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»أقاليم« يفوز بكأس العتيبي »الوطنية لالتصاالت« ترعى
 بطولة اختراق الضاحية

»اآلسيوي« يعدل موعد
 نهائيات تحت 16

األخضر إلى المنامة غدًا
للقاء المحرق الثالثاء

يد القادسية يفوز على التضامن

ختام كأس السالم للرماية اليوم

ترعى الشركة الوطنية لالتصاالت البطولة االولى الختراق 
الضاحية لفئة العمومي والثانية والتي ينظمها احتاد العاب 
القوى في الثالثة عصر اليوم في منطقة حتريج الشدادية )غرب 
ضاحية عبداهلل املبارك( وستكون مسافة سباق فئة العمومي 
8 كلم والبراعم 3 كلم، يأتي ذلك انطالقا من اس���تراتيجيتها 
التنموي���ة جتاه املجتمع التي ترتكز في جزء كبير منها على 
تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتطوير مواهبهم في 

سبيل حتقيق البطوالت في الكويت وخارجها.
وبهذا تؤكد الشركة الوطنية مسؤوليتها االجتماعية جتاه 
الشباب الكويتي والتي تقتضي توفير كل السبل الالزمة لكي 
يطوروا من مهاراتهم الرياضية مما يخولهم الوصول الى اعلى 

مستويات املنافسة في البطوالت احمللية واخلارجية.
من جانبه، اكد مدير الع�����القات العامة في الشركة عبدالعزيز 
البالول ان الشركة يس���رها أن حتت����ضن أبطالنا في لعبة 
العاب القوى ودعمهم، فهم أمل الكويت وأملن�����ا، وان مبادرة 
الوطنية تأتي مواكبة لتصميمها على أن تكون س���باقة في 
دعم الشباب الرياضي وتقدمي كل التسهيالت املمكن�����ة لكي 
يتمكن من تطوير مهاراته وبالتالي حتقي��ق الفوز املش���رف 

للكويت.

تلقى احتاد الكرة كتابا من االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بتأجيل 
موعد انطالق البطولة اآلسيوية حتت 16 سنة لتقام خالل الفترة 
م���ن 1 الى 16 نوفمبر املقبل وكان م���ن املقرر اقامتها خالل الفترة 
من 2 الى 17 اكتوبر املقبل، علما بأن ازرق الناش���ئني يش���ارك في 
النهائيات، كما انه مت تعديل موعد انطالقة البطولة اآلسيوية حتت 
19 س���نة لتقام خالل الفترة من 2 ال���ى 17 اكتوبر املقبل، بدال من 
موعدها السابق من 1 الى 16 نوفمبر املقبل وكان منتخب الشباب 

خرج من التصفيات التي اقيمت في اربيل العراقية.

المنامة ـ ناصر محمد
تغادر البالد في الرابعة عصر غد بعثة فريق النادي العربي 
متوجهة الى املنام���ة وذلك ملالقاة فريق احملرق الثالثاء املقبل 
في ختام منافسات الدور التمهيدي لبطولة االندية اخلليجية 
ال� 25، ويرأس البعثة مدير الكرة احمد الناصر وعضوية امني 
الس���ر املساعد جواد مقصيد ومدير الفريق عبدالعزيز املطوع 

واملشرف عبدالنبي حافظ و22 العبا.
ويكفي األخضر التع����ادل للتأهل الى الدور نصف النهائي 
بينما يسعى احملرق للفوز وهو سبيله الوحيد للتأهل هذا ما 
اض���اف على اللقاء جوا من االثارة واحلماس، وكان العربي قد 
تعادل مع الساملية س���لبا في اجلولة األولى النطالق الدوري 

املمتاز.
هذا وقد اعدت ادارة احملرق برنامجا حافال الستضافة االخضر 

يعكس العالقات التاريخية الوطيدة بني الفريقني.
وقد مت حجز فندق موفنبيك القريب من املطار ومن س���تاد 
نادي احملرق القامة العربي الذي سيتدرب األحد مبلعب نادي 
البس���يتني والتدريب الرئيسي يوم االثنني في السادسة مساء 
على س���تاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة الذي ستقام عليه 
املباراة وقد اعد بش���كل جيد خالل اليومني املاض��يني وخاصة 

االنارة.
وقد لعب احملرق مباراة ودية امس االول امام قاللي وسيدخل 
معس���كرا باحد الفنادق حتى موعد املب���اراة املنتظر ان يغيب 
عنها عدد من العبيه ومنهم حس���ني بيليه وابراهيم املشخص، 
اضافة لغياب محمود جالل بس���بب مشكلة مادية مع النادي، 
وكان مدرب الفريق الكابنت س���ليمان شريدة قد حضر مباراة 

العربي والساملية.

