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الجزاف: نحترم أحكام القضاء وسننفذها وال تفكير في إعادة األندية المنحلة

مبارك الخالدي
جرى امس مبقر الهيئة العامة للشباب والرياضة توقيع عقد انشاء 
مجمع احواض السباحة بنادي كاظمة بحضور مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف ونائبه للشؤون الرياضية د.حمود 
فليطح ورئيس مجلس ادارة كاظمة اسعد البنوان وامني السر العام 
حسني بوسكندر وممثلي مكتب دار اخلليج لالستشارات الهندسية 
م.احمد الغامن وم.عبداهلل الغامن وم.محمد عمران واملدير التنفيذي 
للشركة املنفذة العمارات اجلديدة للتجارة العامة واملقاوالت م.خالد 

العوم وم.خالدة العطار من الهيئة العامة للشباب والرياضة. 
وقال رئيس نادي كاظمة اسعد البنوان ان ما نشاهده اليوم يعد 
حتفة معمارية طال انتظارها فنادي كاظمة لم يش���هد اي منش���أة 
جديدة منذ عشرين عاما وهذا املشروع نخطط له منذ خمس سنوات 
وامتنى ان يظهر بصورة تليق بسمعة النادي والشباب الرياضي في 
الكويت عامة، كما امتنى من املقاول سرعة االجناز والدقة في العمل 

لكي يستفيد منه الشباب الرياضي بصفة عامة.
وقال مدير الهيئة فيصل اجلزاف اننا نهنئ انفسنا والرياضيني 
بانطالق مشروع جديد يعد حيويا وجديدا من حيث التصميم ومكوناته 

كبيرة ومتميزة ويخدم سباحي الكويت ونادي كاظمة.
واضاف ان التطور في الرياضة البد له من تطوير في املنش���آت 
وهو ما نس���عى اليه في االيام القادمة ليشمل االندية االخرى والتي 
تفتقر حلمامات السباحة، وهذا املشروع اخذ فترة طويلة وتركيزنا 
في املرحلة املقبلة سيكون على ثالثة مشاريع اخرى مشابهة الندية 
اخرى، وما يهمنا ان نضع على ارض الواقع منش���أة جديدة تخدم 
الرياضة الكويتية وهو ما يدفعنا الى العمل على اس���تكمال قانون 
املنشآت الذي توقف كثيرا ما أدى الى عدم تأهيل العديد من املنشآت 

في االندية.
واكد اجلزاف ان املنش���آت املوجودة حالي���ا في مالعبنا ال تلبي 
طموحاتن���ا كرياضيني في ظل التطور في س���تادات الدول االخرى 

ولكن هناك اجراءات قانونية ومالية وادارية تأخذ وقتها وهذا يشمل 
التطوير في مراكز الشباب ايضا.

وعن االزمة الرياضية قال اجلزاف ان الرغبة السامية تهدف حلل 
املشكلة الرياضية ونحن نتعامل من هذا املنطلق، وعندما قلت ان هناك 
رغبة س���امية سنعمل على تفعيلها ليس معناه كن فيكون، ولكننا 

متفاعلون ونسعى مع اطراف كثيرة الى حل هذه املشكلة.
وعن حكمي نادي الفحيحيل والش����باب قال اجلزاف اننا نتابع 
االمر مع ادارة الفتوى والتشريع والزالت هناك قضيه اخرى وهى 
االش����كال املرفوع من الهيئة وال اريد اخلوض في تفاصيل االحكام 
القضائي����ة التي نكن له����ا كل احترام وما يطل����ب منا من احملكمة 
س����ننفذه س����واء االيقاف او التنفيذ ولكن ذلك ال يجعلنا نفكر في 
اعادة االندية املنحلة الن هناك ايضا حكما اخر ايد قرار حل االندية 
وعلي����ه فنحن ننتظر حتى تنتهي درجات التقاضي وتكون االمور 

واضحة للجميع.

خالل حفل توقيع عقد إنشاء مجمع أحواض السباحة في كاظمة

مجسم مجمع األحواض في نادي كاظمة فيصل اجلزاف ود.حمود فليطح وأسعد البنوان أثناء توقيع العقد

جانب من االجتماع املشترك بني جلان البطولة

إبراهيم احلسن يتطلع لتحقيق اجناز في بطولة سلوى

3 ميداليات للمعاقين في »قوى العين«

انطالق بطولة قفز الحواجز اليوم

السالمة وموسى وحربي ضيوف »سهرة الثالثة«

فاز الع����ب ن����ادي املعاقني 
عب����داهلل الصال����ح بامليدالية 
الذهبي����ة في دف����ع اجللة في 
بطول����ة فزاع الدولي����ة املقامة 
حاليا مبدينة العني االماراتية، 
وحقق زميله جاس����م ابراهيم 
امليدالية البرونزية بنفس اللعبة 
للمكفوفني، ورفع النادي رصيده 
الى ثالث ميداليات بعد ان حقق 
الالعب ماج����د حجاب امليدالية 
البرونزية في دفع اجللة امس 

االول.

