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»ماليين« في األندية
سجلت األندية رقما غير مسبوق في عدد أعضاء اجلمعية 
العمومية بعد إغالق باب التسجيل األربعاء املاضي وصل 
الى حوالي 48885 عضوا جديدا، مما يشير الى ان االنتخابات 
املقبلة 2012 س����تكون حامية، ومتي����ز نادي كاظمة بالعدد 
الكبير في تسجيل األعضاء اجلدد وبلغ 14986 عضوا، مقارنة 
بعدده اإلجمالي في انتخابات 2008 وبلغ 741 عضوا فقط، 
وبذلك فإن البيت البرتقالي الذي تناوب على رئاسته منذ 
إنشائه في الستينيات 4 رؤساء فقط سيكون األكثر متيزا 
ومتابعة في االنتخابات املقبلة بني قائمتي الرئيس احلالي 
أسعد البنوان والالعب الدولي السابق عبداهلل معيوف، وفي 
نادي القادسية مت تسجيل عدد كبير مقارنة مع عدد اعضاء 
جمعيته العمومية في آخر انتخابات 2008، حيث بلغ عدد 
األعضاء اجلدد 4259 عضوا أغلبهم لصالح قائمة اجلميع 
املسيطرة على النادي منذ عام 1997، اما أقل األندية تسجيال 
فهو الس����املية حيث تقدم 3 أعضاء فقط وينتظر ان تتكرر 
حدة املنافسة بني قائمتي الرئيس احلالي د.عبداهلل الطريجي 
والرئيس الس����ابق الشيخ خالد اليوس����ف في االنتخابات 
املقبلة. إذن نحن على موعد في انتخابات األندية 2012، وما 
اس����توقفنا حقيقة كثرة التدافع نحو األندية للفوز مبقاعد 
إداراتها ليس له اال تبرير واحد بأن الرياضة واجهة براقة 
للظهور اإلعالمي وانها العب أساسي في مجتمعنا الصغير 
بل انها في احيان كثيرة تتفوق على »امللعب« السياس����ي، 
فإذا كانت الرياضة مهمة الى هذه الدرجة فلم نحن نعيش 
في كثرة مش����اكلها؟ واذا كانت محط أنظار أعلى القيادات 
وأصحاب القرار والش����أن فلم تعاني من كل هذا اإلهمال؟ 
فنظرة واحدة على مالعبنا ومنشآتنا تغني عن كل جواب. 
ما يثير الدهش����ة انه في انتخابات األندية يتجمع الساسة 
والنواب واالقتصاديون واإلعالميون لنصرة قوائمهم وهو 
حق مش����روع لهم ولكن بعد إعالن النتائج ينفض اجلمع 
وتبقى الرياضة وحيدة تعاني مشاكلها الدائمة، فاألغلبية 

ال يعرفون انديتهم إال عند االقتراع والسالم.
آخ����ر ما نود التحدث به ع����ن الهجمة »العمومية« على 
األندية هو حتصيل ما يقدر ب� 3 ماليني دينار قيمة رسوم 
التسجيل لألعضاء اجلدد وهو غير متوقع حتصيله، فماذا 
انتم فاعلون به لتطوير مرافق أنديتكم؟ ونتمنى استغالل 
هذه املبالغ في حتسني أرضيات املالعب والصاالت والصرف 

املثمر لكل ما يفيد النادي واالعبني.
< ف����ي حفل تكرمي األزرق لن نضيف جديدا اذا قلنا ان 
وجود الشيخ أحمد الفهد شّكل دافعا معنويا لالعبني وعندما 
يقول الفهد: »اشتدي يا أزمة تنفرجي« فإن لذلك نتائج إيجابية 
بإذن اهلل، ونسجل ايضا عبارات الثناء ملنظمي احلفل املتقن 
املتضمن لقطات تلفزيونية جميلة عن مسيرة األزرق من 

