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الشيخ أحمد اجلابر متوسطا عادل الغريب وعبداهلل العدواني

ستاد جابر الدولي تتسلمه الهيئة في مايو املقبل

تنفيذية الدولي للمبارزة تعتمد إيقاف الكويت
أعلنت اللجن���ة التنفيذية 
لالحتاد الدولي للمبارزة، أنها 
إيقاف نش���اط  اعتمدت قرار 
الكويت���ي للمبارزة،  االحتاد 
متاشيا مع قرار تعليق نشاط 
اللجنة األوملبية الكويتية من 

اللجنة االوملبية الدولية.
وذك���ر الكتاب الصادر عن 
اللجنة التنفيذية في 8 اجلاري 
انه وفقا للمواد 1.1، 1.2.8، 2.1.1 
)أ، ب( م���ن قوان���ن االحتاد 
الدولي للمب���ارزة، فقد تقرر 
تعليق نشاط االحتاد الكويتي 
للمبارزة بانتظار صدور املزيد 
من القرارات األخرى املتعلقة 
بهذا اخلصوص م���ن اللجنة 

االوملبية الدولية.
القرار على  ويس���ري هذا 
الالعبن واحل���كام واألعضاء 
االحت���اد  ف���ي  املنتخب���ن 

الكويتي.
وبعد صدور القرار، طالب 
الوطنية  املنتخب���ات  مدي���ر 
للمب���ارزة د.س���لمان حاجي 
احلكومة ومجلس األمة باإلسراع 
في اتخاذ اإلجراءات الالزمة، الن 
هذا التعليق سيعرقل مسيرة 
الرياضة الكويتية التي حتقق 
الكثير من االجنازات في احملافل 

الدولية واخلارجية.
واستغرب من ان املشكلة 
كانت في السابق تتعلق بتعديل 
القوانن الرياضية، إال أن الهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة 
فتحت بابا آخر للمشكلة بحلها 

مبارك الخالدي
كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، ان جلنة مشتركة بن 
اللجنة االنتقالية املكلفة بادارة شؤون احتاد 
الكرة والهيئة، تعكف على املفاضلة بن 4 
فرق عاملية ملواجهة االزرق في افتتاح ستاد 

جابر الدولي في اكتوبر املقبل.
وقال املصدر ان السبب في االعداد املبكر 
للمباراة التاريخية هو محاولة تفادي تعارض 
البرامج االعدادية للمنتخبات والفرق العاملية 

املرشحة لتكون طرفا في املباراة، مع موعد 
افتتاح الستاد.

وبن ان هن����اك فريقن داخ����ل اللجنة 
احدهما يؤيد حض����ور املنتخب البرازيلي 
بكامل جنوم����ه، نظرا لش����عبيته اجلارفة 
في املنطقة والكويت، الس����يما ان منتخب 
»السامبا« يوازي احلدث الكبير الذي تتطلع 
اليه اللجن����ة القامة مباراة تاريخية، تبقى 
عالقة في االذهان من حيث احلضور الرسمي 

والتفاعل اجلماهيري.

وزاد املصدر ان الفريق اآلخر وهو الذي 
ميث����ل راي اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة، 
يفضل استقدام املنتخب االجنليزي بنجومه 
وتاريخه، خاصة ان منتخب »االسود الثالثة« 

لم يسبق له احلضور الى البالد.
واوضح ان اعضاء اللجنة متفقون من 
حيث املبدأ على فرق عاملية بحجم ريال مدريد 
االسباني في حال موافقة ادارة النادي امللكي، 
وعدم تعارض برنامج����ه مع املوعد املقرر 
للمباراة، معتبرا ان مان يونايتد االجنليزي 

يبقى االوفر حظا بن اسماء االندية املطروحة 
لشعبيته اجلارفة في املنطقة، علما انه زار 
السعودية مؤخرا في مناسبة اعتزال النجم 

الدولي السابق سامي اجلابر.
اجلدير بالذكر ان الهيئة ستتسلم ستاد 
حابر الدولي رسميا في مايو املقبل، فيما مت 
تأجيل االفتتاح الى اكتوبر، كي ال يتضارب 
م����ع كاس العالم 2010 ف����ي جنوب افريقيا 
ال����ذي يقام خالل الفترة م����ن11 يونيو الى 

11 يوليو.