وأعرب الالعب الصالح عن 
سعادته الكبيرة بهذه امليدالية 
التي وصفها بانها تزامنت مع 
قان����ون اقرار حق����وق املعاقني 
وأه����دى االجناز ال����ى القيادة 
السياس����ية ممثلة في صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
النادي وإلى  وجميع منتسبي 
رئيس الوفد ش����افي الهاجري 
الذي بذل جهدا كبيرا مع الالعبني 
وحرص عل����ى راحتهم ورفع 
معنوياتهم كثي����را قبل وأثناء 

املس����ابقات، مم����ا كان له اكبر 
االثر في حتقيق هذا االنتصار 

للنادي.
من جهته فق����د ذكر رئيس 
الوفد شافي الهاجري ان الوفد 
سيعود الى البالد غدا حامال معه 
ذهبية واحدة وبرونزيتني في 
ألعاب القوى، مشيرا الى ان الفوز 
مبنزلة اضافة واضحة الجنازات 
النادي في جميع األلعاب، متمنيا 
لالعبني املزيد من االنتصارات 

في البطولة املقبلة.

ال���� 3:30 من  تنطلق ف���ي 
بعد عصر اليوم مبيدان مركز 
الكويت للفروسية بطولة العيد 
الوطن���ي وعيد التحرير للقفز 
على احلواجز ضمن االحتفاالت 
باألعياد الوطنية، ويشارك في 
البطولة أكث���ر من 200 فارس 
وفارس���ة م���ن ن���ادي الصيد 
والفروس���ية ونادي املس���يلة 
الداخلي���ة واالحت���اد  ووزارة 
الرياضي العسكري، باالضافة 
الى فرس���ان وفارسات مركز 

الكويت.

وأعرب خليفة اخلرافي عن 
س���عادته بتزامن البطولة مع 
احتفاالت الكويت بالعيد الوطني 
التحري���ر والذكرى  وذك���رى 
الرابعة لتولي صاحب السمو 
األمير مقالي���د احلكم وعودة 
سمو الشيخ س���الم العلي من 
رحلة العالج موفورا بالصحة 
البطولة  ان  والعافية، مضيفا 
تقام على يومني، اليوم األول 4 
مسابقات جلمع النقاط واملسابقة 
األول���ى جول���ة دون أخط���اء 
والثاني���ة للمبتدئني والثالثة 

للفئة املتوسطة والرابعة لفئة 
املتقدمني.

ان  وكشف خليفة اخلرافي 
بطل آسيا الفارس علي الرميحي 
سيشارك في البطولة، باالضافة 
الى احملترف الهولندي الدولي 
ارنولد بيرم ب���اك، وتوقع ان 
تش���هد البطولة تنافسا مثيرا 
بني األبط���ال وحتقيق النجاح 
املطلوب لرفع اسم الكويت في 
أعيادها الوطنية، ومتنى اخلرافي 
التوفيق لكل الفرسان والفارسات 

املشاركني في البطولة.

الكبير بالتنس����يق مع  الرياضي 
الدولي لرياضة الشرطة  االحتاد 
خاص����ة ان اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة برئاس����ة وكي����ل وزارة 
الداخلية الفري����ق احمد الرجيب 
ورئيس احتاد الشرطة اللواء الشيخ 
احمد النواف يبذلون قصارى اجلهد 
ارفع  التنظي����م على  حتى يكون 
الوقت تذليل  مستوى، وفي ذات 
أي عقبات أو صعوبات تعترض 
الوفود املشاركة واإلعداد لضمان 
جناح هذه التظاهرة الرياضية التي 
تعتبر األولى من نوعها في عالم 

رياضة الشرطة.

اس���تعراض الدول املشاركة من 
خالل الفرق التي متثلها.

