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نواب العمل الوطني يطالبون بعدم عودة اإلدارات المنحلة
أكدوا وجود ضغوط تمارس على وزير الشؤون لتعديل النظام األساسي

اصدر نواب العمل الوطني 
ع���ادل  الروم���ي،  عب���داهلل 
عبدالرحم���ن  الصرع���اوي، 
العنجري، علي الراشد، مرزوق 
الغامن وصالح املال بيانا أكدوا 
فيه بع���ض االم���ور املتعلقة 
الرياضي���ة وجاء في  باالزمة 
البيان: »لقد تش���رفنا مبقابلة 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
لبح���ث آخر املس���تجدات في  
الرياضي وقد اشدنا  الش���أن 
باملوقف احلكومي الصارم في 
تطبيق القوانني بالفترة املاضية 
على من خالفها كما اشدنا بدور 
االخ وزير الشؤون االجتماعية 
العفاس���ي  والعم���ل د.محمد 
وقيادات الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، لكننا اشرنا لسموه 
من واقع ما تلمسناه من تدخل 
وزيرين من اعضاء احلكومة في 
القوانني وذلك  عرقلة تطبيق 
للحد م���ن اتخاذ ادارة الفتوى 
والتشريع االجراءات القانونية 
الالزمة للدفاع عن حق الدولة 
في قضاياها، حيث عرضنا على 
سموه ما استجد على الساحة 
الرياضية واجلهود التي تبذل 
من بعض االطراف في سبيل 

النظام  والرياض���ة لتعدي���ل 
االساسي بحيث يسمح العضاء 
مجالس االندية املنحلة بالترشح 
النتخابات االندية املقبلة وذلك 
يعد مخالفة للقانون واالنظمة 
االساسية لتخدم مصالح خاصة 
ضيقة، وال يجوز للحكومة او 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
االنحناء امامها حتت اي ظرف 

كان.
ثالثا: لقد مت التشديد على 
وجوب قيام احلكومة واللجنة 
االوملبية الكويتية بالدفاع عن 
حق الكويت والرياضة الكويتية 
جتاه القرار الظالم واملتعسف 
من قبل اللجنة االوملبية الدولية 
الرياضي  النش���اط  اليقافه���ا 
الكويتي، ومبراجعتنا لقوانني 
الرياض���ة في ال���دول القريبة 
والبعيدة وحاالت حل االندية 
واالحتادات فيها مما يدل بوضوح 
على ان اللجنة االوملبية الدولية 
تكيل مبكيالني وذلك يستوجب 
على احلكومة واللجنة االوملبية 
الكويتية اتخاذ جميع االجراءات 
القانونية لدى احملكمة الرياضية 
الدولية حلماية حق الش���عب 

الكويتي وسيادة الدولة.

باملوض���وع ادى ال���ى تعطيل 
تطبيق القانون، لذلك يجب اال 
تعود هذه االندية التي تسببت 
في كل مشاكل الرياضة الكويتية 
حتى يت���م تطبيق القانون او 
تعود بأحكام قضائية يحترمها 
انن���ا بانتظار  اجلميع، حيث 
حك���م محكم���ة التمييز لرفع 
اللذين  االختالف بني احلكمني 

صدرا مؤخرا.
ثاني���ا: ان هن���اك ضغوطا 
الش���ؤون  متارس على وزير 
االجتماعي���ة والعمل ومجلس 
ادارة الهيئة العامة للش���باب 

اللجنة االنتقالية  فقد باشرت 
لالحتاد، اتخاذ اجراءاتها ودعت 
جلمعية عمومي���ة غير عادية 
بتاريخ 29 نوفمبر املاضي اال 
ان قيام مجالس ادارات االندية 
املنحلة برفع قضية لدى احملكمة 
الدولية الرياضية وانتحال صفة 
احتاد كرة القدم واالندية املنحلة 
بغي���ر وجه حق وما تبعه من 
اجراء احت���رازي ومؤقت من 
قبل احملكمة الرياضية الدولية 
بعدم عقد او اقامة اي جمعيات 
عمومي���ة او اقام���ة انتخابات 
الرياضية  حتى تبت احملكمة 