فاز فريق القادسية لكرة اليد على التضامن 36 - 26 في ختام 
مباريات األسبوع الس���ادس لبطولة الدوري العام. بدأ الفريقان 
املباراة بداية قوية مع أفضلية لصالح القادسية الذي امتلك العبوه 
زمام املبادرة منذ انطالقة اللق���اء ومتكنوا عبر أدائهم القوي من 
بسط نفوذهم على اللقاء بصورة رائعة حققت لهم األفضلية ليتقدم 
األصفر عند منتصف الشوط 9 - 6. واستمر تفوق العبي القادسية 
فيما تبقى من مجريات الشوط ومتكنوا عبر ناصر بوخضرة وباقر 
خريبط من حتقيق األفضلية لينتهي الشوط األول بتقدم القادسية  
14 - 12. واس���تمرت األفضلية للقادسية فيما تبقى من مجريات 
املباراة وصال العبو القادسية وجالوا مقدمني أداء قويا نال اعجاب 
واستحس���ان كل من تابع املباراة وأعطى انطباعا عن مدى اصرار 

العبي »األصفر« على العودة الى مصاف فرق املقدمة.

ان القرار ج���اء تعزيزا لوجهة 
نظرنا بأن دعوة أندية االغلبية 
الجراء انتخابات في 15 نوفمبر 
املاضي كانت مخالفة صريحة 
للقان���ون الوطن���ي وللنظ���ام 
األساس���ي املعتمد في نوفمبر 
2007، وبالتال���ي فما بني على 
باطل فهو باط���ل وكل النتائج 
املترتبة عليه ليس لها أي أثر 

من الناحية القانونية.
واض���اف: انن���ا نعتق���د ان 
الفرصة احلالي���ة هي األخيرة 
الكروي  امللف  لتسوية أوضاع 
احملل���ي وعلينا اع���ادة ترتيب 
أمورنا وهي فرصة مالئمة وقد 
ال تتكرر مرة أخرى، فاملجتمع 
الرياضي الدولي صبر علينا مبا 
فيه الكفاية وأعطانا الفرصة تلو 
التمديد احلالي  األخرى ومنها 
للجنة االنتقالية احلالية وبالتالي 
فهي فرص���ة كبيرة إلغالق هذا 
امللف بش���كل نهائي عبر اجراء 
التوافق بني التشريعات احمللية 
ومثيالتها في اللوائح الدولية.

واعتبر الغربللي ان االحتاد 
الدولي تعمد التمديد للشهرين 
املقبلني وهي فتره كافية لتقوم 
االنتقالية مب���ا يتوجب عليها 
القيام به من الناحية القانونية 
بإجراء التعديل املطلوب والدعوة 
لعقد جمعية عمومية لتشكيل 
الذي سيأخذ على  الكرة  احتاد 
عاتق���ه مهام الك���رة الكويتية 

للسنوات املقبلة.

األندية برفض هذه الدعاوى في 
ظل عدم اس���تطاعتها مخاطبة 
اجلهات الدولية الفتقادها الغطاء 

القانوني.

مخالفة صريحة

من جهته قال عضو مجلس 
ادارة نادي كاظمة جهاد الغربللي 

ادارة  األندية العض���اء مجلس 
االحتاد بحي���ث يجعل القانون 
احمللي األندية هي املشرفة على 
هذه العملية. ولفت الى ان »فيفا« 
في بيانه األخير شدد على ضرورة 
االلتزام بالنظام االساسي االمر 
الذي قد يعني عدم موافقته على 

تعديل املادة 32.

