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الشيخ طالل الفهد يقطع كعكة احلفل

الشيخ باسل الصباح والشيخ دعيج فهد الدعيج والشيخ فيصل العبداهلل مع األبطال املكرمني

)كرم دياب(مشعل الهدبة متحدثا خالل املؤمتر الصحافي والى جانبه توفيق العيد

)احمد باكير( )عادل يعقوب(د.زياد الشرهان خالل توزيع اجلوائز التحام على الكرة بني العبي الكويت والساحل 

يوم رياضي لكامبريدج في القادسية

محمد راتب
اقامت شركة املعرفة النموذجية يوما مفتوحا 
لتكرمي طلبة وطالبات مدرسة كامبريدج في نادي 
القادسية حتت رعاية »األنباء« حيث اقيمت انشطة 
رياضي����ة  وثقافية وترفيهي����ة متنوعة، اضافة 
الى املس����ابقات وتوزيع اجلوائز والهدايا القيمة 
على املش����اركني، وذلك بحضور رئيس مجلس 
ادارة ش����ركة املعرفة النموذجية »املالك ملدرسة 

كامبريدج« ومديرها العام.
وبهذه املناسبة، اكد رئيس مجلس ادارة شركة 
املعرفة النموذجية للخدمات التعليمية، د.زياد 
الشرهان، ان ش����ركته حترص على ان تقام في 
مدارسها نشاطات رياضية وثقافية وترفيهية الى 
جان����ب التعليم، وهذا ما يؤدي بدوره الى صقل 
مهارات وش����خصيات الطلبة بالشكل الصحيح، 
الفتا الى ان الشركة حريصة على ان تكون هناك 
مشاركات داخلية وخارجية بني مدارسهم واملدارس 
االخرى وكذلك بينها وبني املؤسسات الرياضية 

والثقافية واالجتماعية.
وفي ختام كلمته، توجه بالش����كر الى نادي 
القادسية والذي وفر للمدرسة هذا املوقع املميز 
القامة احتفالها، معربا عن امله في ان يستمر هذا 
التعاون في املس����تقبل، وقال: والشكر موصول 
ال����ى جريدة »األنب����اء« والتي ارج����و ان تكون 
ش����ريكا دائما لنا في جميع مناس����بات الشركة 
ومدارس����ها. من جانبه، اكد املدير العام لشركة 
املعرفة النموذجية للخدمات التعليمية د.عصام 
عبداللطيف االبيض، ان الش����ركة لديها مدارس 
كثيرة من ضمنها مدرسة كامبريديج في حولي 
واملنقف، الفتا الى ان البيئة التعليمية مهمة من 
ناحية االنشطة والتوجهات واالحتفاالت باالعياد 
الوطنية واملناس����بات الرمضانية، وقال: ان هذا 
االحتفال يهدف الى ان يشعر الطلبة بأنهم يعيشون 
في بيئة التواصل واحملبة وهذا ما يحد من السلوك 
العدواني عند بعض الطلبة، ويزرع فيهم روح 

العمل اجلماعي.

باسل الصباح كرم أبطال ربع الميل لسباق قطر 

أقام النادي الكويتي لربع امليل حفل 
تكرمي ألبطال موسم بطولة قطر لسباق 
الس���رعة دراغ ريس 2010 وقام الشيخ 
باسل الصباح رئيس مجلس ادارة النادي 
بتكرمي ابطال املوسم بحضور نائب رئيس 
النادي الشيخ فيصل العبداهلل والشيخ 

دعيج فهد الدعيج.
وتصدر أبطال الكويت في 6 فئات من 
أصل 10 فئات وجاءت النتائج االيجابية 
بعد نهاية اجلولة السابعة واخلتامية التي 
أقيمت في أواخر فبراير املاضي وعليه 
اعتمدت ادارة النادي تلك النتائج وعلى 
اثرها مت تكرمي االبطال الذين استحقوا 