عدم تطبيق القوانني التي من 
ش���أنها ضياع هيبة القانون، 
واننا اذ نؤكد على تفهم سمو 
رئيس مجلس الوزراء اال اننا 

أكدنا على ما يلي:
اوال: يجب عدم ارجاع مجالس 
ادارات االندية املنحلة بسبب 
مخالفتها للقانون وعدم اقامة 
اال بعد  انتخابات هذه االندية 
تطبيق القانون كامال عن طريق 
عقد جمعية عمومية غير عادية 
الحتاد كرة القدم لتعديل املادة 
)32( من النظام االساسي لالحتاد 
ومن ثم اقامة انتخابات االحتاد، 

عادل الصرعاوي صالح املال مرزوق الغامن

بدر املطوع بانتظار حتديد مصيره مع ملقة

منتخب سنغافورة للسيدات أثناء التتويج

)عادل يعقوب(العب الكويت راشد رياض يسدد الكرة على سلة التضامن

صراع على الكرة بني العبني من الفحيحيل وخيطان 

بدر يعود من إسبانيا الفجر 

سيدات سنغافورة للبولينغ يحرزن أول »ذهبية«
احرز منتخب سنغافورة للسيدات اول ميدالية 
في بطولة آسيا ال� 15 لشباب البولينغ والسيدات بعد 
منافسة مع الفريق الكوري اجلنوبي ليحصل على 

»ذهبية« الزوجي بجدارة وبفارق 299 نقطة.
ولم يكن الفريق الكوري وحده يالحق سنغافورة 
بل دخل فريق ماليزيا منافس���ا قويا وجنح في 
احت���الل املركز الثالث وحصل على »البرونزية« 
فيما حصل »زوجي« كوريا اجلنوبية على »فضية« 

هذه املسابقة.
وعقب انتهاء البطولة قامت ڤيڤيان رئيس احتاد 
هونغ كون���غ للبولينغ وعضو املكتب التنفيذي 
لالحتاد اآلس���يوي بتتويج الالعبات وتقليدهن 
امليداليات ومعها س���الم الع���رادة مدير البطولة 

وأمني السر بنادي البولينغ.

الى ذلك تدخل البطولة يومها الرابع مبنافسات 
زوجي الش���باب التي تنطلق في ال� 9 من صباح 
اليوم وتختتم في ال� 4 بعد الظهر، وتعتبر هذه 
املسابقة والتي ينافس على ذهبيتها )30 زوجي( 
ميثلون 15 منتخبا، مبثابة التعويض للمنتخبات 
التي كانت مرشحه للفوز بالفردي وخرجت دون 
ان حتقق شيئا، الس���يما منتخبنا الوطني الذي 

نعقد عليه آماال كبيرة.
وقدم العبو منتخبنا الوطني في منافس���ات 
الفردي كل ما لديهم، وهم جنوم في دوري احملترفني 
ولذلك فإن منتخباتنا العربية امام هذا االداء العالي 
واخلب���رة الكبيرة حتتاج ال���ى املزيد من العمل 
باستثناء منتخبنا الوطني الذي كثف مشاركاته 

في البطوالت الدولية. 

 الكويت وكاظمة يواصالن صدارتهما في »السلة«

حتى نهاية املباراة، وكان ش����ني 
الوال األبرز في التسجيل للعربي ب� 
20 نقطة، فيما سجل عبداإلبراهيم 
19 نقطة، قاد اللقاء طاقم حتكيمي 
مكون من سعود اليوسف وغازي 

مجهول وأسامة شوقي.

