور للسباق، الفتا الى 
رصد ع����دة جوائز للفائزين 
به����دف دعم ه����ذه الرياضة 
وتوفير بيئة مالئمة لهم ملزاولة 
نشاطاتهم في إطار آمن بعيدا 

عن املمارسات اخلاطئة.
وأضاف ان النادي حرص 
على تنظيم مثل هذه البطوالت 
به����دف إيج����اد متنفس آمن 
للش����باب الكويت����ي احملب 
لرياض����ة االس����تعراض في 
ظل أطر س����ليمة وبعيدا عن 
األماكن العامة لئال تؤثر سلبا 
على املواطنني. وبني ان هذا 
اليوم املفتوح لالستعراض 

احلر س����يقام بالتعاون بني 
نادي باسل السالم الصباح 
لرياضة السيارات والدراجات 
النارية والهيئة العامة للشباب 
والرياضة بهدف إبعاد الشباب 
ع����ن املمارس����ات اخلاطئة 
والس����عي بكل السبل إلبراز 
طاقاتهم وممارستها بصورة 
صحيحة حت����ت مظلة األمن 

والسالمة.

)األزرق.كوم( صراع على الكرة بني مدافع القادسية خالد ابراهيم ومهاجم الساملية جمعة سعيد  

حارس العربي حميد القالف قاد فريقه الى نصف النهائي  )األزرق.كوم(

احلقان: ثقتنا كبيرة بالعبي »األصفر«

رئيس مجلس إدارة نادي 
الش���يخ خالد  القادسية 
النادي  الفهد من محامي 
احلميدي السبيعي شيكا 
ألفا  مببلغ مليون و862 
و705 دنانير وهو املبلغ 
املس���تحق لألصف���ر عن 
االحتراف اجلزئي ملواسم 
2011 و2012 و2013 والذي 
كس���به النادي من خالل 
قضيت���ه املرفوعة على 
العامة للش���باب  الهيئة 

والرياضة.
بدوره، ش���كر الشيخ 
الفه���د احملام���ي  خال���د 
الس���بيعي على املجهود 
الذي قام به خالل الفترة 
املاضية السترجاع حقوق 
نادي القادسية عبر ساحة 
القضاء التي أعادت لكل ذي 
حق حقه، مؤكدا ان املبلغ 
سيدخل حس���اب النادي 
خالل 3 أي���ام على األقل 
ليصرف حسب املستحقات 
احملددة في مجرى القضية، 
حيث يعود معظم املبلغ 
الى االحتراف اجلزئي عن 

املواسم ال� 3 املاضية.
من جهته، قال السبيعي 
ان القادسية كان املتضرر 
األكبر نظير التأخير طويل 
األم���د ملبال���غ االحتراف 
اجلزئ���ي، حي���ث حصل 

األصف���ر عل���ى املبال���غ 
املتأخرة من خالل القضية 
املرفوعة على الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
وأضاف السبيعي ان 
اجلزء األكب���ر من املبلغ 
سيعود كمبالغ لالحتراف 
اجلزئ���ي لالعبني إضافة 
الى تس���ديد مستحقات 
س���ابقة، مؤكدا ان جميع 
احلق���وق محفوظ���ة في 
األصف���ر، حيث س���يتم 
املبالغ املستحقة  صرف 
في الوقت الذي س���تبقى 
األزمة املالية لدى خزينة 
األصفر مقابل املصروفات 
الكثي���رة واملتعددة مبا 
مينح األندي���ة احلق في 
امليزانية  املطالبة بزيادة 
الس���نوية املستحقة لها 
من قب���ل اجلهات املعنية 
في ظل االحتياج الواضح 
الرياضي للدعم  للقطاع 
امل���ادي بش���كل أكبر مبا 
يعود بالفائدة على تقدم 
وتطور احلركة الرياضية 
والش���بابية التي ترتبط 
ارتباطا مباشرا بقيمة الدعم 
املمن���وح لألندية  املادي 
واالحتادات من قبل اجلهات 
احلكومية املسؤولة عن 
القنوات  الرياضة حسب 

الرسمية.

