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 مبارك الخالدي
الغت الدائرة االدارية باحملكمة الكلية 
صباح امس قرار الهيئة العامة للشباب 
والرياضة اخلاص باسقاط مجلس ادارة 
النادي العرب���ي، وامرت هيئة احملكمة 
بتنفيذ احلكم باملسودة ومن دون اعالن 
لش���موله بالنفاذ املعجل. وكان رئيس 
مجلس ادارة النادي العربي الس���ابق 
جمال الكاظمي بصفته وآخرون قد اقام 
دعوى ضد مدير الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بصفته طالبا الغاء قرار الهيئة 
الصادر في 20 فبراير املاضي املتضمن 
اسقاط مجلس ادارة العربي استنادا الى 
نص املادة 22 من النظام االساسي املوحد 

لالندية واالحتادات الرياضية.
وقدم الكاظمي عدة مذكرات وحوافظ 
مس���تندات تضمنت دفاع���ه ودفوعه 
مفندا قرار الهيئ���ة، االمر الذي وجدت 
معه احملكمة بعد موازنتها بني الطلبات 
والدفاع املس���اند لها صوابا في طلبات 

املدعني فأصدرت حكمها املشار اليه.
وكان دفاع الكاظمي قد ذكر في دفاعه 

عدم تطابق شروط التصويت في اجلمعية 
العمومية بني الوارد في منت القانون وبني 
ما حصل في احداث اجلمعية العمومية 
االخيرة، حيث كان التصويت علنيا وليس 

سريا كما نص القانون.
كما اوضح الكاظم���ي في دفاعه ان 
العادية«  العمومية »غي���ر  اجلمعي���ة 
للنادي العربي وفق نص املادة 22 من 
النظام االساسي املوحد لألندية تختص 
باملسائل املهمة والعاجلة التي ال تختص 
بها اجلمعية العمومية »العادية«، وقرار 
حل مجلس االدارة او دمجه مع اي ناد 
اخر يش���ابهه في االهداف، واس���قاط 
العضوية عن اعض���اء مجلس االدارة 
كلهم او بعضهم بسبب مخالفة القانون 
او النظام االساسي للنادي، وكذلك اعادة 
النظر في تقرير مجلس االدارة وميزانية 
النادي واحلس���اب اخلتامي عن السنة 
املالية املنتهية في حال���ة عدم اعتماد 
اجلمعي���ة العمومية العادية الي منها، 
كل ذلك اذا جاء مخالفا لقرار اجلمعية 
العمومية العادية اعتبر جتديدًا بالثقة 

في مجل���س االدارة، اما اذا جاء قرارها 
مؤيدا لقرار اجلمعية العمومية العادية 
ترتب على ذلك اسقاط مجلس االدارة 

من تاريخ انعقاد هذه اجلمعية.
واشار في دفاعه الى ان الهيئة يقتصر 
دورها على اتخاذ القرار في املوضوع 
املعروض وح���ده دون غيره ودون ان 
يخول الهيئ���ة اختصاصا اخر وكذلك 
دون ان يرتب املش���رع اي اثار اخرى 
من تلك املنص���وص عليها في املادتني 
22 و23 من النظام االساسي، وان القول 
بحلول الهيئة محل اجلمعية العمومية 
غير العادية في اختصاصاتها هو قول 
يخالف القانون الن احللول ال يجوز اال 
بنص القانون طبقا ملا اس���تقرت عليه 

احكام القضاء.

الكاظمي يحترم القرار

إلى ذلك عبر الكاظمي شخصيًا عن 
سعادته بصدور احلكم، مؤكدا انه يسجل 
كامل تقديره واحترامه لقضائنا النزيه 
والعادل الذي اثبتت االحكام الصادرة 

عنه انه احلصن احلصني لعودة احلق 
الى اصحابه. واضاف الكاظمي: سنباشر 
اجراءاتنا في تنفيذ احلكم الذي منحنا 
العودة كمجلس ش���رعي الدارة النادي 
ونحترم االدوات القانونية التي كفلها 
القانون للخصم ان ش���اء تفعيلها فهذا 

حق قانوني متاح للجميع.

