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الجزاف أعفاهم من البصمة.. والبغلي استقال من القادسية

يعقوب: اإلدارات الجديدة تمثل الهيئة وعليها االبتعاد عن التحيز واالصطفاف

مبارك الخالدي
عقد نائب مدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة جاسم 
يعقوب نيابة عن املدير العام 
الهيئة فيصل اجلزاف  رئيس 
اجتماعا صباح أمس مع رؤساء 
وأعضاء مجالس إدارات األندية 
الـ 8 املعينة حضره مدير إدارة 
الهيئات الرياضية احمد عايش، 
وهنأ يعقوب اإلدارات اجلديدة 
بثقة مجلس إدارة الهيئة على 
اختيارهم إلدارة األندية في هذا 
الوقت احلســـاس، مؤكدا أنهم 
من الكفاءات املشـــهود لها في 

الهيئة.
وأكد يعقوب ان الهيئة على 
ثقـــة كبيـــرة بالعناصر التي 
وقع عليهـــا االختيار لقدرتهم 
على خدمة الرياضة والكويت 
أنهم  إلـــى  واألندية، مشـــيرا 
الهيئة وهم على قدر  ميثلون 
املسؤولية واألمانة التي أوكلت 
إليهم، متوجها إليهم بأال يلتفتوا 
إلى أي جهة وان يبتعدوا عن 
االصطفاف مع طرف دون آخر، 
والعمل لصالح النادي والكويت 
إلى  أو توجه  دون ضغوطات 

طرف على حساب آخر. 

التسليم والتسلم

من جهته قـــال مدير إدارة 
الهيئات الرياضية احمد عايش 
اننا في البداية نشكر مجالس 
إدارات األندية الســـابقة وهم 
لألمانة لم يقصروا بل عملوا 

بحيادية، وحتى اآلن ال توجد 
أي مشاكل إدارية أو مالية في 

هذه األندية.
واوضح عايـــش ان عملية 
التسليم والتســـلم ستتم في 
السادســـة »مساء أمس« إذ مت 
إعداد كل املستندات واألوراق 
وكل التصرفات اإلدارية واملالية 
بالتعاون مع محاسبي األندية، 
مشيرا إلى ان التسليم والتسلم 
سيتم عبر محضر رسمي دون 

تعقيدات او عوائق.
وبني ان الهيئة ستوزع على 
املعينني النظام األساسي املوحد 
لألندية واالحتادات، مشيرا الى 
النظام األساســـي يوضح  ان 
العالقـــة بـــني إدارات األندية 
واالحتادات وأعضاء اجلمعية 

العمومية واختصاصات الرئيس 
وأمني الصندوق وأمني الســـر 
باإلضافـــة الى الالئحة املالية، 
وكل ما هو مطلوب من اإلدارات 
اجلديدة ان يتم حصر كل األمور 
املعلقة باالجتماع مع األجهزة 
اإلدارية والفنية باألندية لبحث 
كل األمور املعلقة أو املتأخرة.

واضاف عايـــش ان الهيئة 
ستسارع بعمل اعتماد التوقيع 
الالزم لكم للتعامل مع الهيئات 
والبنوك املختلفـــة أو وزارة 
الداخليـــة باإلضافة الى أرقام 
هواتف املعنيني بالهيئة للرجوع 

إليهم وقت اللزوم.
وقـــال عايـــش ان الصفة 
القانونية لكم هي نفسها التي 
تتمتع بهـــا املجالس املنتخبة 

فاعملـــوا بثقـــة ودون تردد 
خصوصا ان اإلداريني في هذه 
الكافية  األندية لديهم اخلبرة 
وهم من الكفاءات الراقية والتي 
ستسهل عليكم مهامكم، مبينا ان 
مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة اصـــدر توجيهاته 
بإعفاء مجالس اإلدارات اجلديدة 
من نظـــام البصمة واحلضور 
واالنصـــراف حتـــى يتمكنوا 
من أداء مهامهم براحة ويســـر 
وفي أي وقت سواء بالهيئة أو 

األندية.
وأكد دعم الهيئة الالمحدود 
لهذه املجالس، مشـــيرا إلى ان 
جناحهـــم هو جنـــاح للهيئة 
وســـتتضح الصورة بعد أيام 
قليلة وسنعمل على حل كل ما 

يواجههم من معوقات.