مبارك الخالدي

أشاد مدير فريق القادسية 
عبداهلل احلقان بالفوز الذي 
حقق����ه الفريق األصفر على 
الساملية بنتيجة 2-1 مساء 
الى  أم����س وتأهله  أول من 
النهائي لكأس  الدور نصف 
ولي العهد. وقال احلقان إن 
األصف����ر تغلب على ظروفه 
القهري����ة ومتكن من جتاوز 
خصم قوي بحجم »السماوي« 

وجنومه الكبار.
وأض����اف: »ال����كل يعلم 
القادس����ية يعان����ي من  أن 
كث����رة اإلصاب����ات وحاالت 
اإلرهاق التي أصابت العبيه 
الى  وخصوص����ا املنضمني 
األزرق وجنح اجلهاز الفني 
في اختيار التشكيلة املناسبة 
لتعويض غي����اب املصابني 
وقدمنا الشوط األول مبستوى 
مميز، حيث وصلنا الى مرمى 
الساملية أكثر من مرة وجنحنا 
في التس����جيل وفي الشوط 
الثاني حتم����ل دفاع الفريق 
عبء املب����اراة وكانت لدينا 
الثقة في عودتنا الى املباراة 

بفضل خبرة الالعبني«.

إستالم الشيك

عل���ى صعي���د آخر، 
تسلم مساء أول من أمس 

حاف���ظ املتس���ابق تركي 
احلميدي على لقبه في بطولة 
العالم للس���رعة ال���� »برو.
مود« في الوالي���ات املتحدة 
األميركية بإحرازه لقب فئة 
)آوت.لو.برمود( إثر منافسة 
قوية مع أفضل السائقني في 

العالم.
وقال رئيس جلنة ال� »دراغ.

ريس« في نادي باسل السالم 
الصباح لس���باق السيارات 
الش���يخ  النارية  والدراجات 
دعي���ج الفهد ل���� »كونا« إن 
اإلجناز الذي حققه املتسابق 
احلميدي في ه���ذه البطولة 
العاملية الت���ي أقيمت بوالية 
الس فيغ���اس »مفخرة لكل 
النادي وللكويت  منتس���بي 
بصورة عامة«. وأضاف الشيخ 
دعيج الفهد الذي يرأس فريق 
)كيو.80( الذي ينتسب إليه 
احلمي���دي أن هذا اإلجناز لم 
يأت بس���هولة أبدا إمنا جاء 
ثمرة مجهودات واضحة من 
قبل اجلميع »الذين حرصوا 
على تشريف سمعة الكويت 
في هذا احملفل العاملي الكبير 
في رياضة احملركات وبالفعل 
كان لهم ما أرادوا«. وأعرب عن 
األمل في أن يواصل املتسابقون 
ف���ي رياض���ة  الكويتي���ون 
احملركات تقدمي مس���تويات 
طيبة خالل مش���اركتهم في 
مختلف البطوالت اخلارجية 
ليعكسوا واقع ما وصل إليه 
املتسابق تركي احلميدي من 
إعداد وجتهيز يضاهي نظراءه 

في مختلف الدول.

أطلق مركز عبداهلل السالم 
إلعداد القادة التابع للهيئة العامة 
للشباب والرياضة دورة تدريبية 
لصق���ل خبرات مدرب���ي لعبة 
الكراتيه، ومتتد الدورة من 24 
إلى 27 اجلاري، حيث يحاضر بها 
احلكم الدولي ومدرب املنتخب 
اإليطالي ديڤيد بنيتيللو وهو 
أيضا عضو جلنة شؤون الالعبني 

في االحتاد الدولي للعبة.
كما يحاضر بها احلكم الدولي 
محمد صادق عضو جلنة حكام 
االحتاد اآلسيوي للكراتيه واملدرب 
واملدير الفني في احتاد الكراتيه، 
وقد شهدت الدورة إقباال في عدد 
الدارسني فبلغ عدد منتسبيها 
35 دارسا ودارسة. وقد افتتح 
الدورة مدير مركز عبداهلل السالم 
محمود أبل بحضور نائبه عدنان 
أبل ونائب رئيس مجلس إدارة 
احتاد الكراتيه مناحي الفضلي 
وأمني الس���ر الع���ام باالحتاد 
عماد بهبهاني. حيث رحب أبل 
بالدارسني وباحملاضرين، متمنيا 
لهم التوفيق ونقل لهم حتيات 
ودعم رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة واملدير 
العام الش���يخ أحم���د املنصور 
ونائبه عن قطاع الرياضة أحمد 

اخلزعل.