ه���ذه احلفاوة من قب���ل رئيس مجلس 
ادارة النادي ونائب رئيس النادي وكل 

منتسبي النادي.
واكد الشيخ باس���ل الصباح ان هذا 
االجناز في بطولة قطر لسباق السرعة 
لم يأت اال بعد التوفيق من اهلل ومن ثم 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد 
الذي كان ومازال ه���و الدافع املعنوي 
واملادي لنا كإدارة ناد وألبنائه املتسابقني 
نحو حتقيق املزيد من االجنازات الكويتية 

وسط تلك احملافل الدولية.
واضاف ان ابطال ربع امليل يستعدون 
للمش���اركة في بطول���ة أبوظبي والتي 

تنظ���م ألول مرة على ارض حلبة ياس 
الدولية، حيث ستنطلق مساء غد اخلميس 
وتستمر حتى مساء السبت املقبل، وحول 
انش���اء مضمار لتنظيم البطوالت على 
ارض الكويت أكد أن األمور تسير على 
ما يرام وبدعم مباشر من صاحب السمو 
األمير والذي وعد بتذليل الصعاب التي 
تواجه انش���اءه، موضحا ان النادي له 
اختصاصاته الفنية من حيث التنظيم، 
وه���ذا االمر موثق ل���دى الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، ناهيك عن توثيقها 
لدى االحتاد الدولي للس���يارات وعليه 
فالكل يعرف مسؤولياته جتاه هذا االمر، 

وال يجوز التدخل في ش���أن اآلخرين، 
وكذلك نحن ال نقب���ل جملة وتفصيال 
التدخل بشؤون النادي سواء من الناحية 

الفنية أو االدارية.
وفيما يتعلق باجنازات الكويت ضمن 
فئة الس���يارات، جاء فريق »كيو ايتي« 
للشيخ دعيج فهد الدعيج باملركز االول 
ضمن منافسات فئة OUT LAW اما املركز 
الثاني فكان للمتس���ابق سعود الزبن، 
وفيما يخص فئة INDEX 4.5 حقق طارق 
 SUPER القديري املركز االول وفي فئة
STRRET V8 تربع على عرشها عبداهلل 

الشطي.

وفود دول التعاون تبدأ بالوصول غدًا للتنسيق الجتماعات وزراء الرياضةفريق »كيو إيتي« لدعيج فهد الدعيج في المركز األول

الهدبة: تكريم رؤساء »األولمبية الخليجية«
على هامش مؤتمر وزراء الشباب

مبارك الخالدي
عقد املنسق العام الجتماعات 
ال����دورة ال� 24 لوزراء الش����باب 
والرياضة بدول مجلس التعاون 
اخلليجي مش����عل الهدبة مؤمترا 
صحافي����ا ف����ي املرك����ز االعالمي 
املصاحب لالجتماعات في فندق 
»حياة ريجنسي« امس، وحضره 
مدير ادارة االعالم والنشر ورئيس 
اللجنة االعالمي����ة لالجتماعات 
العي����د. وحت����دث عن  توفي����ق 
االستعدادات الستضافة الكويت 
ممثلة في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة االجتماعات التي ستعقد 

من 19 الى 22 اجلاري.
واعلن الهدب����ة ان اجتماعات 
وكالء ال����وزارات ستش����هد اقرار 
التوصيات اخلاصة بأعمال الدورة 
املاضية ال� 23 والتي استضافتها 
عمان، وكذلك اقرار توصيات اللجان 
الفنية، كما س����يتم اقرار خطط 
اللجان الفنية اخلاصة بالشباب، 
اضافة الى بن����د املقترحات، وما 

يستجد من اعمال.
وقال: ان الهيئ����ة اتخذت كل 
الس����بل الجناح برنام����ج اعمال 
الدورة، ومت تشكيل جلان مصاحبة 
لالجتماعات، وهي جلنة العالقات 
العامة برئاسة عبداحلميد الشخص 
وجلنة اعالمية برئاسة توفيق العيد 
وجلنة اخلدمات العامة برئاسة 
مرمي العلي وجلنة لالمانة العامة 

