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مشاري الظفيري أحد أبرز 
السائقني املرشحني للفوز

جانب من اجتماع سابق ملجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة

الشيخ جابر املبارك يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل الدويسان بحضور اسعد البنوان

الجزاف: رغبة أميرية سامية في إنهاء األزمة الرياضية وسنترجم ذلك قريبًا

ضوئها س����نحدد الق����رار حول هذا 
املوضوع.

وأعل���ن موافقة املجل���س على 
اش���هار احتاد العاب الذهنية وهي 
الشطرجن والبلياردو والدومينو، كما 
مت النظر في طلب اشهار نادي البريدج 

موضوع النادي العربي، ومت عرض 
التقرير املقدم من اللجنة املكلفة من 
الهيئة بدراس����ة اوضاع النادي على 
ضوء االحكام القضائية املبادلة، وقرر 
املجل����س االنتظار حتى صدور حكم 
محكمة التميي����ز 16 اجلاري، وعلى 

للنادي وسنصل الى قرارات نهائية 
القضائية  س����واء املتعلقة باالحكام 
التي صدرت او باالجراءات التي نفذت 
وسيصدر بش����أنها اجراء محدد من 

مجلس ادارة الهيئة.
وتابع اجلزاف: ان االجتماع تناول 

نحقق نتائ����ج ايجابية جدا تعطينا 
التفاؤل واالمل الكبي����ر من االنتهاء 
من االزمة، رافضا الكش����ف عن الية 

وماهية هذه القرارات.
وأفاد بان االجتم����اع بحث ايضا 
مواضيع نادي الفحيحيل بإس����هاب 

وش����رح كبير، ومت احالة امللف الى 
التصور  القانونية العطائنا  اللجنة 
النهائي، الن االشكالية في موضوع 
الفحيحي����ل عبارة عن ع����دة ملفات 
متداخلة مع بعضها منذ عام 2006، 
وما يتعلق باعضاء اجلمعية العمومية 

وهواية السيارات، ومت حتويلها الى 
اللجنة القانونية الصدار التوصية 

الالزمة.
وكشف اجلزاف ان املجلس اعتمد 
ميزانية الهيئة املقترحة، ومناقش����ة 
برنامج الهيئة ضمن برنامج وخطة 
احلكومة، واحيل البرنامج الى اللجنة 
املالية لدراس����ته، مبينا ان املجلس 
الوزراء  اتخذ قرارا ملخاطبة مجلس 
بشأن املوافقة على التفرغ الرياضي 
للرياضين واالدراي����ن في االندية، 
والعاملن في قطاع الشباب بالهيئة 

الذين لم يشملهم القانون.

لقطات 

� هن����ا اجلزاف ف����ي بداية حديثه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، مبناسبة مرور 4 سنوات على 
توليه مقاليد احلكم، كما هنأ س����مو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي بعودته الى البالد س����املا بعد 

رحلة عالج.
� نفى اجلزاف وجود اي نية لديه 
لتقدمي استقالته على خلفية االزمة 
الرياضية، وقال »من عينني في هذا 

املنصب هو من يقيلني«. 
� ب����ذل مدير االعالم والنش����ر في 
الهيئة توفي����ق العيد جه����دا كبيرا 
لراحة االعالمين وتوفير ما يلزمهم 
خالل فترة االجتماع الذي اس����تمر 4 

ساعات.

مبارك الخالدي
اعلن رئيس مجلس ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة واملدير العام 
فيصل اجلزاف، ان املجلس تلقى رغبة 
اميرية سامية بضرورة انهاء االزمة 
الرياضية العالقة، واعادة االمور الى 
نصابها الصحيح والبدء بالتخطيط 
الفعلي للنهوض بالرياضة. ورفض 
اجلزاف االفصاح عن اخلطوات املزمع 
اتخاذها لتفعيل هذه الرغبة، وقال: اننا 
سنترجم رغبة القيادة السياسية عبر 
قرارات واجراءات تصدر خالل يومن، 
النهاء الوضع العالق والتفرغ ملرحلة 

التخطيط والبناء.
جاء ذلك بعد اجتماع مجلس االدارة 
الدوري الثامن مساء اول من امس االول 
مبقر الهيئة استمر 4 ساعات، وحضره 
14 عضوا من اصل 17، وقد تخلف عن 
احلضور الشيخ احمد النواف ود.نايف 