الذي وصل الى 19 نقطة عند نهاية 
الربع الثالث 68–49. وبعد الفارق 
املري����ح، زج مدرب العربي فهمي 
اخلضرا بالعناصر البديلة في الربع 
األخير، وجنحوا في احملافظة على 
التقدم في النتيجة دون صعوبة 

يحيى حميدان
الكوي����ت وكاظم����ة  واص����ل 
صدارتهم����ا لترتيب فرق دوري 
كرة الس����لة بعد فوز األول على 
التضام����ن 87–51، والثاني على 
الس����املية 75– 52 ضمن اجلولة 
ال����� 21 التي أقيمت أول من أمس، 
ورفع كل من األبيض والبرتقالي 
رصيده الى 25 نقطة، فيما أصبح 
للتضامن 16 نقطة من 14 مباراة، 
والساملية 15 نقطة من هزميته في 

جميع مبارياته التي خاضها.
القادسية فوزا سهال   وحقق 
على الصليبخات 83–60، ليرتفع 
رصي����د األصفر الى 22 نقطة في 
املركز الثالث من 12 مباراة، في حني 
بات للصليبخات 17 نقطة من 14 

مباراة في املركز الثامن.
وفي لقاء اخر، تغلب العربي 
على الش����باب 79–65 في مباراة 
بدأه����ا األخضر بق����وة في الربع 
األول الذي انتهى ملصلحته 28–
17 مس����تغلني التحركات اجليدة 
للمحترف األميركي اجلديد شني 
الوال، وف����ي الرب����ع الثاني ظهر 
الشباب بش����كل أفضل من خالل 
حتركات العبيه حسن كمال وجراح 
اخلواري والنيجيري بوني فاست، 
ومتكنوا من تقليص الفارق عند 
نهاية الرب����ع الذي انتهى 43–35 
للعربي.  وتسيد األخضر امللعب 
بشكل كامل في الربع الثالث وأجاد 
العبوه كثيرا في منع بوني فاست 
عن اللع����ب بأريحية، مما أعطى 
األفضلية لهم ليوس����عوا الفارق 

عبدالعزيز جاسم 
 يعود فجر اليوم جنم القادسية بدر املطوع الى 
البالد بعد ان خاض فترة جتربة مع ملقة االسباني 
ملدة 11 يوما، وخاض اول من امس مباراة جتريبية 

مع نادي اركا غداينيا الپولندي.
 وذكر املوقع الرس���مي لنادي ملقة ان املطوع 
ش���ارك في بداية املباراة، ولعب في الشوط االول 
في مركز صانع العاب وظهر مبس���توى متوسط، 
وفي الش���وط الثاني قام امل���درب فيكتور نونيز 
باشراكه في خط الهجوم، ولم يشير املوقع ان كان 
ملقة سيتعاقد مع املطوع ام ال، وتشير التوقعات 
الى ان املطوع متفائل من التجربة وكذلك النادي 
االس���باني، ورمبا يعود الى ملقة النهاء اجراءات 
التعاق���د اال اذا كان هناك راي مخالف الدارة ملقة 

بعد فترة التجربة. 
 في موازاة ذلك، قال امني س���ر نادي القادسية 

محمد املكيمي: ان االدارة لم تتلق اي كتاب رسمي 
حتى امس، بشأن التعاقد مع املطوع، ونحن بانتظار 
عودة الالعب لالستفس���ار منه عما حدث معه في 
ملقة. واض���اف: ان املطوع من الالعبني املميزين، 
ويستحق ان يلعب في الدوري االسباني او االحتراف 
في اوروبا، المكانته الهائلة، نافيا في الوقت نفسه 
وصول اي كتاب رسمي الى النادي من اندية اخرى، 

ترغب في ضم املطوع الى صفوفها. 
 وافاد املكيمي باب ادارة النادي لن تتعاقد مع 
محترف رابع الكتفاء املدرب الوطني محمد ابراهيم 
مبا لديه من محترفني، وكذلك متيز الالعبني احملليني 
الذين معظمهم ضمن صفوف االزرق، اضافة الى 
ضيق الوقت قبل اغالق بات االنتقاالت الشتوية في 
نهاية الشهر اجلاري، مبينا ان الفريق يريد مواصلة 
مشواره بقوة للبقاء في الصدارة، واالحتفاظ بلقب 

الدوري املمتاز للمرة الثانية على التوالي.