إعداد وليد األنصاري وإخراج الشاب خالد الرفاعي.
ناصر العنزي

أسامة حسني وياسر أبل مع عدد من العبي النادي العربي في مناسبة سابقة

منتخب الرماية على منصة التتويج

خالد الصانع يتسلم درعا تذكارية من علي عمر

حسين ودشتي أول المترشحين في انتخابات العربي

عبداهلل العنزي 
لم تشهد األيام الثالثة األولى لفتح 
باب الترش����ح لالنتخاب����ات التكميلية 
بالنادي العربي املقرر اجراؤها 10 مايو 
املقبل س����وى تسجيل أس����امة حسني 
وحسن دش����تي فقط، وهو األمر الذي 
يؤكد اس����تمرار املفاوضات السرية بني 
املجاميع العرباوية على تشكيل حتالف 

بني قائمتني او أكثر.
التف����اوض  ويب��دو ان طري����ق 
صعب للغاي�ة عل����ى اجلميع ب�ع���د 
اخل�الفات التي وقع��ت ب���ني رج���االت 
الن���ادي ف���ي الفت�������رة املاضي����ة. 
ولذل������ك ال تري���د أي مجموعة على 
التس���رع في تس���جيل  األرج�������ح 
مرش���حي���ها أو اإلعالن عنهم وذلك 
املفاوضات حتى  لضم����ان استمرار 

اللحظة األخيرة.
املتنافس����ة  القوائم  ال����ى  وبالنظر 
ال تب����دو األمور معقدة كثي����را ل�����دى 
الدول����ة والنائب  قائمة عبدالرحم����ن 

صالح املال وياس����ر اب����ل، فما ميلكونه 
من أغلبية أص����وات أعضاء اجلمعية 
العمومي����ة الذين يحق لهم التص����ويت 
في االنتخاب����ات التكميلي���ة يعطيهم 
أفضلية ف����ي التفاوض م����ع املجاميع 
األخرى، وهو األمر الذي ظهر جليا في 
الفترة الس����ابقة من خالل اجللوس مع 
جاسم عاشور الذي ميلك بدوره عددا ال 
بأس به من األصوات وان كانت اجللسة 

لم تأخذ الطابع الرسمي. 

موقف ياسر أبل

ومن املقرر ان يتحدد خالل اليومني 
املقبلني موقف ياسر ابل من خالل إعطاء 
مستش����اري الهيئة له الضوء األخضر 
إلمكانية الترشح في االنتخابات حيث 
انه قدم اس����تقالة مس����ببة قبل إسقاط 

عضوية املجلس السابق.
إلى ذلك ال يبدو ان جاس����م عاشور 
يريد خوض غمار االنتخابات في هذه 
الفترة، وبحسب مصادر مقربة منه فإن 

شقيقه الالعب السابق عبدالعزيز عاشور 
سيدخل االنتخابات بدال منه.

الكاظمي ينتظر الحكم

ال����ذي ينتظر  الكاظمي  أما جم����ال 
اليوم نظر احملكمة ف����ي دعواه املقدمة 
على خلفي����ة اسقاط عضوية مجل����س 
اإلدارة الساب����ق فسيراهن هذه املرة على 
أسم����اء جديدة تخوض االنتخاب����ات 
التكميلية خصوصا انه ميلك رقما ال بأس 
به من أص���وات العمومي���ة قد تصنع 

مفاجأة في صنادي���ق االقتراع.
وفي خضم حمى االنتخابات يروج 
البعض أن سياسة املرحلة املقبلة من 
خالل تش����كيل قائمة موحدة هي عودة 

النادي الى سابق عهده رياضيا.
يذك����ر أن املفاوض����ات بني أصحاب 
القوائم املرشحة لالنتخابات لم تسفر عن 
أي نتيجهة تسهل اإلعالن عن أي حتالفات 
مرتقبة للظفر بنتيجة االنتخابات بشكل 

أكيد. 

