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كمال األيوبي وأسعد البنوان يسلمان الكأس الى قائد كاظمة يوسف القالف

د.محمد العفاسي وفيصل اجلزاف خالل االجتماع أمس

جاسم اخلرافي مستقبال حسني عاشور

الشيخ ضاري الفهد مكرما احد الفرسان 

الشيخ احمد النواف يتوسط وفد منتخب الشرطة

الخرافي يدعم
مهرجان أفضل الالعبين

أعلن رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي عن دعمه ملهرجان 
تكرمي أفض���ل الالعبني لعام 2009 الذي يق���ام حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان ويشمل 21 لعبة مختلفة 

الختيار الالعبني األفضل.
واضاف اخلرافي عقب استقباله مدير عام املهرجان حسني عاشور 
ان فكرة إقامة ه���ذا املهرجان تعد طيبة ورائدة خاصة انها تعنى 
باجلانب االنساني وال تتعامل معه مبعزل عن اجلانب الرياضي، 
حي���ث ان الفكرة في النهاية تكتمل لتحقق األهداف التي يجب ان 
تقوم بها الرياضة من حيث زيادة الروابط واألواصر، اضافة الى 
الشعور مبا يعانيه اآلخرون س���واء من مرضى السرطان أو من 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
وطالب اخلرافي بأن يسعى القائمون على املهرجان الى تطويره 
والعمل على اقامته بشكل سنوي كي يحقق األهداف التشجيعية 
املرجوة منه والتي بدورها تدعم مسيرة الرياضة الكويتية ومتنح 
دافعا لالعبي والعبات الكويت لزيادة إصرارهم وجهودهم لتقدمي 
األفضل مبا يخدم تلك املسيرة التي كانت ومازالت حتتل الريادة 

في دول املنطقة.
بدوره شكر حسني عاشور اخلرافي على دعمه لهذا املهرجان، 
مؤكدا ان هذا األمر ليس بغريب على اخلرافي الذي دائما ما يسعى 
لتقدمي الدعم ليس على اجلانب الرياضي فحس���ب بل في مختلف 

اجلوانب التي تهم الشارع الكويتي.

قام الشيخ ضاري الفهد رئيس نادي الصيد والفروسية بتكرمي 
فرس���ان وفارسات الكويت الذين حققوا اجنازات مشرفة للكويت 
خالل املوسم املاضي وهم اسامة اخلضرا ونوف العيسى وعبداهلل 
الروضان وبندر جمعة وعبدالرحمن الفزيع وعلي اخلرافي ودينا 
البعيجان ودالل البعيجان وعائشة ونورا القعود ويوسف الصباح 
وناص���ر الزاحم وطالل الزاحم وخالد امل���رزوق، وطالب اجلميع 
بب���ذل املزيد من العطاء واجلهد للحفاظ على املس���توى املتطور 

لرياضة القفز.
واش���اد الفهد بدعم الهيئة العامة للشباب والرياضة كما شكر 
جمي���ع االجهزة الفنية واالدارية والثالثي نبيلة العلي وحس���ام 
رجب وشارون القعود على جناحهم في تخطي الدراسات الدولية 

لتحكيم رياضة القفز على احلواجز.

حظي منتخب ش���رطة الكويت للسباحة باستقبال حافل لدى 
عودته من الس���ودان بعد مش���اركته في بطولة الشرطة العربية 
الثانية للس���باحة محققا اجنازا جديدا للرياضة الش���رطية بعد 
احتفاظه باللقب العربي للسباحة. وكان على رأس مستقبلي جنوم 

سباحة الشرطة اللواء الشيخ أحمد النواف.
ومثل ش���رطة الكويت في منافس���ات البطولة العربية احمد 
احلمود ومحمد مدوه ومرزوق السالم وعبدالرحمن البدر وسلمان 
قلي وسعود الطيار واحمد الشطي وعبداهلل السالم وترأس الوفد 
العقي���د عبدالرحمن احلقان نائب رئيس احتاد الش���رطة ومدير 
الفريق الرائد طارق الس���داني واملدرب سلطان العتيبي واملشرف 