احلجرف ود.محمد الثويني. 
وأضاف اجلزاف: ان االجتماع كان 
طويال بسبب كثرة امللفات املعروضة 
على طاولة االجتماع، وكان في مقدمتها 
الوضع الرياض����ي الراهن، وما طرأ 
عليه من مستجدات متمثلة بوصول 
الرغبة السامية لصاحب السمو األمير، 
انهاء املش����اكل  واملتضمنة ضرورة 
الرياضية العالقة، وأردف قائال: اننا 
سنترجم ذلك التوجه عبر سلسلة من 
القرارات واالجراءات ستصدر خالل 
اليومين املقبلن، نأمل من خاللها ان 

بعد اجتماع مجلس إدارة »الهيئة« الدوري الثامن الذي استمر 4 ساعات

وفد سلة وطائرة كاظمة إلى اإلسكندرية

 »الشراع« إلى بطولة المغرب الدولية 

عاشور اجتمع بالنجوم الفائزين 
في مهرجان أفضل الالعبين يحيى حميدان

تغادر اليوم فرق املراحل السنية 
للعبتي كرة السلة والكرة الطائرة 
في نادي كاظمة الى االس���كندرية 
القامة معس���كرات تدريبية ملدة 10 
أيام خالل فترة توقف منافس���ات 
دوريات املراحل السنية. ويضم الوفد 
الذي يترأس���ه نائب رئيس النادي 
خالد البحر وعضو مجلس االدارة 
مشعل العتيبي أكثر من 100شخص 
بن اداري ومدرب والعب يغادرون 
على طائرة خاصة. من جهته، شكر 
النادي ومدير  ادارة  عضو مجلس 
كرة السلة صالح امليال ادارة النادي 

على اهتمامها املنقطع النظير بفرق 
املراحل السنية من خالل تذليلها كل 
العقبات، وتوفير جميع االمكانيات 
الفرق  املتاحة لك���ي حتقق ه���ذه 
االجنازات، وبطوالت املراحل السنية 
لتكون راف���دا لفرق الدرجة االولى 
في املستقبل البعيد. وبن امليال أن 
سلة البرتقالي دائما ما حتقق نتائج 
باهرة في بطوالت املراحل السنية 
من خالل احتكارها بطولتي الدوري 
والكأس في بعض املراحل، ونأمل 
بعد هذا املعسكر ان تعود االستفادة 
بشكل كبير على هذه الفرق وحتقق 

ما هو منتظر منها.

 غادر البالد متوجها الى املغرب وفد 
منتخب القوارب الشراعية للمشاركة 
الثانية  الدولية  املغ����رب  في بطولة 
التي تق����ام خالل الفترة من 7 الى 12 
اجلاري. ويرأس وفد املنتخب الوطني 
أمن الس����ر العام في النادي البحري 
ورئيس جلنة الشراع والتجديف خالد 
الفودري، ويضم املدرب الوطني محمد 

احلمدان و4 العبن هم الدوليان أحمد 
الفيلكاوي وابراهيم الفريح لقوارب 
صنف »الريديال« ومسعود املسعود 
وعبدالعزي����ز عنب����ر لقوارب صنف 
»4.7«.  وسينتظم الفريق في معسكر 
تدريبي ملدة أسبوع في مدينة تطوان 
املغربية مبشاركة املدير الفني املغربي 

محمد زنزول استعدادا للبطولة.

أجرت اللجنة املنظمة ملهرجان أفضل الالعبن لعام 2009 برئاسة 
حسن عاش����ور مدير عام املهرجان القرعة بن الالعبن الفائزين في 
األلعاب ال� 21 ملراعاة عملية الترتيب في الصعود إلى منصة التتويج 
في االحتفال الذي يقام غدا بحضور الش����يخ احمد الفهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان، وذلك خالل اجتماع عاشور مع الالعبن 

