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الغانم يؤكد عدم سعيه إلطالة فترة حل األندية.. و»الهيئة« تبدأ تنفيذ »خارطة طريق« المحكمة اليوم

العفاسي يتوقع تعديل القوانين الرياضية قبل نهاية الشهر الجاري

حمد بن خليفة لعبدالرضا: »كفيت ووفيت«دعوة حمزة إللقاء محاضرات في السعودية

مبارك الخالدي
تلقى احملاضر الدولي واحلكم السابق قاسم حمزة 
دعوة رس����مية من االحتاد الس����عودي لكرة القدم، 
للمشاركة في دورة حتكيمية تقام حتت مظلة االحتاد 
الدولي »فيفا« ابتداءا من األحد املقبل. وسيقوم حمزة 
بإلقاء محاضرات حول كيفية االرتقاء بأداء احلكم 

فنيا وبدنيا، مع تقدمي ش����روحات حول التعديالت 
اجلديدة لقانون التحكي����م، وكيفية التعامل معها.  
اجلدير بالذكر ان حمزة من خيرة احلكام الدوليني، 
ويتمتع بسمعة قارية جيدة، وقاد العديد من املباريات 
الدولية، كما اجتاز عددا من الدورات التدريبية في 

مجال التحكيم.

حقق الذلول »مرعوش« ملقبل 
املفاجأة وكسب  العجمي  زاهر 
كأس املغفور له الشيخ عبداهلل 
املبارك املخصص للفحول في 
الس���باق ال� 12 لن���ادي الهجن 
بعد سباق مثير حيث كانت كل 
الترش���يحات تتجه الى الذلول 
»شكالن« حملمد منجز العازمي 
الذي احتل املركز الثاني، وجاء 
النايف لعيد الشالحي في املركز 

الثالث.
وقام الشيخ عبداهلل املبارك 

بتقدمي الكأس الى مقبل العجمي 
وهنأه على الفوز واشاد باجلهود 
التي بذلها رئيس واعضاء النادي 
لالرتقاء برياضة اآلباء واالجداد، 
وقال ان الدعم سيستمر سنويا 
من اجل احلف���اظ على رياضة 
التراث وتخليد ذكرى املغفور 
له الش���يخ عبداهلل املبارك، ثم 
النادي راشد  قدم نائب رئيس 
السهلي درعا تذكارية الى الشيخ 

عبداهلل.
كما فاز الذلول »وعد« حلسني 

املطيري بكأس النادي املخصص 
للحيل بعد منافس���ة قوية مع 
الذلول »احللوة« حملمد احلويلة، 
وجاء »احلذرة« لنواف الشطي 

في املركز الثالث.
وفي بقية االشواط فاز الذلول 
»غنمة« لتركي الظفيري بالشوط 
الثاني املخص���ص لثنايا ابكار 
وجاء »مهاجرة« لناصر مبارك 
العجم���ي ف���ي املرك���ز الثاني، 
و»مرعوشة« ملقبل ثالثا، وفي 
الشوط الثالث للثنيان قعدان فاز 

الذلول »الفريد« حلشر الهاجري 
باملرك���ز االول، و»الس���نافي« 
لس���فر منجوت باملركز الثاني، 
و»محبوب« لس���عود الهاجري 

باملركز الثالث.
وفي الشوط الرابع املخصص 
للمخل���وط عل���ى مس���افة 8 
الذلول  كيلومترات ايض���ا فاز 
»البادية« حلشر الهاجري باملركز 
األول، و»غاده« ألبناء الشهيد فهد 
الثاني، و»هال«  األحمد باملركز 

لناصر السمار باملركز الثالث.

بجوار معش���وقته كرة القدم 
الت���ي اعطاها ردحا كبيرا من 
عمره ونحن نقول له »كفيت 
ووفيت«، وتق���دم عبدالرضا 
بخالص االمتنان للشيخ حمد 

بن خليفة على استقباله.