وأكد رئيس االحتاد الرياضي 
اللجنة  العسكري وأمني سر عام 
االوملبية عبيد العنزي أهمية اقامة 
البطولة في الكويت برعاية كرمية 
من س����مو ولي العهد، مشيرا الى 
دورها الكبير في رفع كفاءة رجال 

الشرطة من الرياضيني.
واعتب����ر رعاية س����موه محل 
فخر وتقدير واعتزاز من الوسط 
الرياضي بأكمله، وقال ان الرعاية 
الكرمية تأكيد على جاهزية احتاد 
الشرطة الس����تضافة هذا احلدث 

االنتهاء من حفل االفتتاح، مشيرا 
إلى انه مت اجناز ما يتجاوز %60 
الرئيسية  حيث شيدت املنصة 
وبع���ض الديك���ورات اخلاصة 
باملسرح واالوبريت وهو العمود 
الفقري حلفل االفتتاح ومت االنتهاء 
من الرؤية اإلخراجية من خالل 
املخرج املتميز عبداهلل عبدالرسول 
حيث أنه���ى مرحلة متقدمة من 
التدريبات والبروڤات لألوبريت 
الذي يض���م مجاميع كبيرة من 
الطلبة والشرطة النسائية وبعض 
املمثلني املتميزين وفرقة شعبية 
وفرقة استعراض، باإلضافة إلى 

االفتت����اح تتمثل ف����ي 4 وحدات 
رئيسية تشارك في البطولة تتمثل 
في وحدة املوسيقى للشرطة ووحدة 
اخليال����ة واجلمالة، باإلضافة إلى 
وحدة التجهيزات والشؤون الفنية 
والتي تقوم مبهام اإلعداد والتنسيق 
بني كافة اجلهات املشاركة في أعمال 

البطولة.
جلن���ة  دور  ان  وأض���اف 
االحتف���االت يب���دأ من���ذ وضع 
األفكار واإلشراف على التدريبات 
والبروف���ات وجتهيزات املنصة 
الرئيسية والديكورات للمسرح 
واإلش���راف على تنفيذها حتى 

بدأت املنتخبات املشاركة في 
بطولة الش����رطة الدولية للرماية 
في التواف����د وكان اول املنتخبات 
وصوال الوفد السعودي ويتألف من 
4 رماة ووفد منتخبي كازخستان 
وقرقيزستان ويتكون االول من 11 
راميا والثاني من راميني فقط. وقد 
استعد جيدا احتاد الشرطة الذي 
ينظم البطولة بالتنسيق والتعاون 
مع االحتاد الدولي للشرطة ونادي 
للرماية خالل الفترة من 15 الى 22 

اجلاري مبشاركة دولية كبيرة.
الس����عودية  رم����اة  وب����دأ 
وكازاخس����تان وقرقيزستان بعد 
امليادين  وصولهم بالتعرف على 
أولية استعدادا  واجراء تدريبات 
البطولة بعد ان طافوا  ملنافسات 
في جولة ميدانية مبجمع الشيخ 

صباح االحمد االوملبي.
من جانبها أكدت احلكم الدولي 
عواطف احلمدان أنها ستشارك في 
التحكي����م النهائي للبطولة حيث 
يشترك افضل 8 رماة ويعقد لهم 
نهائ����ي لتحديد أصح����اب املراكز 

الثالث األولى.
وأش����ارت ال����ى أن البطول����ة 
سيديرها مجموعة مميزة من احلكام 
الدوليني والذين لهم خبرة ودراية 

كبيرة بالتحكيم الدولي.
مضيف����ة ان جمي����ع احل����كام 
وخصوصا الوطنيني يسعون الى 
الظهور بالصورة املشرفة التي تليق 
بالسمعة الدولية املميزة مع احلكام 

الدوليني املتواجدين بالبطولة.
من جانبه حتدث رئيس جلنة 
أنور اخلليفة  العقيد  االحتفاالت 
عن مهام اللجنة التي يترأسها في 
البطولة كونها تقام للمرة األولى 
مبش����اركة 35 دول����ة ممثلة في 
رماية الشرطة العربية واآلسيوية 

واألوروبية.
وأش����ار اخلليفة الى ان حفل 

يحل جنوم الك����رة الكويتية حمد حربي وأحمد 
موسى وخلف السالمة ضيوفا على برنامج »سهرة 
الثالثة« الذي يبث على القناة الفضائية الرياضية 
في منتصف ليل اليوم، وس����يتطرق الالعبون ال� 3 
الى اهم القضايا التي تهم الشارع الرياضي، باالضافة 

الى التحدث عن ايجابيات وسلبيات قانون االحتراف 
اجلزئي.

س����هرة الثالثة من إعداد يوسف الكندري وحمد 
الديحاني وسعد املطيري وتقدمي نادر كرم وإخراج 

محمد الطني واحمد كرم.

السعودية وكازاخستان أول الواصلين للمشاركة في »رماية الشرطة«

»الطاولة« يبدأ معسكرًا داخليًا استعدادًا لبطولة سلوى
ب���دأ املنتخب الوطني لك���رة الطاولة أول من امس 
معسكرا داخليا اس���تعدادا لبطولة كأس العالم )كأس 
سلوى( التي ستقام 23 اجلاري وتستمر خمسة ايام.