البغلي يستقيل

من جهة أخرى قدم أمني سر 
القادســـية املعني احمد  نادي 
البغلي صباح أمس استقالته الى 
مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضـــة فيصـــل اجلزاف، 
مؤكدا انه فوجئ باحلملة التي 
صاحبت قـــرار تعيينه بنادي 
القادســـية أمس كونه عضو 
جمعية عمومية بنادي الكويت، 
واحتراما ملشـــاعر اجلماهير 
القدســـاوية قدمت استقالتي 
ألنني ارغب في العمل وليس 
عندي استعداد لصنع عداوات أو 
ان يتصور البعض أنني سأعمل 
على هدم القادســـية وهو ناد 

عريق وتربطني عالقات طيبة 
مع القائمـــني عليه، خصوصا 
الشـــيخ طالل الفهد أو اإلدارة 
الســـابقة وعلى رأسها محمد 
الرزوقـــي، كما تربطني عالقة 
الكويت  نـــادي  مميزة بإدارة 
سواء رئيس النادي عبدالعزيز 
املرزوق أو النائب مرزوق الغامن 
وخالد الغامن وفهد الغامن، وأنا 
افتخر بأني كويتاوي االنتساب 
وامليول وأمتنى من اجلماهير 
القدساوية التفهم، وأقول لهم 
األصفـــر ناديكم وأنـــا مثلكم 
حريص علـــى جناحه بصرف 
النظر عن التنافس إال انني ارغب 
في توضيح ان تعيني اإلدارات 
اجلديدة مؤقت ومرتبط فقط 

بإجراء االنتخابات املقبلة.

وأضاف البغلي: لقد عملت 
القادسية  رئيسا ملركز شباب 
ملدة 29 عاما دون حساسية أو 
مشاكل وســـاهمت في جناحه 
ألني أؤدي وظيفة عامة ليس 
لها عالقة بالتنافس القائم بني 
القادســـية والكويت. وامتنى 
كل التوفيق للقادســـية ولكن 
أرجو لكل من يوجه النقد مراعاة 
الطرح فليس  املوضوعية في 
من الالئـــق التجريح بنا دون 

سماع وجهة نظرنا.

الظفيري: سنواصل المسيرة

من جهته قال رئيس مجلس 
إدارة نادي اجلهراء املعني احمد 
الظفيري اننا سنواصل مسيرة 
من سبقونا في البناء والعطاء 

باجلهراء لكننا ســـنعمل على 
مزيد من الدعـــم لفريق الكرة 
األول ليواصل اجنازاته سواء 
في التأهل إلى الدوري املمتاز او 
املنافسة على كأس ولي العهد 
وكذلك فريق الســـلة فهو من 

الفرق املتطورة.
وأكد رئيس نـــادي النصر 
املعـــني نـــوري العنـــزي أننا 
ســـنحافظ علـــى مكتســـبات 
نادي النصر والتي ســـاهمت 
في حتقيقها أجيال متعاقبة من 
اإلداريني الناجحني وسنواصل 
سياسة من سبقونا الهادفة الى 
االرتقاء مبستوى كل األلعاب 
وحتقيق تقدم في سلم النقاط 
العام حتى نسلم األمانة ملن يأتي 

بعدنا في االنتخابات املقبلة.

أحمد البغلي متحدثا للزميل مبارك اخلالدي

معايل ال�صيخ / اأحمد فهد الأحمد اجلابر ال�صباح

رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد الآ�صيوي لكرة اليد

النـائـب الأول لرئـي�س جمل�س اإدارة 

الحتاد الآ�صيوي لكـرة اليـد

ونــواب الرئـي�س 

واأع�صـاء جمـــلـ�س الإدارة

واأ�صرة كـرة اليـد الآ�صيوية

لوفاة املغفــور لهـــا بـــاإذن اهلل تعاىل 

يتقدمون بخال�س العزاء  و�صادق املوا�صاة من

�صائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته

وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

جــدتـــه

والدة ال�صهيد ال�صيخ / فهد الأحمد اجلابر ال�صباح

النادي الكويتي الريا�صي لل�صم

دعــــــــــــوة
ي�صر رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة النادي الكويتي الريا�صي لل�صم 

دعوة ال�صادة اأع�صاء اجلمعية العمومية بالنادي حل�صور اجتماع 

متام  يف  وذل��ك  للنادي  ال�صنوية  العادية  العمومية  اجلمعية 

2010/5/25م،  املوافق  الثالثاء  يوم  م�صاء  من  ال�صابعة  ال�صاعة 

 4 ق   - الفيحاء  منطقة  يف  الكائن  الرجال  فرع   - النادي  مبقر 

بجوار حديقة بن ر�صد.