مجالس إدارات األندية ال� 10، 
لذلك كانت املطالبة من اللجنة 
األوملبي���ة الدولي���ة واضحة 
وصريح���ة، عندم��ا طالب��ت 
بتعدي���ل القوان���ن احمللي��ة 
مب�����ا يتواف�����ق واألنظم��ة 
االوملبي��ة والدولي��ة، إضاف��ة 
إلى عودة مجالس إدارات األندية 
العش���رة املنحلة، ولعل حكم 
الذي صدر  التميي���ز  محكمة 
إدارتي  مؤخرا بحق مجلسي 
الشباب والفحيحيل أصاب قرار 
الهيئة في مقتل، وبالتالي فإن 
عليها التراجع عن قرار احلل 
حلفظ ماء الوجه أمام الشارع 

الرياضي.
وقال ان القرار الصادر عن 
اللجنة التنفيذية مثلما سيمنع 
املنتخبات من املش���اركة في 

البطولة اآلس���يوية وبطولة 
العالم للناش���ئن والبطولة 
العربية، فإنه كذلك س���يمنع 
علي يوس���ف عضو االحتاد 
الدولي للمب���ارزة، وناهض 
املرضي املراقب على البطوالت 
اخلارجية والدولية، إضافة إلى 
وائل علي يوسف عضو جلنة 
احلكام في االحتاد الدولي من 
ممارس���ة أعمالهم ومهامهم، 
وعلى هذا يجب ان تكون هناك 
حتركات سريعة إلنهاء األزمة، 
خاصة وان احللول بس���يطة 
وواضحة، لكن بعض األشخاص 
يرفضونها لهثا خلف مصاحلهم 
الشخصية البحتة، متجاهلن 
املصلح���ة العام���ة ومصلحة 
الكوي���ت التي يجب ان تكون 

فوق اجلميع.

حاجي يعتبر أن الهيئة فتحت بابًا آخر للمشكلة بحل إدارات 10 أندية

صورة زنكوغرافية من كتاب االحتاد الدولي للمبارزة

مان يونايتد األوفر حظًا الفتتاح ستاد جابر الدولي

مشاركة نسائية الفتة في البطولة المفتوحة للتنس

البرازيل وإنجلترا وريال مدريد من ضمن أبرز المرشحين

مؤتمر صحافي وإجراء القرعة غدًا.. واألردن يشارك

دوري الصاالت في 6 مارس

الكويت يحرز مالكمة الصغار

»الصم« يشارك في بطولة بالقاهرة

التأهل بين »يد« الفحيحيل والنصر

قررت جلن����ة الصاالت في احتاد كرة القدم اطالق دوري الصاالت 
للموسم احلالي في 6 مارس املقبل في صالة نادي اليرموك وكانت جلنة 
الصاالت املغلقة وكرة القدم الش����اطئية قد عقدت اجتماعا مع ممثلي 
االندية، ومت اجراء س����حب القرعة حيث وزعت الفرق الى مجموعتن 
ضمت املجموعة االولى العربي وخيطان والتضامن والقادسية والشباب 
والصليبخات والساملية، فيما ضمت املجموعة الثانية كاظمة والفحيحيل 

واليرموك واجلهراء والنصر والساحل والكويت.

تتواصل استعدادات اللجنة 
املنظمة العليا الستضافة بطولة 
الطاولة  الدولية لكرة  الكويت 
التي ستنطلق  »كأس سلوى« 
في 23 اجلاري، مبشاركة واسعة 
لنجوم اللعبة من شتى أنحاء 
العالم، في ثاني أكبر بطوالت 

اللعبة على املستوى الدولي.
وحتظى بطولة سلوى في 
نسختها السادسة برعاية سامية 
وكرمية من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، ودعم كبير 
من جميع الهيئات، ومنها الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.
أعل���ن رئيس مجلس  وقد 
ادارة الهيئة املدير العام فيصل 
امكانات  اجلزاف وضع جميع 
اللجنة  الهيئة حتت تص���رف 
املنظمة لبطولة كأس سلوى، 
وذلك ألهمية البطولة التي حتمل 