حسني شعبان.
 فاز القادسية على الفحيحيل في املباراة التي اقيمت امس ضمن 
املجموعة االولى في البطولة التنش����يطية لكرة اليد التي تقام على 
صالة الشهيد فهد االحمد 25/27 بعد ان انهى الشوط االول لصاحله 

.10/15
وقاد فهد كرم حارس القادسية فريقه إذ استطاع ان يوقف خطورة 
العب����ي الفحيحيل الذين جنحوا كثيرا في اختراق دفاع االصفر لوال 
براع����ة احلارس كرم جنم املباراة الذي كان لهم باملرصاد حيث حول 
اكثر الكرات الى هجمات معاكسة. وبذلك يتصدر القادسية املجموعة 

االولى بخمس نقاط تاركا الفحيحيل في املركز الثاني ب� 4 نقاط. 
وتس����تكمل اليوم آخر مباريات االسبوع الثالث ضمن املجموعة 
الثانية بثالث مباريات حيث يلتقي اليرموك والتضامن في ال� 4.30 ثم 

العربي واجلهراء في ال� 6 واخيرا الكويت والساملية في ال� 7.30.

الكويتية عائدة للبطوالت، فقد 
كانت السمة الرئيسية للبطولة 
الكثير من األخطاء في املهارات 
الفنية التي ال يقع فيها الناشئة، 
إال أن تقارب املستوى وتقارب 
األخطاء في الفرق املشاركة فعليا 
بالنشاط أدى إلى بروز الفرق التي 
تأهلت للمربع الذهبي، بعيدا عن 
الفرق التي شاركت للتكسب من 
قانون االحتراف اجلزئي، وعلى 
األندية املهتمة باللعبة بالشكل 
الصحيح اعادة النظر في اإلعداد 
واالستعداد واختيار احملترفني 
واملدربني على مستوى فني عال 
حتى تنهض اللعبة من الكبوة 
الت���ي طالتها منذ مدة ليس���ت 

بالقصيرة.

ابراهيم شويكر، موسى بحروه، 
عبداهلل بوفتني والليبرو عبدالعزيز 
التغطية  ف����ي  ش����اكر. وجنحوا 
الدفاعية وتشكيل حوائط الصد 
مما سهل مهمة اإلعداد، حيث كانت 
السيطرة في األشواط األول والثاني 
والرابع برتقالية، وعابهم التساهل 
والتراخي في الشوط الثالث الذي 

خسروه بسبب االستهتار.
فيما لم يظهر جنوم األبيض 
باملستوى املتوقع منهم رغم أهمية 
فوزهم باللق���اء للحصول على 
املركز الثاني، فقد كثرت أخطاء 
العبيه الش���خصية في املهارات 
األساسية ما احدث ربكة في إيقاع 
األداء وتراجعا في مستوى أداء 
احملترف األنغولي بالل، وبالرغم 

من فوز األبيض في الشوط الثالث 
إال أن ذلك لم يغير في رمت األداء 
املستسلم من جانبهم وتصحيح 
األخطاء رغم مش���اركة جنومه 
النجم يوسف احلمدان،  بقيادة 
العجمي،  الى جان���ب فيص���ل 
التوم، عبدالرحمن  عبدالرحمن 
املقيحط، سلطان خلف، جاسم 
الصباغة، احملترف األنغولي بالل 

والليبرو ابراهيم موسى.
بشكل عام كان املستوى الفني 
للق���اء اخلتامي يعطى الصورة 
احلقيقية للمستوى العام للكرة 
الطائرة على املستوى احمللى، ما 
يعد مؤشرا خطيرا على استمرار 
التراج���ع رغم ادع���اء البعض 
من أعض���اء االحتاد أن الطائرة 