الفائزين مساء اول من أمس في ديوان عاشور بالدسمة.
واكد عاشور ان فكرة املهرجان قد ترسخت لتقام سنويا، خاصة ان 
النسخة األولى التي شهدت بعض السلبيات الطفيفة، حققت جناحا 
باهرا على املس����توين اجلماهيري او اإلعالمي. وأشار الى ان القرعة 
تأتي ضمن اهتمامات اللجنة املنظم����ة بأقل التفاصيل ومراعاتها ان 
تعامل الالعبن جميعهم سواسية، مثلما أخذت على عاتقها مسؤولية 
إظهار النتائ����ج بدقة ودون محاباة أو مجاملة ألي العب أو العبة في 
مختلف األلعاب. ونقل حتيات الشيخ احمد الفهد إلى الالعبن الفائزين، 
موضح����ا أن هذا املهرجان هو أقل ما يقدمه الفهد ألبنائه من الالعبن 
والالعبات، حيث تعود رياضيو الكويت على الدعم واجلهد املتواصل 

من الفهد لتطوير وتقدم الرياضة الكويتية.
وأضاف عاشور أن هذه الفكرة ستأخذ بيد بعض األلعاب املهضوم 
حقها من ناحية الدعم أو الناحية اإلعالمية، خاصة ان هناك العديد من 

االبطال ممن حققوا أوسمة واجنازات ورفعوا اسم الكويت عاليا.
وقال موجها حديثه إلى النج����وم الفائزين باملهرجان إنكم أبطال 
بالفعل وتس����تحقون كل الدعم والتكرمي وهذا بحد ذاته يعد ش����رفا 
للقائمن على املهرج����ان كونهم يدعمون احلركة الرياضية الكويتية 

بكل ما يقدمونه من مساهمة. 

فليطح زار ناديي السد والعربي 

السالمية يطلب »يد« الرشيدي

إنذار من القادسية لوزير الشؤون

 زار وفد الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة نائب 
املدير د.حمود فليطح السبت املاضي نادي السد القطري، 
وكان في استقباله مدير النادي عبداملقصود محمد ومحمد 
احلرم����ي. وجتول الوفد في مباني الن����ادي وأبدى إعجابه 
الشديد باملنشأة الرياضية خاصة ستاد محمد جاسم وعيادة 
الطب الرياضي اخلاصة بالنادي. ثم قام الوفد بزيارة الى 

النادي العربي.

حامد العمران
علمت »األنباء« ان نادي الس����املية بعث بكتاب رسمي 
الى نادي الصليبخات يطلب فيه ضم الالعب الدولي لكرة 
اليد هيثم الرشيدي ليلعب في صفوف »السماوي« املوسم 
احلالي على س����بيل االعارة، حيث ان الرشيدي لم يشارك 
املوسم احلالي مع الصليبخات وبذلك ميكنه اللعب في اي 
فريق آخر على سبيل االعارة. يذكر ان الرشيدي لم يتسلم 
رواتب االحتراف اجلزئي في الدفعة املاضية لعدم انتظامه 
في التدريب وهذا ما اثار حفيظة الرشيدي الذي تقدم بشكوى 
الى الهيئة العامة للشباب والرياضة ضد ناديه لعدم دفع 

مجلس االدارة فواتير عالجه.
كما علمت »األنباء« ان مجلس ادارة الصليبخات سيرفض 
اعارة الرش����يدي الى اي ناد وسيطلب من الالعب االلتزام 
في التدريب مع الفريق للمشاركة في املرحلة الثانية م���ن 

بطولة دوري الدمج.

مؤمن المصري
أرسل بعض اعضاء مجلس ادارة نادي القادسية املنحل 
انذارا على يد محضر أمس الى كل من وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل، ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ورئيس 
وأعض����اء مجلس ادارة الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
بضرورة تطبي����ق القوانن الرياضية الصادرة من مجلس 
االمة وأيضا االحكام الصادرة من احملاكم الكويتية باس����م 
صاحب السمو. وقد ذكر محامي النادي احلميدي السبيعي 
في االنذار ان النائب احمد السعدون قد أبدى في منتصف 
أكتوبر املاضي استياءه من عدم تطبيق القوانن الرياضية 
الصادرة من مجلس االمة، وحمل في الوقت ذاته وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل املسؤولية السياسية. واشار االنذار الى 
انه في حال عدم االستجابة وتنفيذ ما جاء باالنذار، فسيقوم 

املدعون مبخاصمتهم جنائيا وإداريا ومدنيا.