اسما عزيزا علينا بجانب انها 
حتظى برعاية كرمية وسامية 

من صاحب السمو االمير.
وأشار الى ان الهيئة لن تدخر 
جهدا من اجل أن يكون التنظيم 
على أعلى مس���توى، وتذليل 
التي قد  العقبات والصعوبات 
تواجه الوفود املشاركة. وأشاد 
باالستعدادات التي متت خالل 
الفترة املاضية الستضافة هذا 
احلدث العاملي، بعد ان مت ادراج 
البطولة ضمن البطوالت العاملية 
لالحتاد الدولي لكرة الطاولة، 
موضح���ا ان احتضان الكويت 
لهذا احل���دث الرياضي العاملي 

يعد مفخرة لنا كرياضين.
واكد اجل���زاف ان البطولة 
مناسبة طيبة لنتقدم بالتهنئة 
والش���كر والعرف���ان لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 

الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، على دعم سموهم 
الالمحدود الستضافة البطوالت 
املختلفة عل���ى أرض الكويت، 
واالرتق���اء باحلركة الرياضية 

والشبابية.

دعم البطولة

من جانب���ه، أكد نائب مدير 
عام الهيئة للشؤون الرياضية 
الهيئة  ان  د.حم���ود فليط���ح 
س���تكون في طليعة الداعمن 
لبطولة كاس سلوى، موضحا 
ان الهيئة مستعدة لتقدمي جميع 
امكانياته���ا إلجن���اح البطولة 
واظهاره���ا ف���ي افضل صورة 
ممكنة، لكي تكون دليال واضحا 
الرياضي  الدولي  امام املجتمع 
عل���ى ان الكويت ق���ادرة على 

العاملية  املهرجانات  استضافة 
وتنظيمها بأفضل صورة.

البطولة  وقال ان توقي���ت 
مناس���ب جدا في ظل الظروف 
احلالية التي متر بها الرياضة 
الكويتية، إذ سيسهم هذا احلدث 
العاملي في حتس���ن الصورة 
الكويتية  اخلارجية للرياضة 
ألنها ستشهد حضور العديد من 
الشخصيات العاملية سواء كانوا 
العبن مصنفن عامليا او إدارين 
الوفود ومسؤولي  ورؤس���اء 
االحتاد الدول���ي لكرة الطاولة 

واالحتادات األهلية.
وطالب فليط���ح اجلماهير 
اللعبة باحلضور الي  وعشاق 
صالة فجحان هالل املطيري في 
نادي القادسية، ملؤازرة العبي 
الوطني واالستمتاع  منتخبنا 
بأداء الالعبن املصنفن عامليا.

أح����رز فريق املالكمة في نادي الكوي����ت لقب بطولة كأس االحتاد 
الثاني����ة للصغار التي اختتمت على حلبة نادي القادس����ية، وأضاف 
4 نق����اط في كأس التفوق الع����ام، رافعا رصيده إلى 6 نقاط، وحصل 
القادسية على املركز الثاني، وحل الصليبخات ثالثا. وأعرب مشرف 
املالكمة في الكويت بدر عطية عن س����عادته وثقته الكبيرة بالالعبن 
الذين يقدمون مستويات جيدة، وشكر مجلس اإلدارة متمثلة برئيس 
النادي عبدالعزيز املرزوق على التوجيهات السديدة واملتابعة املستمرة 
للفريق. في املقابل، حقق فريق رفع األثقال للناشئن في األبيض املركز 
الثالث في بطولة الشهيد الثانية التي أقيمت على صالة نادي النصر، 
فيما احرز اللقب القادس����ية، وحل التضام����ن ثالثا. وأضاف الكويت 

نقطتن في كأس التفوق العام ليصبح رصيد اللعبة 6 نقاط.

أعلن نادي الصم أنه سيش����ارك في بطولة الشباب الدولية للصم 
املقرر انطالقها اليوم في القاهرة وتس����تمر خمسة أيام. وقال رئيس 
الوفد عيدان السهلي ان الفريق اس����تعد للبطولة جيدا والتي تشهد 
مشاركة عدد من الدول العربية واألجنبية مشيرا الى أن املنتخب يشارك 
في منافس����ات العاب القوى والبولينغ. وأضاف السهلي الذي يشغل 
منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي ان ثمانية العبن سيشاركون 
في منافسات العاب القوى التي تنطلق اليوم وتستمر ثالثة أيام وهي 
مسابقات العدو ملسافات 100 متر و400 متر و800 متر و1500 متر كما 

يشارك الفريق في مسابقتي دفع اجللة ورمي القرص.