طالل المحطب
»بجدارة البرتقالي بطال لطائرة 
االحتاد في نسختها الثالثة«، هذا 
هو امللخص لكن التفاصيل تقول 
إن كاظم����ة تألق في هذه البطولة 
وبرهن من خالل جنومه على قدرته 
على الظفر باللقب، فقد حققوا الفوز 
بس����هولة على الكويت مساء أول 
من أمس في اللقاء اخلتامي الذي 
جمعهما على صالة الكويت 1-3، 
وجاءت األشواط 21-25، 16-25، 
19-25، 25-17، ليحتل املركز األول 
ويحصل على امليدالية الذهبية، فيما 
حصل األصفر على املركز الثاني 
وامليدالية الفضية بعد تغلبه على 
العربي بجدارة  التقليدي  غرميه 
3-0 واألشواط 21-25، 26-28، 
25-15، وبع����د تعثر األبيض في 
اللقاء اخلتامي حل ثالثا وحصل 
على امليدالية البرونزية واألخضر 

أصبح رابعا.
اللق���اء اخلتامي احلكم  أدار 
الدولي األستاذ وساعده الدولي 
يوسف شعيب وقد متيزا وجنحا 
في اخلروج باملباراة إلى بر األمان، 
وبعد انتهاء املباراة بفوز كاظمة 
املستحق، قام رئيس االحتاد كمال 
األيوبي ورئيس كاظمة أس���عد 
البنوان وبحضور بعض أعضاء 
الفرق  كاظمة واالحتاد بتتويج 
الفائ���زة باملراكز الثالثة األولى 

للبطولة.
املباراة  وبالع����ودة ألج����واء 
املتواضع����ة فنيا فقد دخل جنوم 
البرتقالي وف����ى جعبتهم اللقب، 
ما أثر سلبا على املستوى الفني 
للمباراة التي ش����ارك فيها جنوم 
البرتقالي ليقولوا كلمتهم األخيرة 
بالبطول����ة وقدم����وا فواصل من 
املتنوع بقيادة  الضرب الساحق 
احملترف السعودي أحمد بخيت 
وتألق زمالئه مشعل العمر، محمد 
اسحق، ناصر الرفاعي، أحمد املال، 
مس����اعد املجمد، محمد بوصخر، 

ق����ال رئيس احتاد املبارزة عبدالرحيم الس����عيد ان تأجيل بطولة 
كأس العالم )اجلائزة الكبرى( على كأس الش����هيد فهد االحمد لسالح 
االبيه والتي كان من املقرر انطالقها غدا اجلمعة حتى اشعار آخر، جاء 
بع����د اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي بناء على كتاب اللجنة 

االوملبية الدولية القاضي بايقاف النشاط الرياضي في الكويت.
وقال الس����عيد في مؤمتر صحافي عقد في مقر االحتاد ان مجلس 
االدارة عقد اجتماعا طارئا مباش����رة بعد وص����ول كتاب التأجيل من 

االحتاد الدولي للمبارزة، لتدارس االمر.
واوضح ان مجلس االدارة قرر مخاطبة االحتاد الدولي لالستفسار 
عن هذا القرار خصوصا ان االحتاد املذكور كان قد ارس����ل كتابا في 5 
اجلاري ابدى خالله موافقته على اقامة البطولة، مبينا ان ذلك الكتاب 
اشار الى ان ايقافا محتمال لالحتاد الكويتي لن يكون قبل شهر فبراير 
املقبل. وافاد السعيد بان االحتاد قرر التفاهم مع االحتاد الدولي نظرا 
للترتيبات التي قام بها االحتاد الكويتي واملصروفات التي انفقها لتنظيم 

البطولة، معربا عن اسفه لهذا القرار الذي جاء في وقت حرج.

غيب املوت حارس مرمى الفحيحيل عبداهلل سنعوسي وذلك 
صباح امس بعد ان داهمته سكتة قلبية وهو في فراشه.

ويعتبر سنعوس���ي احد العناصر املهمة واملميزة في صفوف 
فريقه الفحيحيل حيث كان احلارس االول لعدة مواسم وكان مثاال 

للحارس امللتزم واملتفاني في حماية شباكه.
تغم���د اهلل الفقي���د بواس���ع رحمت���ه وأله���م ذوي���ه الصبر 

والسلوان.
و»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

قررت ادارة نادي االحتاد الس���عودي اقالة املدرب االرجنتيني 
غابرييل كالديرون بعد النتائج املتواضعة التي حققها في اآلونة 

االخيرة وكلفت حسن خليفة بتدريب الفريق مؤقتا.
وتقام اليوم 3 مباريات في املرحلة ال� 17 من الدوري السعودي 
فيلتق���ي االحتاد م���ع الوح���دة والنصر مع جن���ران واحلزم مع 

االتفاق.