التعاون برئاس����ة  لدول مجلس 
طارق احلسون وجلنة العالقات 
الدولي����ة برئاس����ة احمد خزعل 
وجلنة للتنس����يق العام برئاسة 
مشعل الهدبة. واشار الهدبة الى ان 
االمانة العامة لدول التعاون قامت 
باعداد ملف املناقشات اخلاصة في 
االجتماعات، اذ من املقرر بحثه عبر 
اجتماعات وكالء الوزارات لرفع 
التوصيات الى الوزراء القرارها 

خالل اجتماعهم.
واضاف: ان اجتماعات الكويت 
ستشهد اقرار التوصيات الصادرة 
في الدورة ال����� 23 املاضية التي 
استضافتها سلطنة عمان. واعلن 
انه وبناء على تعليمات مدير عام 

الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
سيقام حفل على هامش االجتماعات 
لتكرمي رؤس����اء اللجان االوملبية 
الس����ابقة، تش����رف عليه اللجنة 
االوملبي����ة. واوضح: ان تعليمات 
الهيئة صريحة التخاذ كل ما يلزم 
ال����وزراء والوكالء  الراحة وفود 
ورؤساء اللجان االوملبية، مشيرا 
الى ان االجتماعات ستنطلق بعد 
غد اجلمعة بعقد االجتماع ال� 64 
للمكتب التنفيذي الس����اعة ال� 9 
صباحا، ويوم الس����بت اجتماع 
الوكالء الساعة ال� 10 صباحا، ويوم 
االحد االجتماع ال� 24 للوزراء، يليه 
تكرمي رؤس����اء اللجان االوملبية، 

وحفل غداء ثم مغادرة الوفود.

الفهد: الحكم رسالة للسلطة التشريعية بأال تتخطى مصلحة المواطن 
اصدر الش���يخ طالل الفه���د بيانا 
مذيال بتوقيعه امس تعقيبا على قرار 
احملكمة الدس���تورية بعدم دستورية 
الفقرة االخيرة من املادة اخلامسة من 
القانون 2007/5، قال فيه: »احلمدهلل 
الذي بنعمته تت���م الصاحلات.. اللهم 
لك احلمد ال نحص���ي ثناء عليك انت 
كما اثنيت على نفسك.. اللهم اجعلنا 
من الشاكرين لنعمك مثنني بها عليك 
قابلني لها وامتمها علينا واحفظها من 

الزوال«.
لق���د كانت لدينا قناعات راس���خة 
واميان مطلق بان احلق البد ان يسود 
وان غالبه الظلم ومتادى في مغالبته، 
وان الظلم البد ان ينجلي طاملا ان شمس 
العدالة تشرق في س���ماء هذا الوطن 
الذي انعم اهلل عليه باحلرية والعدل 
الذي نستمده عبر القنوات القضائية 
التي ترسخ شموخ هذا القضاء وتعزز 
مكانته كمالذ آمن لكل فرد ومواطن بعد 

اهلل عز وجل.
واالن بع���د ان قال���ت احملكم���ة 
الدس���تورية كلمتها في الطعن الذي 
قدمناه واحلكم التاريخي الذي افضت 
اليه بعدم دس���تورية الفقرة االخيرة 
من املادة اخلامسة من القانون 2007/5 
فإننا نشعر بالفخر واالعتزاز بعدالة 
قضائنا ونزاهت���ه وبعد بصيرته في 

تلمس مصلحة املواطن وحماية حاضره 
ومستقبله ازاء التعسف واالنحراف الذي 
جنح اليه البعض عندما عمد الى سن 
وتشريع القانون رقم 5 وخاصة في املادة 
املشار اليها في احلكم التاريخي الذي 
اكد ما ذهبنا اليه منذ اقرار القانون بأن 
الشخصانية والتعسف الذي شاب هذا 
القانون دليل على االنحراف التشريعي, 
وان املش���رع البد ان يكون رحيما ال 
سيفا مسلطا على رقاب املواطنني الذين 
يعولون دائما على السلطة التشريعية 
للبناء والتنمية واحلفاظ على مصاحلهم 