سيكون الصراع على أشده اليوم بن النصر والفحيحيل النتزاع 
بطاقة التأهل الثاني����ة إلى الدور نصف النهائي عن املجموعة األولى 
في البطولة التنشيطية لكرة اليد، بعد ان تأهل القادسية رسميا عن 
نفس املجموعة. وسيلعب النصر )7 نقاط( مع الساحل )3( في الساعة 
ال� 4:30 مساء، والفحيحيل )8( مع الصليبخات )2( في الساعة ال� 6، 

ويلعب خيطان )4( مع الشباب )2( في الساعة ال� 7:30.

بطولة سلوى لكرة الطاولة ستشهد منافسات مثيرة

الجزاف: إمكانات »الهيئة« تحت تصرف »طاولة سلوى«
فليطح يؤكد أهمية البطولة في تحسين صورة الرياضة الكويتية سياس: االتحاد الدولي للشرطة 

مقبل على نقلة نوعية

األبيض يهزم التضامن
في دوري الطائرة

أكد األمن العام لالحتاد الدولي للشرطة الپولندي فالدميير 
س���ياس ان االحتاد مقبل على نقلة نوعية في عمله ستحوله 
من مجرد احتاد الى مؤسسة عاملية تضاهي االحتادات الدولية 

األخرى.
وقال س���ياس في تصريح صحافي ان هذه النقلة ستتأكد 
بعد انتخاب رئيس احتاد الشرطة الرياضي اللواء الشيخ أحمد 
النواف رئيسا لالحتاد الدولي للشرطة خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية املقبل املقرر عقده الثالثاء املقبل، مشيرا الى انه ستتم 

دراسة عدد من املقترحات بهذا الشأن خالل االجتماع.
وأضاف أن من أهم تلك املقترحات تغيير موعد عقد اجلمعية 
العمومية ليصبح كل عامن بدال من كل 4 س���نوات باالضافة 
الى اعتماد برنامج زمني واضح ومحدد للبطوالت الدولية التي 

يشرف على تنظيمها االحتاد الدولي حتى عام 2014.
وأشار الى انه سيتم بحث تشكيل مجلس قاري يقوم بتفعيل 
عم���ل االحتاد عبر عقد اجتماعات دورية على مدار العام يكون 
من بن مهامه تكوين قاعدة مالية تساهم في دعم أنشطة االحتاد 
الدولي واستقطاب الرعاة املمولن لبطوالت االحتاد املختلفة.

وكشف سياس عن ان هناك عدة شركات عاملية كبرى يتوقع 
أن تتقدم بطلب لرعاي���ة البطوالت العاملية لالحتاد مؤكدا انه 

سيتم اعتماد العرض األفضل من بينها.
وش���دد سياس على ان اللواء الش���يخ النواف يحظى بدعم 
غير مسبوق من أعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد ملعرفتهم 
الكبيرة بالقدرات الكبيرة التي يتمتع بها والتي س���تمكنه من 
قي���ادة االحتاد الى مزيد من النج���اح واالرتقاء به الى مصاف 

االحتادات الدولية العاملية.
من جهة اخرى، أكد رئيس احتاد الشرطة اليمني ورئيس الوفد 
املشارك في بطولة الشرطة الدولية االولى للرماية العميد علي 
احلسام دعم االحتاد اليمني الرياضي للشرطة لترشيح اللواء 
الش���يخ احمد النواف لرئاسة االحتاد الدولي خالل اجتماعات 

اجلمعية العمومية الدولية للشرطة.
وأكد احلسام قدرة النواف على استكمال االجنازات التي بدأها 
الفريق عبداحلميد حجي الرئيس احلالي لالحتاد الدولي والنهوض 

بالرياضة الشرطية على املستوين العربي والدولي.