ال���ى ذل���ك ينتظر رؤس���اء 
األندية املنحلة قرارات احملكمة 
املس���تعجلة املتوقع صدورها 
األسبوع اجلاري والتى قد تؤدي 
الى أحد أمرين إما انفراج االوضاع 
االدارية والقانونية لهذه األندية 
الدعاوى املرفوعة منهم  بقبول 
أو انها ستوغل في معاناة هذه 

االنتقالية وضعت في مأزق كبير 
فل���و ارادت تعديل املادة 32 من 
النظام األساسي فعليها الرجوع 
الى كتاب »فيفا« 26 اغس���طس 
املاضي الذي اكد ان تعديل هذه 
املادة مرتبط بتعديل املادتني 3و4 
من القانون احمللي بحيث يشرف 
االحتاد الدول���ي على انتخابات 

الكرة لدينا.

»فيفا« ال يخفي شيئًا

من جهته قلل أمني سر نادي 
خيطان السابق ناصر العجمي 
من أهمية الق���رار الصادر من 
»فيفا«، مش���يرا الى ان االراء 
التي اعتبرت ان االحتاد الناشئ 
عن عمومية أندية األغلبية في 
عموميتها املنعقدة 15 املاضي 
هو احتاد غير شرعي كلها آراء 
غير صحيحة شابها عدم الفهم 

الصحيح للقواعد القانونية.
واضاف ان »فيفا« مؤسسة 
عريقة ال ميكن ان تخفي شيئا 
ح���ول عدم ش���رعية احتاد ما 
وعليه فإن وس���ائل اإلعالم قد 
صورت بشكل خاطئ ان احتاد 

الفهد غير شرعي.
واشار العجمي الى ان اللجنة 

األولويات اخلاصة بالدعوة لعقد 
اجتماع اجلمعية العمومية املقبل 
مبش���اركة األندية ال� 14 وذلك 
الالزمة على  التعديالت  القرار 
النظام األساسي واملوافقة على 

تشكيل االحتاد من 14 عضوا.
ال���ى اخلط���وات  وأش���ار 
التي تس���بق هذا  االجرائي���ة 
االجتم���اع واملتمثلة بإرس���ال 
الدع���وات اخلاص���ة لألندية 
لتس���مية مرش���حيها لشغل 
التنفيذية  املناص���ب  عضوية 

لالحتاد املقبل.
واوضح اننا نتمنى االنتهاء 
من الوض���ع احلالي مع نهاية 
املهلة املمنوحة لنا ليبدأ بعدها 
عهد االستقرار للكرة الكويتية 
والبدء بإعداد برامج التخطيط 
والتطوي���ر لكاف���ة املنتخبات 
وااللتفات نحو االرتقاء مبستوى 

مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي
رحب رئيس اللجنة االنتقالية 
املكلف���ة بإدارة ش���ؤون احتاد 
الكرة الش���يخ احمد اليوسف 
بقرار املكتب التنفيذي لالحتاد 
الدول���ي )فيفا( الذي مدد عمل 
االنتقالية حت���ى نهاية يناير 
املقبل وكلفها باستكمال العملية 
االنتخابية لالحت���اد، متجنبا 
اتخاذ اي عقوبات بشأن الكرة 
الكويتية ورافضا عمومية أندية 
األغلبي���ة املنعق���دة في 15 من 

الشهر املاضي.
اننا نهنئ  اليوس���ف  وقال 
أعضاء جلنة الشباب والرياضة 
مبجلس األمة ومسؤولي الهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة 
وجماهير الكرة الكويتية على 
صدور هذا القرار والذي راعى 
اخلطوات اإلصالحية املتخذة 
لتفادي شبح اإليقافات عن الكرة 
الكويتية ودفعها نحو االستقرار 
الذي افتقدته السنوات الثالث 

املاضية.