خاض مباراة تجريبية مع ملقة ولم يحدد مصيره 

مسابقة زوجي الرجال تنطلق اليوم في »آسيا للشباب« »الهيئة« تعرض إشهار
األندية على مجلس الوزراء

»السلة« يرفض احتجاج النصر

مؤتمر صحافي لباسل الصباح اإلثنين

النصر يعلن عن محترفيه اليوم

رزوقي والطريجي والمضف في »سهرة الثالثة«

مباراة مصيرية لسلة المعاقين أمام اإلمارات

الجولة الثانية للدراجات الرباعية اليوم

الفوز األول للشباب بـ »اليد«

ليلى الشافعي
علمت »األنباء« من مصدر مسؤول في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ان مجلس ادارة الهيئة عرض طلبات إش���هار األندية 
الرياضية على مجلس الوزراء للموافقة على إشهارها وتخصيص 
مواقع لها وكذلك الدعم املادي وهي: نادي سلوى الرياضي للفتيات، 
النادي الكويتي للشطرجن، النادي الكويتي للساي جيتسو، نادي 

االحتاد الرياضي، ونادي الهالل الرياضي.

يحيى حميدان
رفضت جلنة املسابقات وشؤون الالعبني في احتاد السلة تعديل موعد 
مباراة النصر املؤجلة مع اجلهراء ضمن اجلولة ال� 12 للدوري والتي حدد 
لها 5 فبراير املقبل بسبب ضيق الوقت وعدم وجود أيام أخرى مناسبة 
إلقامة املباراة. وكانت إدارة النصر قد أرسلت كتاب احتجاج الى احتاد 
السلة يطلب من خالله تعديل موعد املباراة مع اجلهراء بسبب تعارضها 
مع موعد مباراة أخرى قوية للفريق أمام الكويت قبل يومني من موعد 
املباراة مع اجلهراء، وذلك إلتاحة الفرصة أمام العبيهم اللتقاط األنفاس، 

إال ان جلنة املسابقات رفضت ذلك خالل اجتماعها أمس األول.

يعقد رئيس مجلس ادارة النادي الكويتي لربع امليل لسباق السيارات 
الشيخ باسل الصباح مؤمترا صحافيا في اول فبراير املقبل في الساعة 
اخلامسة مساء بديوان قصر املسيلة. ويتحدث الشيخ باسل عن املرحلة 
اجلديدة من تأسيس النادي الذي اشهر للمرة األولى والتطرق الى البدايات 
التي اثمرت عن وجود ناد لربع امليل ليمارس الشباب الكويتي هوايته 
ويصقلها سعيا الى االحترافية املطلوبة للمشاركة في البطوالت املقبلة 

محليا وخليجيا ودوليا.

أعلن نادي النصر عن تعاقده مع احملترفني أرنستو باولو ومارسيلو 
دي س���يلڤا، حيث سيعقد رئيس النادي مس���اعد املطيري مؤمترا 

صحافيا في الساعة ال� 5:00 مساء اليوم بإدارة النادي.

يستضيف برنامج »سهرة الثالثة« في ال� 12 
من منتصف الليلة على تلفزيون الكويت، رئيس 
نادي القادسية محمود رزوقي ورئيس نادي 
الساملية د.عبداهلل الطريجي وأمني سر النادي 

العربي عبدالرزاق املضف، للحديث عن العديد 
من القضايا املطروحة على الساحة الرياضية، 
ومناقشة موقف االندية من قرار اللجنة األوملبية 

الدولية بتعليق النشاط الرياضي.