واش���ار الى ان اعت���زال علي 
عبدالرضا يعني افتقار املالعب 
المثاله من املدافعني الذي كانوا 
جنوما مبعنى الكلمة، متمنيا ان 
يواصل عطاءه في املجال الذي 
البقاء  اختاره لالستمرار في 

اكد رئيس االحتاد القطري 
القدم الش���يخ حمد بن  لكرة 
أن���ه يضع  آل ثاني  خليف���ة 
كل امكان���ات احت���اده لنجاح 
مهرجان اعت���زال العب نادي 
الساملية واملنتخب الوطني لكرة 
القدم السابق علي عبدالرضا 
املبدعني  الذي ميثل جيال من 
ساهموا في االرتقاء بكرة القدم 
اخلليجية التي حققت حضورا 

كبيرا قاريا وعامليا.
جاء ذلك خالل اس���تقباله 
لعلي عبد الرضا في مقر االحتاد 
القط���ري للعبة في العاصمة 
القطرية الدوحة، حيث قدم له 
الالعب درعا تذكارية ودعوة 
حلضور مهرجان اعتزاله بعد 
غد والذي يجم���ع املنتخبني 
الش���قيقني الكويت واالمارات 

على ستاد نادي الكويت.
واشاد بن خليفة مبسيرة 
علي عبد الرضا وشكر تقديره 
اخلاص الذي كلفه عناء السفر 
من بلده الكوي���ت الى وطنه 
الثاني قطر م���ن اجل دعوته 
ملهرجان اعتزاله، وهذا يعني 
العالقات  الكثير خلصوصية 
األخوي���ة احلميمية بني ابناء 
املنطقة الواحدة منطقة اخلليج. 

قاسم حمزة ينذر العباً في إحدى املباريات

)متين غوزال(مرزوق الغامن وخالد الطاحوس وعدنان املطوع اثناء االجتماعد. محمد العفاسي وفيصل اجلزاف خالل اجتماع جلنة الشباب والرياضة

الذلول حلظة االنطالق في أحد السباقات

الشيخ حمد بن خليفة يتسلم درعا من علي عبدالرضا

وزير الديوان األميري استقبل الجزاف

برونزية للمعاقين في »أثقال آسيا«

الكويت يغادر إلى اإلمارات اليوم

76 جوادًا وفرسًا تتنافس 
في االجتماع الثامن لـ »الصيد«

»سلة« الجهراء تريد استعادة سيدركالكويت يواصل صدارة دوري الشباب

مؤتمر لتطوير اتحاد الكرة العربي

يفتتح الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس االحتاد 
العربي لكرة القدم األمير سلطان بن فهد، بحضور 
األمير نواف بن فيصل نائب الرئيس العام لرعاية 
الش���باب النائب التنفيذي لرئيس االحتاد العربي 
لكرة القدم، أعمال مؤمت���ر تطوير االحتاد العربي 

لكرة القدم الذي سيعقد اليوم في الرياض.
ويناقش املؤمتر على مدار 3 أيام عدة محاور تتعلق 
بتطوير االحتاد العربي لكرة القدم، وهي احملاور التي 
أعدتها اللجنة التحضيرية التي خلصت إلى جملة 

من التوصيات واحملاور ستطرح أمام املؤمتر.
وتهدف ه���ذه احملاور إلى تطوير آلية العمل في 
أروقة االحتاد العربي للعبة، من خالل توحيد املواقف 
العربية، وأنظمة وقوانني ولوائح االحتاد ونظامه 
األساس���ي، وبرمجة بطوالته ومسابقاته، وتنمية 
موارده املالية واملعلوماتية واإلعالم، وهيكلة األمانة 

العامة.

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد 
في مكتبه بقصر بيان صباح أمس املدير العام للهيئة العامة للشباب 

والرياضة اللواء متقاعد فيصل اجلزاف.

احرز حمود غنام امليدالي���ة البرونزية لوزن 56 كلغ في بطولة 
غرب آسيا األولى لرفع االثقال املقامة في مدينة خورفكان االماراتية، 

وهي امليدالية االولى لنادي املعاقني في البطولة.