وذلك للنظر ومناق�صة جدول الأعمال التايل:

الريا�صي  للمو�صم  ل��ل��ن��ادي  الإداري  التقرير  واع��ت��م��اد  مناق�صة   - 1

.)2010/2009(

مناق�صة واعتماد التقرير املايل لل�صنة املالية املنتهية يف 2010/3/31م.  - 2

املالية  ال�صنة  ع��ن  ل��ل��ن��ادي  امل��ق��رح��ة  امل��ي��زان��ي��ة  م�����ص��روع  مناق�صة   - 3

.)2011/2010(

ومن  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  ال�صادة  من  املقدمة  القراحات  مناق�صة   - 4

ال�صادة اأع�صاء اجلمعية العمومية امل�صددين للتزاماتهم املالية وذلك يف 

موعد اأق�صاه ال�صاعة )9( من م�صاء يوم ال�صبت املوافق 2010/5/1م.

5 - تعيني مراقب ح�صابات للنادي وحتديد مكافاأته ال�صنوية.

مالحظات هامة:

الذين م�صت على  للنادي من الأع�صاء  العمومية  تتكون اجلمعية  پ 

ع�صويتهم �صنة ميالدية فاأكرث وامل�صددين للتزاماتهم املالية حتى 

نهاية �صهر فرباير 2010 )ال�صابق لنعقاد اجلمعية العمومية(.

نرجو اإح�صار البطاقة املدنية الأ�صلية اأو �صهادة اجلن�صية ليتمكن  پ 

الع�صو من ح�صور الجتماع.

جمل�س الإدارة

 كان من املفترض ان يـــرأس االجتماع مدير الهيئة 
فيصل اجلزاف الذي اعتذر لضيق الوقت وارتباطه مبوعد 
الســـفر إلى بيروت لترؤس وفد الكويت في اجتماعات 

وزراء الشباب والرياضة العرب.
 وزعت إدارة الهيئات الرياضية على احلاضرين نسخا من 

النظام األساسي املوحد لألندية والهيئات الرياضية.
 شدد مدير الهيئات الرياضية احمد عايش في كلمته 
على ان دور اللجان املؤقتة هو اإلعداد إلجراء انتخابات 
ملجالس إدارات األندية، مشـــيدا في الوقـــت ذاته بأداء 

اللجان السابقة.
 رفض بعض الرؤساء املعينني التصريح لوسائل اإلعالم، 
معتبري��ن ان الوقت مبكر على احلديث عن أنديتهم قبل ان 

يتم التسليم الرسمي.

سحب قرعة دورة البصري
لبراعم القدم اليوم

عايش: رئاسة النصر
لم تعرض علّي

نفـــى مدير ادارة الهيئات الرياضيـــة بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة احمد عايش ما ذكر انه رفض رئاسة 

النصر.
وقال: مع احترامي الكامل لقرار مجلس ادارة الهيئة 
فانه لم يصدر على لساني اي شيء بهذا اخلصوص ولم 
يدرج اســـمي في قائمة االســـماء كي اعتذر للمسؤولني 
وانني اتشـــرف بالعمل بأي ناد ولكـــن لم يتم تكليفي 

بالعمل نهائيا.

يجري مساء اليوم سحب 
قرعة بطولة البصري الثانية 
التي  القـــدم  للبراعـــم لكرة 
ستنطلق منافساتها بعد غد 
على ملعب نادي القادســـية 
الفرعي حتت رعاية م.مصطفى 
أندية:  البصري ومبشـــاركة 
العربي، الساحل،  القادسية، 
الفحيحيل، التضامن، اليرموك، 
الشـــباب، الكويت، أكادميية 

برشلونة.
من جهته أكد راعي البطولة 
مصطفى البصري ان البطولة 
تشهد مشـــاركة واسعة من 
األندية بعد جناح نســـختها 
األولـــى التي شـــهدت أيضا 
مشاركة العديد من األندية في 
اطـــار االهتمــــام بالبراعــــم 
فـــي تنظــيـــم بطـــــــوالت 

لهـــم.
وقـــال إن كل الترتيبـــات 
للبطولة مت اعدادها منذ فترة 

من خالل اللجان املختلفة حيث 
يترأس فيصل بوحمد اللجنة 
املنظمة وخالد الرفاعي اللجنة 
املالية وسليمان اخلالوي مديرا 
للبطولـــة وجعفـــر مرتضى 
وأحمــــــد احملطـــب منظمي 
البطولة مــــن قبـــل احتـــاد 

الكــرة.

م.مصطفى البصري

من االجتماع لقطات

)سعود سالم(أعضاء مجالس إدارات األندية املعينة أثناء االجتماع