تنوع المفاوضات بين القائمة الموحدة والتحالفات

أبطال الدبل تراب يكتسحون البطولة اآلسيوية 

واصل املنتخب الوطني للرماية حتقيق االنتصارات في البطولة 
اآلسيوية لرماية األطباق الطائرة املقامة في العاصمة التايلندية 
بانكوك. حيث اكتسح أبطال الرماية مسابقات الدبل تراب بحصولهم 

على 4 ميداليات: »ذهبيتان وفضية وبرونزية«.
حيث فاز الفريق املكون من فهيد الديحاني ومشفي املطيري 
وحمد العفاسي باملركز األول وامليدالية الذهبية محققا 433 طبقا، 
وجاء املنتخب القط���ري في املركز الثاني ب���� 398 طبقا، وتاله 

املنتخب الهندي في املركز الثالث ب� 389 طبقا.
كما اكتس���ح رماة الكويت املراكز الثالثة األولى في مسابقات 
الفردي حيث جاء فهيد الديحاني في املركز األول محققا امليدالية 

الذهبية بنتيجة 178 طبقا، وجاء حمد العفاس���ي باملركز الثاني 
محققا امليدالية الفضية ب� 176 طبقا، ومشفي املطيري في املركز 

الثالث وامليدالية البرونزية ب� 175 طبقا.
م���ن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الرماية الش���يخ 
س���لمان احلمود عن سعادته بتحقيق أبطال الرماية هذا االجناز 
املمي���ز مؤكدا أن الرماية الكويتية س���تبذل أقصى طاقاتها نحو 
توفير جميع سبل الدعم ملواصلة هذه االجنازات واحملافظة عليها، 
كما أشاد باملجهودات الكبيرة التي يبذلها رماة وراميات الكويت 
لرفع علم الكويت عاليا في جميع احملافل الدولية، متمنيا للوفد 

كل التوفيق.

»الهيئة« تتسلم مجمع أحواض السباحة غدًا
تتسلم الهيئة العامة للشباب والرياضة غدا ممثلة باملدير العام فيصل 
اجلزاف مجمع أحواض السباحة األوملبي بالنادي البحري بتكلفة مليون 
و843 ألف دينار. وأفاد مدير إدارة اإلعالم والنش����ر واملتحدث الرسمي 
للهيئة توفيق العيد بأن تسلم هذا املشروع العمالق يأتي كاستهالل طيب 
مع بداية ترجمة اخلطة اإلمنائية للدولة للسنوات من 2010 الى 2014 
التي وافق عليها مجلس األمة وصدق عليها صاحب السمو األمير والتي 
حتظى فيها املنشآت الرياضية باهتمام كبير، حيث تنص على تطوير 
مفهوم مراكز الشباب واألندية الرياضية احلالية واالعتناء بتصاميمها 

واالرتقاء مبكوناتها وبرامجها كي تصبح جاذبة ومؤثرة.
وأوضح العيد ان هذه املنشأة تتسم بروعة الشكل واملضمون، حيث 
روعي فيها الب����دء من حيث انتهى اآلخرون في التصميم واالمكانيات 
الفني����ة والتجهيزات ومواكبة أحدث التطورات العاملية في هذا املجال 
م����ع احلرص على تالفي جميع الس����لبيات واالس����تفادة من التجارب 
السابقة. وأشار الى ان احلوض األوملبي والنادي الصحي مت تنفيذهما 
على مساحة 8245م2 وبلغت مدة تنفيذه 30 شهرا ويشتمل على ثالثة 
أدوار هي الدور األرضي للن����ادي الصحي وصالة للتدريب ملحق بها 

غرف للمدربني، والدور األول يشتمل على حوض سباحة أوملبي قياس 
)25×50م2( وحوض س����باحة لرياضة الغطس )25×25م2( وحوض 
سباحة لألطفال )12×8م2( ومدرجات للجمهور وكبار الزوار وخصص 
الدور الثاني للكافتيري����ا اخلاصة باجلمهور واملكاتب اإلدارية وغرفة 
اجتماعات وغرفة للحكام، اما دور الس����طح فخصص لغرف املاكينات 

واملضخات.
وقال العيد انه تقرر تسلم املشروع في السابعة مساء غد بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة للش����باب والرياضة 
فيصل اجلزاف ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي البحري ومنتسبي 
لعبتي الس����باحة والغطس، وأش����ار العيد الى ان دخول هذا احلوض 
للخدمة سوف يسهم في تطوير األلعاب املائية بالنادي البحري التي 
برع فيها الكثير من األبطال الذين ميثلون القوام األساسي ملنتخباتنا 
الوطنية، واس����تطاعوا حتقيق الكثير من االجنازات باسم الكويت في 
مختلف احملافل، وأشاد العيد بجهود مجلس إدارة النادي البحري وعلى 
رأسه اللواء فهد الفهد في تطوير جميع األلعاب الرياضية بالنادي ودعم 

مسيرته لتحقيق رسالته الرياضية واالجتماعية.