تس���تضيف دبي النس���خة الثامنة من مؤمتر سبورت اكورد 
الدولي، الذي يعد اكبر جتمع للش���خصيات الرياضية في العالم، 

وذلك في الفترة من 25 الى 30 ابريل املقبل.
يشارك في املؤمتر الذي يعقد حتت عنوان »التحول اجلغرافي 
للرياضة العاملية والدور الرئيسي للرياضة في األجندة العاملية« 
ش���خصيات رياضية متثل مؤسس���ات واحتادات وهيئات دولية 
وقارية، في مقدمتهم رئيس اللجنة األوملبية الدولية البلجيكي جاك 
روغ ورئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( السويسري جوزيف 

بالتر ورئيس املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد.

أكد امني س��ر احتاد الس��لة ضاري 
برج��س أن القرار ال��ذي اتخذه وزير 
الش��ؤون د.محمد العفاسي يعتبر من 
حقوق��ه خاصة ان��ه املس��ؤول االول 
واملباش��ر عن الرياضة الكويتية وتقع 
على كاهله وعلى مجلس االمة مسؤولية 
اخراج الرياضة الكويتية من هذه االزمة 

الرياضية مع املنظمات الدولية.
واض��اف برجس ان لديه ثقة كبيرة 
ومطلق��ة بالوزير العفاس��ي ومجلس 
االمة حلل االزم��ة وايجاد مخرج منها 
لع��ودة العبين��ا وحكامنا للمش��اركة 
خارجي��ا ورفع علم الكويت عاليا وهذا 
ما تعودناه من رياضيينا في املشاركات 

اخلارجية.

على ان القوانني الرياضية مطابقة 
لنظيرته����ا الدولية، ف����اذا اصرت 
وقتها على ايقاف النشاط فسنقوم 
بالتح����رك عبر اللجن����ة االوملبية 
الكويتية طبقا ملا تنص عليها لوائح 
محكمة التحكيم الرياضية الدولية 
)كأس(، وهذا اخليار متروك فيما 

بعد تعديل القانون.

سامح عبدالحفيظ
ابدى وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي استغرابه 
من كتاب اللجنة االوملبية الدولية 
الذي ارس����ل اليه م����ن قبل مدير 
العالقات العامة في اللجنة االوملبية 
الدولية بيري مي����رو، وقال: انني 
خاطبت رئي����س اللجنة االوملبية 
الدولية ومع احترامي مليرو اال انه 
ال يحق له مخاطبة وزير في حكومة 
الكويت. واضاف د.العفاسي، في 
تصريح له امس، »كان على رئيس 
اللجنة االوملبي����ة الدولية االطالع 
على الرس����الة التي وجهتها اليه، 
قبل تفعيل قرار ايقاف النش����اط 
الرياضي للكوي����ت، ونلتمس له 
العذر ان الرسالة وصلت في يوم 
31 ديسمبر املاضي الذي صادف يوم 
عطلة رس����مية، اال اننا توقعنا ان 
يقرأ الرسالة في اليوم التالي قبل 
ان يتخذ قرار االيقاف«، مستغربا 
من وصول رسالة من قبل ميرو غير 
املقبولة من الناحية البروتوكولية، 
معتبرا هذه الرسالة حتمل امتهانا 
ال نقبل����ه، ولن اعيرها اي اهتمام، 
وال اواف����ق على كل م����ا جاء فيها 
فضال عن انني لن ارد عليها. وبني 

كانت رس����مية، اال انها وجهت من 
قبل ش����خص ال يجوز له مخاطبة 
وزير. وردا على سؤال حول طلب 
جلنة الشباب والرياضة من احلكومة 
حتريك دعاوى قضائية في احملاكم 
الرياضية جت����اه اللجنة االوملبية 
الدولية، قال وزير الش����ؤون: اننا 
منوطون اآلن باقرار القانون واالتفاق 