وأوضح رئيس جلنة املنتخبات في االحتاد احمد 
الغريب ان املعس���كر يأتي تتويجا خلطة عمل للجنة 
إلعداد الفريق الذي يضم 12 العبا للبطولة اس���تمرت 
ثالثة اشهر شملت اقامة معس���كر تدريبي في تركيا 
الشهر املاضي استمر اسبوعني عالوة على التدريب في 
الكويت. وأشار الغريب الى ان البطولة تلقى اهتماما 
خاصا لدى مجل���س ادارة االحتاد كونها تقام برعاية 
سامية من صاحب السمو األمير وحتمل اسما عزيزا 
عل���ى أهل الكويت وهو )كأس س���لوى(. وأوضح ان 
البطولة تعد من البطوالت القوية على مستوى العالم 
حلرص افضل الالعبني على املشاركة فيها، موضحا انها 
ستكون فرصة مناسبة لالعبينا لالحتكاك بهم، معربا 
عن امله في ان يتمكن العبو املنتخب من جتاوز االدوار 
االولى. وتوقع الغريب ان يقدم الالعب ابراهيم احلسن 
مستوى مميزا في البطولة وان مير لالدوار املتقدمة، 

مشيرا الى ان اثنني من العبي املنتخب سيشاركان بعد 
اس���بوع من انتهاء البطولة في بطولة قطر املفتوحة 

التي حتظى بنفس االهمية.
من جانب���ه، قال بطل اخلليج وثالث العرب الالعب 
ابراهيم احلسن انه س���يلعب البطولة من بداية الدور 
64 مؤكدا جاهزيته بعد أدائه في معسكر تركيا، حيث 
التقى خالله مع عدد من الالعبني احملترفني هناك وحقق 

فيها نتائج جيدة.
وأكد انه يطمح الى الوصول الى ما بعد الدور 32 الذي 
حققه في النسخة املاضية من البطولة، موضحا ان هدفه 
هذه املرة العبور الى دور ال� 16 أو دور الثمانية في حال 
جنبته القرعة الوقوع مع اخلمسة املصنفني األوائل في 
االدوار األولى. وعن حظوظ الالعبني في البطولة، أعرب 
احلسن عن امله في ان يحالف التوفيق الالعبني الكويتيني 
الذين سيلعبون الدور األول )دوري املجموعات(، مؤكدا 

ان بعضهم يخوضون البطولة ألول مرة.
بدوره قال الالعب حسني البحراني ان مشاركته في 
البطولة ستكون الثالثة، وانه سيبدأ في الدور ال� 64 

كما انه وزميله احلسن سيمثالن املنتخب الوطني في 
منافس����ات الزوجي، متمنيا ان يتمكن العبو املنتخب 
م����ن الذهاب بعيدا في البطول����ة. وأوضح ان البطولة 
غيرت كثيرا من فكر الالعبني الذين باتوا يتطلعون الى 
حتقيق االجنازات العاملية وبدأوا يقيسون مستواهم 
بنظرائهم الدوليني األمر الذي ادى الى رفع مستواهم 
الفني ومعاجلة األخطاء التي وقعوا فيها في البطوالت 

السابقة.
اما الالعب علي احلسن فقال ان استعدادات الالعبني 
طيبة للبطولة ومعنوياتهم مرتفعة ،خصوصا ان بعض 
الالعبني املشاركني يلعبون في نادي الساملية الذي توج 
أخيرا ببطولة األندية اخلليجية ال� 24 االمر الذي يعطيهم 

دافعا أكبر في تقدمي مستويات جيدة في البطولة.
واضاف احلسن ان للبطولة فضال كبيرا في ارتفاع 
مستوى العبي كرة الطاولة في الكويت واتساع قاعدة 
املش���اركة فيها، مشيرا الى انه س���يبدأ بالدور األول 
)دوري املجموعات(، معربا عن أمله في ان يصل الى 

دور ال� 64.

الحسن: أسعى إلى تجاوز ما حققته سابقًا

يقام املشروع على مساحة 7000 متر مربع وبتكلفة 
بلغت 3.585.000 دينار. ويبدأ تنفيذه مطلع مارس املقبل 

وملدة 27 شهرا.
يشمل املشروع مجمعا الحواض السباحة يحتوي على 
حوض سييباحة اوملبييي وحوض للغطس وحوضييني للتدريب 
ومدرجييات للمتفرجييني ومبنى القامة الالعبييني وكبار الزوار 

وصاالت للتدريب.
شدد امني السر حسني بوسكندر على ضرورة التزام 

املقاول بجودة املواد املستخدمة والتناسق في االلون.

لقطات