تغلب الكوي���ت على التضامن بنتيجة 3-0 ضمن مباريات 
األس���بوع الس���ادس للمجموعة الثانية لبطولة الدوري العام 

للكرة الطائرة.
وجاءت املباراة في معظمها من جانب واحد متكن من خاللها 
الكويت حتقيق األفضلية على مدار األشواط الثالثة بفضل خبرة 

العبيه وتقدميهم ملستوى ثابت طوال فترات اللقاء.

ارتفع عدد الالعبن املس����جلن في بطولة الكويت 
املفتوحة الثالثة للتنس، التي تنظمها مؤسسة اخلطوط 
اجلوي����ة الكويتية في الفترة م����ن 17 اجلاري الى 2 
مارس املقبل في نادي اليرموك، الى 300 العب والعبة 
من مختلف الفئات الس����نية ومن اجلنسن، وان كان 
احلضور النس����ائي الفتا للمشاركة في البطولة، الن 
اللجنة املنظمة برئاسة عادل الغريب تبذل جهدا كبيرا 
الستيعاب أكبر عدد ممكن من املشاركن في البطولة، 
ومت حتدي����د يوم غد االثنن موعدا الجراء القرعة في 

امللعب الرئيسي في اليرموك.
وحضر رئيس احتاد التنس الشيخ أحمد اجلابر 
جانبا من تسجيل الالعبن، وأبدى اعجابه بعمل اللجنة 
املنظمة، وقال ان هذه البطولة تعتبر من أهم البطوالت 
التي تنظم في الكويت ودول اخلليج، مشيدا بالدور 
الكبير الذي تقوم به مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
بالتعاون مع احتاد التنس واملس����اهمة في انتش����ار 
اللعبة بن جميع فئات املجتمع من خالل تنظيم مثل 

هذا النوع من البطوالت.
وأض����اف اجلابر: االحتاد سيس����تمر في دعم هذه 

البطولة في السنوات القادمة، نظرا لالعداد الكبيرة 
من املشاركن ومن مختلف اجلنسيات واالعمار، مما 
يساهم في اكتش����اف العبن جدد. وتابع: نسعى الى 
احتضان املواهب الصاعدة، واختيار أفضل العناصر 
لتمثيل املنتخبات الكويتية في البطوالت املقبلة. وتوجه 
بالشكر الى شركة بهبهاني للسيارات مبساهمتها بتقدمي 

سيارة للفائز باملركز االول في فئة فردي الرجال.

 إعداد العبي المنتخب

من جهته، قال مدي����ر املنتخبات الوطنية للتنس 
عبداهلل العدواني ان هذه البطولة تس����اهم في اعداد 
العبي املنتخبات بش����كل مثالي، من خالل االحتكاك 
بالعديد من الالعب����ن االجانب واحمللين، االمر الذي 
يش����كل فرصة كبيرة في تطوير املس����توى، وزيادة 
معدل اللياقة البدنية. وأش����ار الى الدور الكبير الذي 
تقوم به مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية في خدمة 
اللعبة، وكذلك القطاع اخلاص املتمثل بشركة بهبهاني 
للسيارات التي تقدم العديد من الهدايا واجلوائز لالعبن 
الفائزين، مطالبا في الوقت نفس����ه الشركات الكبرى 

برعاية مثل هذه البطوالت.

 مشاركة األردن

من ناحيته، أك����د رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
عادل الغريب مش����اركة املنتخب االردني في البطولة 
بعد ان تلقت اللجنة املنظمة موافقة االحتاد االردني 
على املشاركة مبنتخب السن العام، االمر الذي يؤكد 
أن البطولة حتظ����ى مبتابعة دولية، ومن املتوقع أن 
يكون الوفد االردني قد وصل الى البالد أمس برئاسة 

حازم عدس رئيس االحتاد االردني للعبة.

مؤتمر صحافي وإجراء القرعة

هذا، وتعقد اللجنة املنظمة للبطولة مؤمترا صحافيا 
غدا االثنن في امللعب الرئيسي للمسابقة الجراء القرعة، 
ومت تقسيم الفئات الس����نية في البطولة على النحو 
التالي وهي: فردي حتت 12 س����نة، وفردي الناشئن 
حتت 16 سنة، وفردي الرجال، وفردي املاسترز، وفردي 
السيدات، وزوجي الس����يدات، وزوجي الرواد، وفئة 

الديبلوماسين.