وطالب د.العفاسي باحترام احكام 
القضاء كما ينص على ذلك ميثاق 
اللجنة االوملبية الدولية، مبديا عدم 
ارتياحه خلط����اب االخيرة وهناك 
توافق بني احلكومة واللجنة باعداد 
صيغة نالت موافقة مجلس االمة 
بأغلبية كبيرة، وهناك فقط نقطة 
لم حتسم بأن تقر التعديالت بقانون 

مضاف او منفصل، وهذا ما ستقدمه 
احلكومة في اجللسة املقبلة. واكد 
د.العفاسي ان اللجنة اتفقت على 
الصيغة التي اقرها مجلس االمة في 
املداولة االولى، مبديا استغرابه من 
مطالبات اللجنة االوملبية الدولية 
بتعديل القانون رقم 43، مش����ددا 
على ان كت����ب »االوملبية الدولية« 

د.العفاس����ي ان ق����رار االيقاف لم 
يتطرق الى قرار حل االندية، وهناك 
حكم قضائي موجود وله معاجلة 
خاصة، واالحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( وافق على حل االندية، ومدد 
عمل اللجنة االنتقالية املؤقتة الحتاد 
الكرة، وهذه اجراءات مبنزلة خارطة 
طريق مت وضعها من قبل »فيفا« 

دبي تستضيف مؤتمر »سبورت أكورد« 

برجس: نثق بالعفاسي

الفهد كّرم فرسان وفارسات الكويت

الشرطة احتفظت
باللقب العربي للسباحة

»يد« القادسية يهزم الفحيحيل 

»المبارزة« يستفسر من »الدولي« 
عن تأجيل بطولة العالم

الموت غّيب عبداهلل سنعوسي
االتحاد يقيل كالديرون

الكاظمي: ال نقبل المساس بأي نشاط كويتي المال: سأصّوت ضد جميع التعديالت الجديدة
مبارك الخالدي

أكد رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال الكاظمي ان الرياضة الكويتية 
بواقعها احلالي تعيش حالة أس���ر يجب علين���ا جميعا التكاتف لتخليصها من 
أسرها وعودتها الى احلظيرة الدولية. وأضاف أثناء ترحيبه برؤساء األندية في 
االجتماع الذي عقد مس���اء أول من امس مبقر النادي العربي تلبية للدعوة التي 
وجهها الكاظمي لرؤساء األندية ملناقشة وبحث املشاكل التي تعترض الرياضة 
الكويتي���ة حاليا، ان األخضر هو رائد احلركة الرياضية في البالد مبا ميلكه من 

تاريخ كبير اثرى به احلركة الرياضية.
وبني اننا كنا نعتقد ان املش���كلة الرياضية عندن���ا تتعلق فقط بكرة القدم 
ولكن لألسف اكتش���فنا انها أعمق من ذلك بعد أن طال اإليقاف األوملبي الدولي 
جميع أنشطة احتادات اليد والس���لة والطائرة وغيرها ما يعني ان هناك شلال 
كام���ال تعرضت له احلركة الرياضية في بالدنا، وانتصارنا في هذه اللحظة هو 
للكويت أوال واخيرا وهي صاحبة الفضل علينا وال نقبل املس���اس بأي نشاط 
كويتي رياضيا كان او غير رياضي ما يس���تلزم بحث كل الوسائل للخروج من 

هذا املأزق.