وصل رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم الش����يخ سلمان بن 
إبراهيم إلى العاصمة الفلبينية 
ماني����ال التي ستش����هد خالل 
األيام املقبلة زخما واسعا من 
االجتماعات والفعاليات اآلسيوية 
املتعددة وفي مقدمتها االحتفال 
الكبير مبناسبة مرور 60 عاما 

على تأسيس االحتاد القاري.
ويفتتح الشيخ سلمان بن 
إبراهيم ف����ي مانيال اجتماعات 
جلان االحتاد اآلس����يوي التي 
س����تنطلق يوم غ����د اخلميس 
باجتم����اع اللجن����ة القانونية، 
واللجنة املالية، وتتواصل يوم 
اجلمعة املقبل باجتماعات جلنة 
التدقيق، واللجنة املنظمة لكأس 
آسيا 2015، وجلنة االنضباط، 
وجلن����ة املس����ابقات، وجلنة 

االنتخابات.
كما يترأس رئيس االحتاد 
اآلس����يوي يوم السبت املقبل 
اجتم����اع املكت����ب التنفي����ذي 
لالحتاد الذي سيناقش العديد 
من القضايا املرتبطة مبسيرة 
كرة القدم اآلسيوية وسيتخذ 

خاللها القرارات املناسبة.
ويحضر الشيخ سلمان بن 
إبراهيم صباح يوم األحد املقبل 
حفل وضع حجر األساس ملشروع 
الهدف في االحتاد الفلبيني لكرة 
القدم والذي سيجري بحضور 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 

السويسري جوزيف بالتر.

احلميدي يحافظ 
على لقب بطولة العالم

 في الـ »دراغ.ريس«

»الهيئة« تقيم دورة 
تدريبية حلكام 

الكراتيه

بن إبراهيم يفتتح 
اجتماعات االحتاد 

اآلسيوي غداً

5000 دينار من الكاظمي
لالعبي العربي بعد تخطي كاظمة

مبارك الخالدي

قّدم رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال الكاظمي مكافأة 
مالي���ة مقدارها 5000 دينار لالعب���ي األخضر عقب الفوز على 
كاظمة بركالت الترجيح 5-4 وتأهله الى الدور نصف النهائي 

من بطولة كأس ولي العهد.
وأثنى الكاظمي على الروح العالية لالعبني في كلمة وجهها 
لهم في غرفة تبديل املالبس، وقال: »أشكركم على األداء العالي 
والروح القتالية التي أظهرمتوها خالل املباراة«. وأضاف الكاظمي: 
ان جماهير األخضر دائما ما تنتظر منكم حتقيق االنتصارات في 
مختلف البطوالت وثقتنا فيكم كبيرة للتغلب على كل الظروف. 
وأشار رئيس النادي العربي الى ان ما يثلج صدورنا كإداريني 
هو االلتزام بتعليمات اجلهازين اإلداري والفني وروح التعاون 
م���ن اجلميع، الفتا الى أن املكافأة س���تتضاعف في حالة الفوز 
عل���ى الكويت في احملطة املقبلة من بطولة الدوري واملقرر لها 
بعد غد اجلمعة. ومن جهته، ثمن قائد »األخضر« محمد جراغ 
دع���م الكاظمي وقال: »نيابة عن زمالئي نش���كركم على دعمكم 
الكبي���ر للفريق والالعبني«، الفتا ال���ى ان العبي األخضر على 
قلب واحد ويسعون ملواصلة العروض القوية وحتقيق األلقاب 
التي ينتظرها اجلمهور العرباوي. بدوره، اعتبر مدرب الفريق 
العرب���اوي، الصربي بوريس بونياك، ان الف���وز مهم في هذه 
املرحلة وقال: ال شك ان الكل تأثر بفترة التوقف القسري والتي 
أدت الى تراجع في املستويات البدنية والذهنية لكل الالعبني، 
مشيرا الى تراجع املستوى الفني ايضا في املباراة التي جمعت 

القادسية والساملية.
وأضاف بوني���اك: من املهم ان يظل العبو الفريق العرباوي 
محافظني على ثقافة الف���وز واالنتصارات في املباريات املقبلة 
وهو ما سيمنحنا الدافع للحفاظ على مواقعنا سواء في الدوري 
او بطولتي الكأس، مشيرا الى ان الروح العالية لالعبني والدعم 
اجلماهيري الكبير واملواقف اإليجابية ملجلس اإلدارة من العوامل 
املهمة والرئيس���ية لتفوق العربي حتى يستمر هذا التناغم في 

املباريات املقبلة.

عقب الفوز على الساملية والتأهل إلى نصف نهائي كأس ولي العهد

القادسية يتسلم 
شيك االحتراف 

اجلزئي