مبارك الخالدي
تغادر البالد ظهر اليوم بعثة فريق نادي الكويت متوجهة الى أبوظبي 
في االمارات العربية املتحدة، ملالقاة فريق الوصل غدا في ختام منافسات 
تصفيات املجموعة الرابعة ضمن الدور االول من بطولة االندية اخلليجية 
ال� 25 ألبطال الدوري والكأس، ويرأس الوفد امني السر العام وليد الراشد. 
وتعتبر املباراة تأدية واجب بالنسبة للفريقني، بعد انتزع الوصل بطاقة 

التأهل الى الدور نصف النهائي عن املجموعة برصيد 7 نقاط.
وكان األبيض قد خسر امام الوصل 0-2 ذهابا في الكويت، ويخوض 
مباراة الغد بغياب العبيه الدوليني فهد عوض وجراح العتيقي ويعقوب 
الطاهر، الرتباطهم باستعداد االزرق للمباراة مع االمارات بعد غد االربعاء 
على ستاد الكويت في اعتزال العب االزرق السابق علي عبد الرضا والتي 

تدخل ايضا ضمن االستعداد ملواجهة استراليا يوم 6 يناير املقبل.

يش���هد مضمار س���باق اخليل في نادي الصيد والفروسية في 
الثالثة من بعد ظهر اليوم االجتماع الثامن لسباقات اخليل الذي قيد 
فيه 76 جوادا وفرس���ا من مختلف الدرجات منهم 15 جوادا وفرسا 
من جي���اد الدرجتني األولى والثانية تتنافس على كأس املغفور له 
الشيخ حمود السلمان على مسافة 1800 متر وهي الصبر وكل الغال 
لالبرق وسالطني ويستاهل خير للعرين والطيب ملشعل الديحاني 
واالفوكاتو وصوار للنصف وشراع وسفاح للمشعان والنازح للفنار 
ووجه السعد ملطلق مناحي وعطا الغالي لسعدون صالح العتيبي 
ويرهب للخشاب وريبال وامللتهب ملناحي ناصر املطيري وينتظر 
ان يكون السباق اكثر من ساخن وخاصة بني جياد االبرق والعرين 

والنصف وابطال الفروانية والنازح للفنار وعطا الغالي.
كما تتنافس 20 جوادا وفرس���ا م���ن الدرجة الثالثة على الكأس 
املقدمة من ورثة املغفور له الش���يخ خليفة العبداهلل على مس���افة 

1800 متر ايضا.
ومن جهته، أعرب رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري 
الفهد عن سعادته لزيادة عدد اجلياد املشاركة في السباقات واشتداد 
املنافسة بني االسطبالت لهذا املوسم ومتنى التوفيق للجميع وهنأ 
صاحب السمو األمير وس���مو ولي العهد والشعب الكويتي واألمة 
اإلسالمية مبناس���بة قرب حلول العام الهجري اجلديد أعادته اهلل 
على األمة اإلس���المية باخلير والبركات وحفظ الكويت وأهلها من 

كل سوء.

مبارك الخالدي
شهدت نتائج اجلولة الثامنة في دوري الشباب )19 عاما( فوز 
الكويت على التضامن 4 - 1، وخس���ارة القادسية امام الشباب 0 
- 1، وفوز العربي على الصليبخات 7 - 0، وخس���ارة كاظمة امام 
الساحل 0 - 1، بينما فاز النصر على اليرموك 2 - 1، فيما تعرض 
الساملية للخسارة امام خيطان 1 - 2. وبذلك واصل الكويت صدارته 

لدوري الشباب برصيد 24 نقطة.

يحيى حميدان
فتحت إدارة نادي اجلهراء خط املفاوضات مع احملترف األميركي 
جم���ال س���يدرك لتدعيم صفوف الفريق في منافس���ات املوس���م 

احلالي.
وكان س���يدرك قد لعب ل� »س���لة اجلهراء« في املواسم الثالثة 
املاضية وقدم مستويات كبيرة مكنته من البقاء مع الفريق كل هذه 
الفترة، ولم يقم سيدرك بالتجديد بسبب رغبة إدارة النادي في جلب 
محترف أفضل وهو ما قامت به إدارة النادي بالتوقيع مع األميركي 
انتوني جونز، اال ان إدارة النادي رأت حاليا ضرورة جلب محترف 
آخر حس���بما تنص لوائح احتاد السلة التي تتيح لكل ناد التعاقد 

مع محترفني أجنبيني وذلك لتخفيف الضغط على جونز.