أعلن  مقرر جلنة الش����باب والرياضة في مجلس االمة النائب صالح املال رفضه  
املقترح����ات املقدمة من بعض النواب لتعديل القوان����ني الرياضية مطالبا باالكتفاء 
بالتعديالت التي مت اقرارها في املداولة االولى ومتريرها خالل املداولة الثانية. وتوقع 
املال ان تنعقد جلس����ة مجلس االمة اخلاصة بالش����أن الرياضي خالل االسبوع بعد 
املقبل سواء بدعوة من احلكومة او من النواب. ولفت الى ان جلنة الشباب والرياضة 
ستجتمع الثالثاء املقبل ملناقشة املقترحات املقدمة من النواب لتعديل القوانني رغم 
رفضه الش����خصي جلميع تلك املقترحات مضيفا: »سأصوت ضد جميع التعديالت 
اجلديدة وأطالب باقرار نص التعديالت التي اقرها املجلس في املداولة االولى«. وذكر 
املال ان مقترح تعديل القانون 42 لس����نة 1987 الذي قدمه د.وليد الطبطبائي ونص 
على ان »يراعى في اصدار النظم االساس����ية للهيئات الرياضية مالءمتها مع مبادئ 
امليثاق االوملبي والنظم االساسية لالحتادات الرياضية« يعتبر جيدا لكن استعمال 
صيغة »يراعى« لن تس����هم في حل االزمة مع اللجنة االوملبية الدولية. كما ذكر انه 
توصل مع زمالئه في جلنة الش����باب والرياضة الى اتفاق بتقدمي توصية للحكومة 
يطلبون فيها مخاطبة اللجنة االوملبية الكويتية ملعرفة كيفية معرفة اللجنة االوملبية 

الدولية مبوضوع حل عدد من االندية الكويتية.

أكد أنه ال يحق لميرو مخاطبة أي وزير في الحكومة و»فيفا« وافق على حل األندية

العفاسي: لن ُأعير رسالة »األولمبية الدولية« أي اهتمام

حصل على لقب بطولة االتحاد بجدارة

 »طائرة« كاظمة تتوشح الكأس وتهبط في العديلية

الحمد أول كويتية تحترف اإلسكواش
الكويت  ن���ادي  باتت العبة 
واملنتخب الوطني لالس���كواش 
عائش���ة احلم���د أول كويتي���ة 
وخليجية تشارك في التصنيف 
العامل���ي لالعبات احملترفات في 
لعبة االس���كواش، وستخوض 
عائشة احلمد اول بطولة دولية 
في الهند 17 اجلاري على نفقتها 

اخلاصة.

وقد انضمت احلمد رس���ميا 
لقائمة التصنيف العاملي لالعبات 
احملترفات لالس���كواش الشهر 
املاضي ومت وضعها في املرتبة 
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وقالت احلمد انه���ا تأمل ان 
حتقق نتائ���ج جيدة في بطولة 
الهند الدولية لتقفز في التصنيف 
العامل���ي الى مركز جي���د، وأن 

طموحها ان تدخل ضمن افضل 
20 العبة على العالم وهي تدرك 
متاما صعوبة املهمة وما يحتاجه 
هذا الهدف لكي يتحقق من تدريب 
شاق واداء مباريات مكثفة خالل 

املرحلة املقبلة.
واوضح���ت احلمد انها بدأت 
مزاولة اللعبة في نادي الساملية 
عام 2003 ثم انتقلت إلى الكويت 

وتدي���ن بالفض���ل ف���ي تطور 
مستواها الى املدرب الباكستاني 
الياس ثم املدرب املصري شريف 

عبدالفتاح.
وكان���ت عائش���ة احلمد قد 
احتكرت املركز األول في جميع 
البطوالت احمللية للسيدات التي 
القليلة  الس���نوات  جرت خالل 

املاضية.

)عادل يعقوب(

)متين غوزال(

االتحاد الدولي للمالكمة 
يوقف نشاط الكويت

أوقف االحتاد الدولي للمالكمة 
املالكم��ة  ام��س نش��اط احت��اد 
ورفع األثق��ال احمللي على صعيد 
املش��اركات اخلارجي��ة بحس��ب 
كتاب تسلمه احتاد املالكمة ورفع 
األثقال. أعلن ذلك امني سر االحتاد 
نايف الظفيري ل� »كونا« مبينا أن 
التجميد شمل عضو مجلس ادارة 
الكويتي  للعب��ة  الدولي  االحت��اد 
مصي��ب جنم. وناش��د الظفيري 
صاح��ب الس��مو األمير الش��يخ 
صباح األحمد  »التدخل حلل هذه 
املعضلة وعدم حرمان اللعبة وهو 

ما سيؤثر سلبا عليها«.