 المبارك استقبل لجنة اعتزال الدويسان

فوز القادسية والعربي في »السلة«

بوقرة أفضل العب عربي
املداف����ع اجلزائري  اختير 
الدولي مج����دي بوقرة افضل 
العب عربي لع����ام 2009 في 
اس����تفتاء مجل����ة »احل����دث 

الرياضي« الرياضية اللبنانية 
السنوية، واختي���ر اإلماراتي 
عام����ر عبدالرحم���ن أفض��ل 
العب واعد، وحصل احلك���م 

اإلماراتي علي حمد على جائزة 
الصافرة الذهبي����ة، فيما نال 
الراية الذهبية اإلماراتي صالح 

املرزوقي.

األزرق يلتقي سورية أو األردن 19 الجاري

الجهراء والساحل سلبيان في دوري الدرجة األولى 
اليرموك أوقف خيطان والفحيحيل والشباب وقعا في التعادل 

يحيى حميدان
حقق القادسية فوزا سهال على الشباب 62-81، 
وتغلب اجلهراء على اليرموك 88-51 ضمن اجلولة 
ال� 22 من دوري كرة السلة التي اقيمت اول من امس.
ورفع االصف����ر رصيده الى 24 نقطة من 13 مباراة، 
محافظا على املركز الثالث خلف املتصدرين الكويت 
وكاظمة ب� 25 نقطة، فيما بات للشباب 16 نقطة من 

15 مباراة ليحتل املركز ال� 11.
وارتقى اجلهراء الى املركز الرابع برصيد 24 نقطة 
من 13 مباراة، في حن اصبح لليرموك 16 نقطة من 

13 مباراة في املركز العاشر.

وجاء فوز اجلهراء عل����ى اليرموك دون متاعب 
بالنس����بة البناء اجلهراء الفتقاد »اليرامكة« ألبرز 
العبيهم هو النيجيري لويس ايدمي املوقوف 3 مباريات 
من جلنة املسابقات، لتعديه على احلكام في احدى 
املباري����ات. وفي بقية اللقاءات، فاز الس����احل على 
الصليبخات 66-54، وبات للساحل 24 نقطة من 13 
مب����اراة في املركز اخلامس، وللصليبخات 18 نقطة 
من 15 مباراة في املركز الثامن.وتغلب العربي على 
التضامن 92-75، ليرفع االخضر رصيده الى 23 نقطة 
من 14 مباراة في املركز السادس، واصبح للتضامن 

17 نقطة من 15 مباراة في املركز التاسع.

عبداهلل العنزي 
خاطبت اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة االحتادين 
األردني والسوري إلقامة مباراة ودية مع األزرق يوم 
19 اجلاري خالل فترة املعس���كر التدريبي في مدينة 
العن اإلماراتية استعدادا ملواجهة املنتخب العماني 3 
مارس املقبل ضمن اجلولة احلاسمة من تصفيات كأس 
آس���يا 2011 في قطر، علما ان األزرق سيلتقي املنتخب 
البحريني وديا في 24 اجلاري في املنامة قبل املغادرة 
الى مسقط.  من جانبه، اكد مدير األزرق أسامة حسن 
ان الفترة املقبلة صعبة للغاية، وتتطلب العمل جديا 
من اجل جتاوز املنتخ���ب العماني، وحتقيق النتيجة 

االيجابية التي تؤهل األزرق الى نهائيات كأس آس���يا 
بعد الغياب في النسخة املاضية، الن حظوظ األزرق في 
التأهل تبدو أفضل على الورق من نظيره العماني الذي 
يلعب للفوز فقط، بينما يكفي األزرق التعادل في مسقط.  
وحذر حسن الالعبن من مغبة تكرار خروج األزرق من 
التصفيات خلوضه املباراة احلاسمة بفرصتن، وهذا 
األمر تكرر أكثر من مرة سواء في تصفيات كأس آسيا 
املاضية او تصفيات كأس العالم، وعن اختيار عناصر 
جديدة لألزرق قال: ان هذا األمر من اختصاص اجلهاز 
الفني، واملدرب ولهم مطلق الصالحيات بهذا الش���أن، 

ومن املمكن ان يضم العبا او اثنن جديدين.

 استقبل النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك في مكتبه امس رئيس 
نادي كاظمة اسعد البنوان ورئيس 

جلنة االعتزال املالزم اول عذبي 
الصباح والالعب املعتزل املالزم اول 
عبداهلل الدويسان العب كرة القدم 

في كاظمة مبناسبة اعتزاله.

 وحضر اللق���اء اللواء صالح 
احلميضي رئي���س هيئة مكتب 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع.