ومصالح االجيال املقبلة.
ان احلك���م التاريخ���ي الصادر من 
احملكمة الدستورية هو رسالة صريحة 
وواضحة للسلطة التشريعية بان تعمل 
في اطار واض���ح وصريح ال يتخطى 
حدود مصلحة املواطن وتلبية طموحاته 
وان الرقاب���ة على اداء هذه الس���لطة 
موجودة لتقومي اي انحراف مستقبلي 
ميكن ان يضر بهذه املصلحة او يشوه 

صورتها.
حفظ اهلل الكويت واميرها وشعبها 
والبسها دائما ثوب العزة والفخر وطوبى 
للمواطن الكويتي الذي ينعم باحلرية 
والدميوقراطي���ة والعدل واملس���اواة 
ويستظل بقضاء شامخ يعلو وال يعلى 

عليه في اشد االوقات واعتاها.

في النهاية ال يسعني اال ان اشكر 
كل من دعمني وآزرني وشد عضدي 
طوال هذه االزمة والذين كانت وقفتهم 
تعويضا معنويا كبيرا ملواجهة الظلم 
الذي تعرضت له، كما اتوجه بجزيل 
الش����كر وعظيم االمتن����ان للمحامني 
واملستشارين القانونيني الذين عبروا 
عن اصالة معدن املواطن الكويتي من 
خالل تطوعهم بتبني هذه القضية التي 
متس كل مواطن كويتي وليس الفهد 
فقط، واعاهد اجلميع بأن اكون دائما 
عند حس����ن الظن مجتهدا ومخلصا 
خلدمة وطننا احلبيب الكويت. ال اراكم 
اهلل مكروها وال جارت عليكم االيام 

واحلمد هلل رب العاملني.
وكان مساء امس األول اقيم حفل 
جماهي����ري كبير غصت ب����ه قاعات 
واروق����ة احت����اد العاب غرب آس����يا 
مبناسبة حصول الشيخ طالل الفهد 

على احلكم.
وحضر احلف����ل عدد من القيادات 
الرياضي����ة تقدمهم  والش����خصيات 
الش����يخ ضاري الفهد والشيخ خالد 
الفهد والشيخ طالل احملمد وعدد من 
املهتمني والقائمني على الشأن الرياضي 
وجمع غفير من اجلماهير الرياضية 
التي هنأت الفهد بهذا احلكم التاريخي 

الذي اعاد احلق الى نصابه.

في بيان له عقب قرار المحكمة الدستورية بقبول الطعن في إقالته من »الهيئة«

القادسية يتصدر
كأس اتحاد القوى

 »رماية« كأس
 علي الصباح غداً

القادس����ية نتائج  تصدر 
اليوم األول من بطولة كأس 
القوى لفئتي  االحتاد أللعاب 
العموم����ي والناش����ئني التي 
ينظمها االحتاد وتختتم غدا. 
وجاء تصدر القادس����ية لفئة 
العمومي برصي����د 14 نقطة، 
ت����اله التضام����ن 13 نقط����ة، 
ثم كاظمة 7 نق����اط. وانتزع 
القادسية أيضا صدارة اليوم 
الناشئني برصيد  األول لفئة 
10 نق����اط، بفارق نقطتني عن 
كاظمة ال����ذي حل ثانيا، فيما 
الفحيحيل ثالثا برصيد  جاء 

5 نقاط.

ينظ���م ن���ادي الرماي���ة 
الرياضي على مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية غدا اخلميس وملدة 
ثالث���ة اي���ام متتالية كأس 
الش���يخ علي  املغف���ور له 
الصباح، وقد حددت اللجنة 
الفنية العليا بنادي الرماية 
مسابقات انشطة الكأس على 
التالية  الرماي���ات االوملبية 
»الس���كيت � التراب � الدبل 
تراب � املس���دس والبندقية 
الهوائية � والبندقية احلرة 
50م رقود« للرجال والسيدات 
والناشئني والناشئات اضافة 
ال���ى رماة مدرس���ة الرماية 
لرماية »املسدس والبندقية 

10م«. 