الصانع يشيد 
بعلي عمر

استقبل رئيس نادي كاظمة 
الس���ابق خالد الصانع العب 
الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربي علي عمر مبناسبة إقامة 
الذي سيقام  مهرجان تكرميه 
على هامش لق���اء العربي مع 
القادس���ية في إطار منافسات 
الدوري املمتاز 10 اجلاري على 
ستاد الصداقة والسالم حتت 
رعاية رجل األعمال بدر العتيبي، 
وقد أثنى الصانع على مشوار 
الالعب وما قدمه لناديه طوال 
الفترة املاضية ومس���اهماته 
في تتويج األخض���ر بالعديد 
من البطوالت، وثمن عمر دور 
الرياضة  الصانع في خدم���ة 

والعمل الرياضي.

»الهيئة« تعلن إدارات جديدة لألندية
مبارك الخالدي

يعق��د مجل��س ادارة الهيئة 
العامة للش��باب والرياضة اليوم 
اجتماعا مهم��ا إلقرار مقترحات 
املواضي��ع املدرج��ة على جدول 
اعماله، وف��ي مقدمتها املصادقة 
على أس��ماء مجال��س االدارات 
اجلدي��دة لالندية ال��� 8 املنحلة 
والس��احل  القادس��ية  وه��ي 
والنصر واجلهراء والصليبخات 
واليرموك والتضامن وخيطان.  
وكان مجل��س ادارة الهيئ��ة 
قد أوص��ى في خت��ام اجتماعه 
السابق باستمرار اللجان املؤقتة 

واملنتهي��ة واليته��ا ف��ي 15 من 
الش��هر املاضي في اعمالها حتى 

31 منه بانتهاء السنة املالية.  
ومن املقرر حسب تصريحات 
رئيس مجلس ادارة الهيئة فيصل 
اجلزاف ان يت��م اختيار االعضاء 
احملاصصة  ع��ن  بعي��دا  اجل��دد 
لضمان احليادية والش��فافية بني 
القوائم املتنافس��ة على انتخابات 
مجالس ادارات االندية بعد ان طال 
اعض��اء اللجان املؤقت��ة انتقادات 
عدي��دة، الفت��ا ال��ى ان املجالس 
اجلدي��دة س��تتكون من خمس��ة 

اعضاء لكل ناد.

»اإلدارية« تنظر  إسقاط مجلس »العربي« اليوم
مبارك الخالدي

تنظر الدائ��رة اإلدارية باحملكمة 
الكلية صباح اليوم الدعوى املرفوعة 
م��ن رئي��س مجل��س ادارة النادي 
العرب��ي الس��ابق جم��ال الكاظمي 
بصفته وآخرين ض��د مدير الهيئة 
والرياضة بصفته  للش��باب  العامة 
واملتعلقة بقرار األخير حل مجلس 
إدارة الن��ادي الص��ادر بتاريخ 20 

فبراير املاضي.  
الهيئ��ة  إدارة  مجل��س  وكان 
بالتاريخ املذكور واستنادا الى املادة 
22 من النظام األساس��ي قد اصدر 
قرارا بحل مجل��س إدارة الن��ادي 

بع���د ان أش��ارت محكمة التمييز 
في حكمه��ا الصادر ف��ي القضية 
املرفوع��ة م��ن أعض��اء اجلمعي��ة 
جاس��م  وهم  بالن��ادي  العمومي��ة 
عاش��ور وآخ��رون ال��ى ان للهيئة 
س��لطة الوالية التخاذ الالزم بشأن 
التقريرين اإلداري واملالي املنتهيني 
مصادق��ة  لع��دم   2004/3/31 ف��ي 
اجلمعي��ة العمومية آن��ذاك عليهما، 
األمر ال��ذي ارتأت مع��ه الهيئ���ة 
العامة للشباب والرياضة وتفعي��ال 
ملنطوق احلكم اسقاط مجلس إدارة 
الن��ادي العربي وتعيني جلنة مؤقتة 

إلدارته.