يخوض املنتخب الوطني للمعاقني لكرة السلة مباراة مصيرية اليوم أمام نظيره اإلماراتي 
على كأس بطولة فزاع الدولية املقامة مبدينة دبي حيث يتوج الفائز بطال للبطولة الثانية. 
وكان أزرق املعاقني قد فاز في جميع مبارياته بجدارة كان آخرها اول من أمس على املنتخب 

العماني وتأهل الى املباراة النهائية ملواجهة اإلمارات »أ«.

تنطلق في الرابعة عصر اليوم اجلولة 
الثاني���ة من بطولة الكوي���ت للدراجات 
الت���ي ينظمها نادي  الرباعية )مضمار( 
الس���يارات والدراجات اآللية على حلبة 
جابر األحمد الدولية مبحافظة الفروانية، 
وشهدت عملية التس���جيل إقباال كبيرا، 

وقامت اللجنة الفنية بتوزيع املشتركني 
على 4 فئات. 

وس���يتم فحص الدراجات ابتداء من 
الواحدة ظهرا للتأكد من مطابقتها لشروط 
األمن والسالمة املعتمدة من االحتاد الدولي 

للدراجات.

حامد العمران
حقق الش����باب فوزه االول ف����ي الدورة 
التنشيطية لكرة اليد بعد تغلبه على الساحل 
32 - 22 في اللقاء الذي جرى امس على صالة 
الشهيد فهد االحمد في الدعية ضمن مباريات 
االسبوع السادس للمجموعة االولى. وبذلك 
حصل الش����باب على اول نقطتني، فيما بقي 

الساحل على رصيده السابق )3 نقاط(. الى 
ذلك، تقام اليوم 3 مباريات في اطار منافسات 
االسبوع قبل االخير للمجموعة الثانية، حيث 
يلتقي الساملية )5 نقاط( مع كاظمة )3( في 
ال� 4:30، ويلعب في اللقاء الثاني العربي )6( 
مع الكويت )5( في ال� 6 مس����اء، وفي اللقاء 

االخير يلعب اجلهراء )3( مع التضامن.

الساحل يغّرد وحيدًا في صدارة »األولى«

الكفة عبر عادل توفيق )75( وبهذه 
النتيجة تراجع اجلهراء الى املركز 
الثالث ب� 14 نقطة بعد ان فقد املركز 
الثاني خليطان، فيما اصبح الشباب 
باملركز اخلامس قبل األخير ب�� 6 
نقاط، وأصبحت حظوظه في اللقب 

مشابهة جلاره الفحيحيل.

الثاني الذي يخوض لقاء فاصال مع 
صاحب املركز السابع في الدوري 

املمتاز.
وفي اللقاء الثالث لم يس����تطع 
اجلهراء احلفاظ على تقدمه بهدف 
عبر جنمه عادل حمود في الدقيقة 
)54( بعدما جنح الشباب في معادلة 

عبداهلل العنزي
واصل الساحل صدارته لدوري 
الدرجة األولى لكرة القدم بعد ان 
تغلب على اليرم����وك بهدف دون 
التاسعة،  مقابل في ختام اجلولة 
وبذلك ارتفع رصيده الى 20 نقطة 
وحيدا في املقدمة وبفارق كبير عن 
أقرب منافسيه وصل الى 5 نقاط، 
فيما بق����ي اليرموك باملركز الرابع 

ب� 9 نقاط.
وفي مباراة خيطان والفحيحيل 
أكرم خيطان وفادة ضيفه ب� 5 أهداف 
من دون مقابل بعد ان سيطر العبوه 
على املباراة بكل أوقاتها وتفننوا 
ف����ي إضاعة الفرص، فيما لم يقدم 
الفحيحيل أي مستوى يذكر ويبدو 
ان الفريق فقد األمل في املنافسة على 
الصعود الى »املمتاز« بعد سلسلة 
النتائج السلبية التي حققها مؤخرا 
في البطولة، وسجل خليطان كل من 
محترفه البرازيلي اندروسون هدفني 
وسامي سعود ومحمد غازي وأحمد 