الكويت يهرب من كمين الساحل في »اليد«

حامد العمران
كاد الكويت يقع في احملظور بعد ان وضع نفسه 
في موقف محرج امام الس���احل في الشوط الثاني 
وتأخره بفارق هدف، ولوال قلة اخلبرة من العبي 
الس���احل لكان االبيض جترع كأس اخلسارة، لكن 
التسرع ادى الى عودة الكويت في الدقائق االخيرة 
ليفوز على الساحل 25 - 23 )الشوط االول 15 - 11( 
في اللقاء الذي جرى امس على صالة الشهيد فهد 
االحمد بالدعية في اطار منافسات االسبوع العاشر 

لدوري الدمج لكرة اليد.
وبذلك، رفع االبيض رصيده الى 13 نقطة ليحافظ 
على املركز اخلامس، فيما بقي الس���احل في املركز 

االخير دون رصيد من النقاط.
املوقف الذي وضع االبيض نفسه فيه يتحمله 
املدرب الصربي ميشيل الذي على ما يبدو استهتر 
بخصمه ليلعب بتشكيلة خاطئة طوال الستني دقيقة 
اكثر خاللها من التغيير، وهذا ما جعل الدفاع ضعيفا 
الى جانب التس���رع في الهجوم، وكان يفترض به 

ان يؤمن املوقف اوال ثم يجري التبديالت في نهاية 
الشوط الثاني او في حال اصبح الفارق 8 اهداف.

وعلى الرغم من خس���ارة الساحل والتشكيلة 
اخلاطئ���ة للكويت، اال انه غير مس���ؤول عن ذلك، 
واستغل الساحل الظروف احسن استغالل واستطاع 
التق���دم في منتصف الش���وط الثاني بفارق هدف 
20 - 19 بفضل تألق س���يد محمد واحمد الش���الل 

وحسن الصفار.
وكان مدرب الساحل حاضرا عندما اشرك العبني 
على الدائرة وخلق ثغرات في دفاع الكويت، ولوال 
بعض االخطاء في الدقائق االخيرة وتسرع العبي 

الساحل لكانت النتيجة انقلبت على الكويت.
ادار اللق���اء احلكم���ان فاضل حي���در ويعقوب 

اخلرس.
الى ذلك، تق���ام اليوم مبارات���ان، حيث يلتقي 
اليرموك )9 نقاط( خيطان )7( في 5 عصرا، ويلعب 
الصليبخ���ات )15( مع القادس���ية )9( في ال� 6:30 

مساء.

اليرموك بطل 
»يد تحت 14 سنة«

حامد العمران
ت���وج اليرموك بطال 
لدوري حتت 14 س���نة 
لك���رة اليد بع���د تغلبه 
على كاظم���ة 19 � 9 في 
الذي  األس���بوع األخير 
الشهيد  أقيم على صالة 
فهد األحمد ف���ي الدعية 
اليرموك رصيده  ورفع 
الى 25 نقطة لينهي بطولة 
ال���دوري دون خس���ارة 
ويتوج بطال، فيما احتل 
الثاني  الكويت املرك���ز 
بعد فوزه على التضامن 
30 � 19 ليرف���ع رصيده 
الى 24 نقطة، وحس���م 
الس���املية مواجهته مع 
العربي ليتغلب عليه 25 
� 18 ليحرز املركز الثالث 
برصي���د 20 نقطة تاركا 
العربي يتقهقر الى املركز 
اخلامس. وعقب املباريات، 
قام نائب رئيس االحتاد 
عبدالواحد خليل بتسليم 
كأس البطول���ة الى قائد 
اليرموك بحضور عضوي 
االحتاد خالد عبدالقدوس 
الف���رج ومدير  وفوزي 
اللعبة في اليرموك يوسف 
عثمان ومدير اللعبة في 
الكوي���ت قايد العدواني 
امليداليات  الذين سلموا 
امللونة الى أصحاب املراكز 

ال� 3 األولى. 