»وعد« يقتنص كأس الهجن

مبارك الخالدي  - عبداهلل العنزي
توقع وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس����ي اجناز 
التعديالت احلكومية على القوانني 
الرياضية قبل نهاية الشهر اجلاري، 
معربا عن تفاؤل����ه بتمكن جلنة 
الشباب والرياضة ومجلس األمة 
في حس����م هذه التعديالت خالل 

هذا الشهر.
واوضح في تصريح مقتضب 
بعد حضوره اجتماع جلنة الشباب 
والرياضة في مجلس األمة أمس 
انه متت احالة التعديالت املقترحة 
الى مجلس  الرياضة  على قانون 
الوزراء واملتوقع ان يناقشها الليلة 
)امس( متهيدا إلحالتها الى مجلس 

األمة االسبوع املقبل.
ونقل العفاسي عن جلنة الشباب 
والرياضة حرصها على النظر في 
التعديالت بالسرعة املمكنة متهيدا 
حلسمها في مجلس األمة قبل نهاية 

ديسمبر اجلاري.
وأفضى اجتماع جلنة الشباب 
والرياضة امس بحضور د.محمد 
العفاسي ورئيس واعضاء مجلس 
ادارة الهيئ����ة العام����ة للش����باب 
والرياضة الى توافق حكومي نيابي 
حول االجراءات االخيرة التي اتخذت 
لتصحيح املسار الرياضي، السيما 
ان حكم احملكمة اكد على ان قرار 
الهيئة بشأن مجالس االدارات جاء 
مطابقا لروح القانون والدستور.

واش����اد رئيس اللجنة النائب 
ف����ي تصريح  الغ����امن  م����رزوق 
للصحافيني بتوجه الهيئة، مثمنا 
انتصاره����ا للدس����تور وتطبيق 

القانون.
وبني ان قرار الهيئة جاء مراعيا 

للمصلحة العامة السيما في شقه 
القاضي بحل األندية العشرة التي 
خرجت على القانون، مشيرا الى 
تعهد األعضاء في الهيئة بتصحيح 
االمور واصدار قرار إعادة تعيني 

مجالس اإلدارات املؤقتة.
واف����اد الغامن ب����أن االجتماع 
تطرق الى مناقش����ة املدة املتاحة 
لتطبيق القوان����ني والذي هو من 
الهيئة، الفتا  صلب اختصاصات 
الى انه ال يوجد اي اعتراض للجنة 
بشأن املدة مادامت كافية لتطبيق 
القانون، ونحن ال نسعى الى اطالة 
فترة حل االندية وامنا هو تطبيق 

للقوانني والدستور.
وفيما يختص باللجنة األوملبية 

االطراف، وامنا ننظر للصالح العام، 
وكل ما يهمنا هو تطبيق القانون 
ال����ذي يخدم اجلميع وهذا ما جاء 

في حيثيات حكم احملكمة.

اجتماع الهيئة

على صعي���د متصل، يعقد 
مجل���س إدارة الهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة ظهر اليوم 
اجتماعا مهما ملناقشة عدد من 
امللفات املدرج���ة على جدول 
أعماله يأتي في مقدمتها تفعيل 
الواردة  اخلط���وات اإلجرائية 
اإلدارية  في منت حكم احملكمة 
الصادر في 10 الفائت والقاضي 
في حيثياته ومنطوق باملصادقة 

القدم )فيفا( سابقا.

مخاوف من الجناح اآلخر

وسادت أوساط اإلدارة العليا 
للهيئة مخاوف من عدم جناح 
اجتماع اليوم في ظل املعلومات 
ال���واردة باعت���راض عدد من 
التعاطي  أعضاء املجلس على 
الذي سبق صدور قرار األندية 
ف���ي 14 نوفمبر املاضي بحجة 
ان هؤالء لم تكن لديهم معرفة 
بهذا القرار وقت صدوره اذ من 
املتوقع ان يش���هد هذا احملور 
نقاشات مس���تفيضة قد تلقي 
بظالله���ا على نتائج االجتماع 
بصرف النظر عن دوافع أصحاب 