عبداهلل هدفا لكل منهم.
وبهذه النتيج����ة ارتفع رصيد 
خيطان الى 15 نقطة صعد بها الى 
املركز الثاني بسلم الترتيب، فيما 
تقهقر الفحيحيل الى قاع الترتيب 
ب� 5 نقاط فقط، ويعتبر نظريا فاقد 
األمل في املركز األول واملؤهل الى 
دوري املمتاز مباشرة، وحتى املركز 

فوز خيطان على الفحيحيل وتعادل الجهراء مع الشباب أمام الجهراء في الجولة الثانية من الدوري

»طائرة« السالمية تظهر للمرة األولى

الشباب بطاًل ألشبال الكراتيه

طالل المحطب
تش����هد اجلولة الثانية من املجموعة 
الثانية في دوري الكرة الطائرة للعمومي 
اول ظهور للس����املية في املس����ابقة امام 
مس����تضيفه اجلهراء، فيما يحل العربي 
ضيفا على التضامن عند السابعة مساء 
اليوم. وكانت اجلولة االولى قد اسفرت عن 
فوز العربي على اجلهراء 3 - 0 والكويت 
على التضامن بالنتيجة ذاتها، ليحصل 
الفائزان عل����ى نقطتني لكل منهما مقابل 
نقطة واحدة للفريق اخلاس����ر. وتعتبر 
كفة العربي ه����ي االرجح امام التضامن 
فنيا قياسا للتباين الكبير والواضح بني 
الفريقني، وعليه فإن »االخضر« على موعد 
مع االنفراد بص����دارة املجموعة. ويضم 
العرب����ي مجموع����ة من العب����ي اخلبرة 
الرشود  القائد راشد  والش����باب بقيادة 
الى جانب عبداهلل جاسم وعبدالرحمن 
العتيبي ومحمد القطان وسلطان احمد 

وحامد القالف وعلي عاشور، واحملترف 
االنغولي انكوكا. وب����ات مدرب العربي 
التونس����ي عامر النطراوي يلقى قبوال 
من الالعبني منذ توليه املس����ؤولية بعد 
تركه فريق العربي حتت 16 عاما في مهمة 
اعادة ترتي����ب اوراق »االخضر الكبير« 
والتي جنح فيها معنويا بدرجة كبيرة. اما 
التضامن فيأمل في اداء مشرف معتمدا على 
مجموعة من الالعبني يحاولون ان يكون 
لهم مكان على خارطة الطائرة الكويتية 
في حدود االمكانات املتاحة ومنهم خالد 
رويح ومزيد العدواني وحمد مبارك واحمد 
رمضان وعبداهلل وعبدالرحمن العساف 
وصالح سيف. وفي املباراة الثانية فإن 
فرصة اجلهراء كبيرة في احلصول على 
اول نقطتني كاملتني له في الدوري على 
حساب الساملية في اول ظهور له قياسا 
التي تصب ملصلحة  الفنية  باحلسابات 

اجلهراء في تلك املواجهة.

تّوج نادي الشباب بلقب بطولة احتاد 
الكراتيه لفئة األشبال التي أسدل عليها 
الس����تار في مقر االحتاد بحصوله على 
املركز األول مبجموع 18 نقطة. وحل نادي 
التضامن في املرك����ز الثاني ب� 17 نقطة 
وبفارق 3 نقاط عن نظيره القادس����ية 
صاحب املركز الثالث يليهم نادي الكويت 
رابعا ب� 12 نقطة واليرموك خامسا ب� 11 

نقطة والعربي سادسا ب� 9 نقاط والساحل 
س����ابعا ب� 6 نقاط والساملية ب� 4 نقاط 
والفحيحيل ب� 3 نقاط في حني جاء نادي 
النصر في املركز العاشر واألخير بنقطتني. 
وحصل نادي الساحل على جائزة الفريق 
املثالي في البطولة التي انطلقت منافساتها 
االحد املاضي مبشاركة 130 العبا ميثلون 
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