الربح والخسارة

وأضاف: انن���ا ال ننظر الى 
القرار  املترتب���ة على  النتائج 
مبنظور الربح واخلسارة، فال 
يوجد خاسر بني أبناء الكويت 
كما ال يوج���د من بينهم من ال 

يتمنى االستقرار لكرتنا.
ولف���ت اليوس���ف ال���ى ان 
االنتقالية ستجتمع غدا ملناقشة 

مبارك الخالدي
بحث مجل���س ادارة نادي الكويت عددا من امللفات 
املهمة العادة ترتي���ب اوراق الفريق االول لكرة القدم 
خالل االجتماع الذي عقد مبقر ادارة النادي مساء اول 

من امس.
 وبحث املجلس امكاني���ة التعاقد مع احد الالعبني 
املميزين لس���د فراغ االنغولي ماكينغا الذي سيغادر 
منتصف الشهر اجلاري متوجها الى بالده التي تستضيف 

نهائيات كأس افريقيا في ال� 10 من يناير املقبل.
وجاء البرازيلي اندريه احد ابرز االسماء املطروحة 
ليحل مكانه بعد ان خضع لتجربة اجلهاز الفني للفريق 
بقيادة الوطنيني محمد عبداهلل وراش���د بديح اللذين 
ابديا رضاهما عن مس���توى الالعب والذى من املقرر 
االبقاء عليه ريثما يتم التعاقد معه يناير املقبل خالل 

فترة التسجيل الثانية لالعبني احملترفني.
كما دخل املجلس في مفاوضات س���رية مع املدرب 
االملاني وينفريد ش���ايفر الذي متت اقالته من تدريب 
الع���ني االماراتي مؤخرا في س���ياق تعزيز االجتاهات 
الرامية الستقرار اجلهاز الفني باالستعانة مبدرب خبير 
ميتلك رؤية ثاقب���ة في قراءة النواحي الفنية وقريب 
من املنطقة ويدرك نفسيات الالعبني اخلليجيني. ومن 
املتوقع االعالن عن االتفاق مع ش���ايفر بشكل رسمي 
في حال االنتهاء م���ن التفاصيل املالية للتعاقد خالل 

االسبوع اجلاري. 

 يسدل الستار اليوم على مسابقات كأس املغفور له الشيخ فهد 
الس����الم للرماية بإقامة حفلها اخلتامي على مجمع ميادين الشيخ 
صباح األحمد األوملبي، وقد أقيمت املس����ابقات على مدار ثالثة أيام 
متواصلة من 3 الى 5 اجلاري، واتسمت باملنافسة الشريفة والقوية 
بني أبطال وبطالت الكويت في مسابقات الرماية األوملبية )املسدس 
والبندقية ضغط الهواء 10م، البندقية 50م، املس����دس 25م، سكيت 
تراب، دبل تراب( لفئات الرجال والسيدات والناشئني والناشئات، 
وقد حظيت البطولة مبشاركة كبيرة من رماة وراميات نادي الرماية 
ورماة االحتادات الرياضية العسكرية )اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني(، كما شارك في مس����ابقة رماية الدبل تراب الرامي الشيخ 

جمعة بن دملوك آل مكتوم من رماة منتخب احتاد اإلمارات.

احتكار إماراتي في اليوم األول للشراع الخليجي 

جنح اجلواد »أقالي�����م« الس���طبل الرويس 
بقيادة الفارس املخضرم حمود املطيري من الفوز 
بكأس األب الروحي للفروس���ية محمد العتيبي 
املخصص جلياد الدرجة الثانية على مس���افة 
الس���رعة 1000 متر بزمن 1 ق في مهرجان عيد 
األضحى املبارك بفروسية األحمدي، وجاء اجلواد 
»على الهمة« للخالد والسالم بقيادة يوسف في 
املركز الثاني و»تكرمي« للعذاب بقيادة سيسلي 
في املركز الثالث، وقام هادي العت�����يبي باالنابة 
ع���ن والده في تس���ليم الكأس الى اس���طب����ل 

الرويس.
وعلى الكأس املقدمة من مربط س���ف������اري 
للخيول العربية على مس���افة 1000 متر متكن 
اجل���واد »الزوردي« للح���ذران بقيادة جيفري 
من الفوز باملرك���ز األول بزمن 59.61 ث، وجاء 
اجل�������واد »ثائر« لفهد الدبوس بقيادة انتوني 