لتعديل القوانني اكد الغامن أنه حتى 
اللحظة لم تصل للجنة البرملانية 
اي تعديالت تذكر، مبينا ان اللجنة 
اكدت للحكومة انه حال وصولها 
فإنها س����تجتمع فورا للنظر فيها 
واب����داء ال����رأي، واذا كانت هناك 
التعديالت فس����يكون  مثالب في 

للجنة رأي.
وقال الغامن ان االجتماع تناول 
ايضا موضوع املراسالت التي يراد 
بها ايقاف النشاط الرياضي الكويتي 
بأي ش����كل من االشكال، مؤكدا ان 
جلنة الشباب والرياضة ستتصدى 
بكل حزم لهذه احملاوالت، الفتا في 
الوقت ذاته ال����ى انهم في اللجنة 
لن يلتفتوا ملا يسعى إليه اي من 

على قرار الهيئة بحل مجالس 
إدارات األندي���ة ال� 10 وبطالن 
القرار اخلاص بتعيني مجالس 
إدارات خلف���ا له���ا األمر الذي 
اعتبر »خارطة طريق« واجبة 
التنفيذ إلنقاذ الوضع الرياضي 

املتأزم.
ويعتبر مجلس إدارة الهيئة 
نفسه في سباق مع الزمن بعد 
ان جاء حكم احملكمة مشترطا 
بتعيني مجالس إدارات األندية 
مب���ا ال يتج���اوز الغرض من 
تعيينه���ا واملتعل���ق بإجراء 
التعديالت على النظام األساسي 
الحتاد الكرة وهي مدة شهرين 
كما حددها االحتاد الدولي لكرة 

هذا اجلناح.
كما سادت املخاوف من عدم 
اكتمال النصاب املطلوب لصحة 
عقد االجتماع وهو »النصف+1« 
علما ان مجلس اإلدارة احلالي مكون 

من 17 عضوا.

فليطح اجتمع باألندية

وكان نائب املدير العام للشؤون 
الرياضية في الهيئة د.حمود فليطح 
قد اجتمع صباح امس برؤس����اء 
األندية املعينني وناقش معهم احلكم 
املشار إليه والذي يعني فيما يعنيه 
تقليص مدة عملهم من عام واحد 
كم����ا جاء في ق����رار تعيينهم الى 
الى تالفي  مدة شهرين باإلضافة 

اخلطأ اإلجرائي السابق الذي شاب 
قرار التعيني وهو وجوب عرض 
أس����مائهم عبر اللجنة الرياضية 
بالهيئة على مجلس إدارة الهيئة 
السير  مصحوبا بشهادات حسن 
والس����لوك او ما تعرف بصحيفة 
احلالة اجلنائية قبل إقرار مجلس 

اإلدارة على التعيني.

»االنتقالية« تترقب النتائج

وعلى الط����رف اآلخر، تنتظر 
اللجنة االنتقالي����ة املكلفة بإدارة 
احتاد الكرة نتائج االجتماع بشغف 
اذ ان محور عملها مرتبط مبوافقة 
الرؤس����اء اجلدد على االستمرار 
بالعمل مدة الشهرين املقبلني متهيدا 
إلخطارهم رسميا الجتماع اجلمعية 
العمومية غير العادية واملخطط له 
اخلميس املقبل للموافقة على تعديل 
»املادة 32« من النظام األساس����ي 
ومن ثم الدعوة الجتماع اجلمعية 
العمومي����ة في 2 فبراي����ر املقبل 
الرئيس  الرئيس ونائب  الختيار 

لالحتاد املقبل.

ما بعد انتخابات االتحاد

وبحسب خارطة الطريق التي 
رسمتها احملكمة فان الهيئة ستقوم 
بالترتيب للدعوة إلجراء االنتخابات 
لألندية املنحلة لتسليمها ألهلها 
أي اجلمعي����ة العمومية كما جاء 
في حيثي����ات احلكم وهنا توضع 
مجالس إدارات األندية املعينة حتت 
الضوء بخصوص احملافظة على 
شكل وتركيب اجلمعيات العمومية 
الذي يثير مخاوف  احلالية األمر 
الكتل املعتادة خوض االنتخابات 

في مثل هذه األحوال.