» السيارات« يستعد لرالي الكويت الدولي 
 أعلن نادي السيارات والدراجات اآللية تفاصيل رالي الكويت الدولي لعام 2010، الذي 
يشكل اجلولة الثانية من بطولة الشرق األوسط للراليات ويقام بن 4 و6 مارس املقبل.  \ 
وعاد هذا احلدث الى روزنامة بطولة الشرق األوسط للراليات في العام 2009، بعد غياب 
دام 13 عاما، ويقام احلفل االستعراضي مرة جديدة حتت أبراج الكويت في الساعة ال� 3 
ظهرا من يوم اخلميس 4 مارس، وستتنافس الفرق خالل 5 و6 منه على مسارات حصوية 
في الصحراء الكويتية، كما سيسمح للفرق بيومن للتعرف على املسارات نهاري الثالثاء 
2 مارس واألربعاء 3 منه. االنطالقة االستعراضية ستقام بالقرب من أبراج الكويت، من 

ثم ستتوجه الفرق خلوض غمار مرحلة استعراضية على حلبة جابر األحمد 
الدولية بدءا من الساعة 3:30 في التوقيت احمللي. ومن أجل رفع مستوى 

رالي الكوي����ت وجعل املراحل اخلاصة للس����رعة أكثر حتديا، مت 
إدخال العديد من التعديالت على مراحل الساملي، األطراف، 

الصليبخات واملطالع ونادي الرماية، وتقرر إقامة 
احلفل اخلتامي للرالي عند االبراج في الس����اعة 

ال� 5:30 مساء اخلميس 6 مارس، ومت حتديد 
موقع منطقة الصيانة ومقر الرالي في مجمع 
ميادين الشيخ صبادح األحمد األوملبي للرماية 
في منطقة اجلهراء، للعام الثاني على التوالي.  

ويقام رالي الكويت الدولي 2010 حتت رعاية 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وحتت 

إشراف الشيخ أحمد الداوود رئيس نادي السيارات 
والدراجات اآللية ورئيس اللجنة التنظيمية، ويقفل باب 

التسجيل يوم األربعاء 17 اجلاري.

ضمن الجولة الثانية من بطولة الشرق األوسط

مبارك الخالدي 
لم يس����تغل اجلهراء س����قوط 
خيطان امام اليرموك 1-2 وتعادل 
مع الساحل سلبا ورفع رصيده الى 
15 نقطة في املركز الثالث وبفارق 
األهداف عن خيطان الثاني بينما 
ارتفع رصيد اليرموك الى 12 نقطة 
وأحيا آماله باملنافسة على إحدى 
بطاقتي التأهل وواصل الس����احل 
صدارته لدوري الدرجة االولى مع 
ختام املرحلة العاشرة بالرغم من 
نتيجة التعادل التي رفعت رصيده 
الى 21 نقطة وفي املباراة الثالثة لم 
يستغل الشباب والفحيحيل باقي 
النتائج لينعش����ا آمالهما وتعادال 
سلبا ليكون تأهلهما الى الدوري 
املمتاز اش����به باملستحيل بعد ان 
تذيال الترتيب )الشباب ب� 7 نقاط 
والفحيحيل ب� 6 نقاط(.  وفي مباراة 
اليرموك وخيطان لم يستفد األخير 
من التقدم بهدف سامي سعود بعد 
مرور اول 10 دقائق من الش����وط 
الثاني وتلقت ش����باكه هدفن عن 
طريق مهند األنصاري )75( وهاشم 

الرامزي )80(.
وفي أقوى مباريات اجلولة بن 
الساحل املتصدر واجلهراء الثالث 
لم تظهر املباراة باملستوى املطلوب 

وخرجت سلبية اداء ونتيجة وكان 
الشوط االول اكثر استحواذا من 
قبل اجله����راء الذي س����عى الى 
تسجيل هدف لكن محاوالته عابها 
التسرع ومع بداية الثاني واصل 
اجلهراء س����يطرته لكن الساحل 

اجرى تبديلن في محلهما بإدخال 
مرزوق زكي وعبيد منور لتميل 
الكفة لصاحله ويتسلم زمام األمور 
لكن املهاجم محمد العازمي اضاع 
العديد من الفرص التي كانت كفيلة 

بفوز الفريق بنقاط املباراة.

العب اجلهراء عادل حمود يتعرض للعرقلة