في املركز الثاني بعد سباق ممتع واحتل »غرام« 
لطامي الهاجري املركز الثالث و»ظهران« للعذاب 
رابعا، وقام احلويلة والقحطاني بتسليم الكأس 
الى اس���طبل احلذران وهن���أوه بالفوز وجناح 

السباق.
وفي بقية االشواط فاز اجلواد »نواف« للعاديات 
بقيادة يوسف بالشوط االول املخصص للدرجة 
األولى على مسافة 1200 متر، وجاء »قطام« للفراج 
بقيادة جيفري في املركز الثاني، و»اسناد خير« 
السطبل املرحوم خالد العتيبي بقيادة كون في 

املركز الثالث.
وفي الشوط الثاني املخصص للدرجة الثالثة 
على مسافة 1600 متر فاز اجلواد »اليوم اجلديد« 
لطامي الهاجري بقيادة روميل باملركز االول، وجاء 
»ذيبان« السطبل االحمر في املركز الثاني و»نعم 

الوفي« لهادي العتيبي في املركز الثالث.

تختتم اليوم بطولة مجل���س التعاون األولى 
للشراع التي نظمها النادي البحري بالتعاون مع 
اللجنة التنظيمية للشراع في مجلس التعاون لدول 
اخللي���ج العربية في الفترة م���ن 3 إلى 5 اجلاري 
حتت رعاية وزير الش���ؤون االجتماعية د. محمد 
العفاس���ي ومبشاركة خمس دول من دول مجلس 
التعاون هي السعودية والبحرين وقطر واإلمارات 
باالضافة الى الكويت وبحضور عدد من القيادات 
الرياضية اخلليجية ويرعاها رسميا بيت التمويل 

)بيتك(. 
وكانت نتائج س���باقات اليوم األول قد شهدت 
احتكارا إماراتيا ملعظم املراكز األولى حيث اسفرت 
عن فوز حمود الزايدي من اإلمارات باملركز األول 
في فئة األوبتمست وجاء مواطنه سهيل اجليالني 
في املركز الثاني فيما حقق إبراهيم ش���ويطر من 
البحرين املركز الثال���ث، وحقق الكويتي إبراهيم 

الفريح املركز األول في فئ���ة الليزر ريديال على 
حساب القطري حس���ن التميمي الذي جاء ثانيا 
وجاء علي بو حمد من الكويت ثالثا، واس���تطاع 
عادل خالد من اإلم���ارات حتقيق املركز األول في 
فئة الليزر ستاندر وجاء عبدالرحيم عبداهلل من 
البحرين ثانيا ونايف الهدة من الكويت ثالثا، فيما 
حقق سعيد سالم من اإلمارات املركز األول في فئة 
الليزر 4.7 وجاء ثانيا فارس البكري من قطر وثالثا 

عمر عبدالعزيز من البحرين.
م���ن جانبه عبر أمني الس���ر الع���ام لالحتاد 
البحريني للرياضات املائية وأمني الس���ر العام 
الحتاد دول مجلس التعاون اخلليجي ورئيس 
وفد منتخب البحرين نعمان احلسن عن سعادته 
بإقامة البطولة وما حظ���ي به وكل الوفود من 
رعاية واهتمام وحسن الضيافة من قبل اللجنة 

املنظمة والنادي البحري. 

هادي العتيبي وهايف احلويلة ومحمد القحطاني مع بطل الكأس

ماكينغا يغيب عن االبيض ملشاركته مع أنغوال في كأس أمم أفريقيا

عمومية احتاد الكرة تنعقد من جديد الجراء انتخابات جديدة

جهاد الغربللي ناصر العجمي 

مشاركة واسعة وتنافس شديد بني شباب اخلليج

األبيض يفاوض األلماني شايفر 
ماكينغا يغيب شهرًا وأندريه يحل مكانه

»االنتقالية«: توقعنا قرار التمديد وال خاسر بين أبناء الكويت
تجتمع غدًا للترتيب لعمومية طي ملف األزمة

الغربللي: تأكيد على مخالفة »األغلبية« للقانونين الدولي والمحلي العجمي: القرار ال يعني عدم شـرعية اتحاد الفهد و»االنتقالية« في مأزق