دعوى إشكال من الهيئة

الى ذلك بادرت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة عبر ممثلها القانوني وهو ادارة 
الفتوى والتشريع باقامة دعوى اشكال ظهر 
امس اودعتها ملف التنفيذ وذلك اليقاف 
تنفيذ احلكم حتى الفصل في االستئناف 
املزمع قيده الحقا للرد على ما جاء في احلكم 
من قصور في االسباب والتسبيب والفساد 
في االستدالل. اجلدير بالذكر ان االشكال 
هو اداة قانونية تهدف الى ايقاف االحكام 
املش���مولة بالنفاذ املعجل ومتنح املدعى 
عليهم وقتا اللتقاط االنفاس واعادة ترتيب 

جمال الكاظمي على مشارف العودة إلى رئاسة النادي العربياالوراق قبل اللجوء الى االستئناف.

أمرت بتنفيذ الحكم بالمسودة ومن دون إعالن 

»اإلدارية« تلغي قرار إسقاط مجلس إدارة العربي
الكاظمي: سأعود لرئاسة النادي.. و»الهيئة« أوقفت التنفيذ باإلشكال

قطاع األمن الخاص أبطال 
»شهداء الداخلية للرماية«

وفد »الهيئة« تفّقد المنشآت الرياضية في غوانزو

 فوز »األرمنية« في »المغتربين السوريين«

المطيران فاز بالفردي وبولند أول الشرطة النسائية

اللواء الشيخ أحمد النواف يسلم الكأس إلى إميان بولند

فيصل اجلزاف يقدم درعا تذكارية إلى نائب حاكم مقاطعة غوانزو

أحد الفرق املشاركة في البطولة

حقق قطاع األمن اخلاص 
املركز األول في بطولة شهداء 
التي  الداخلية للرماية  وزارة 
اختتمت على ميادين الشركة 
الوطنية ف���ي صبحان جامعا 
240 نقطة، ون���ال قطاع أمن 
الدولة املرك���ز الثاني برصيد 
236 نقطة، وجاء قطاع األمن 
اجلنائ���ي في املرك���ز الثالث 

وسجل 232 نقطة.
الفردية،  النتائ���ج  وف���ي 
أحرز ثام���ر املطي���ران )من 
قطاع أمن الدولة( املركز األول، 
الوقيان )قطاع  وجاء فيصل 
الثاني،  املركز  العمليات( في 
والنقيب محمد خورشيد )قطاع 

األمن اجلنائي( الثالث.
ولدى النساء، احرزت املركز 
األول إمي���ان بولن���د )قطاع 

التعليم والتدري���ب(، املركز 
الثاني س���مية الشطي )قطاع 
املركز  التعليم والتدري���ب(، 
الثالث معالي بوعباس )قطاع 

األمن العام(.
وف���ي اخلتام ق���ام رئيس 
االحتادي���ن الدولي والكويتي 
للش���رطة اللواء الشيخ أحمد 
الن���واف، وأعض���اء مجلس 
اإلدارة بتوزيع اجلوائز على 

الفائزين.
وأشاد النواف بجهود اللجنة 
املنظمة للبطولة، وقال: ان تلك 
اجلهود س���اهمت في جناحها 
ليس فق���ط على املس���توى 
اإلداري، ولكن على املستوى 
الفن���ي أيضا. وأش���ار إلى أن 
املنافس���ة الكبيرة بني الرماة 
والراميات أضفت عليها جوا 

من اإلثارة والندية. 
ولفت إلى ان مش���اركة 12 
قطاعا م���ن قطاع���ات وزارة 
الداخلية يعكس اهتمام احتاد 
الشرطة مبس���ابقات الرماية، 
واحلرص على إتاحة الفرص 
ألكبر عدد من منتسبي وزارة 
الداخلية للمشاركة على اعتبار 
أن الرماية ج���زءا من طبيعة 

وعمل رجل األمن.
 وأعرب النواف عن سعادته 
مبشاركة عناصر من الشرطة 
النس���ائية في هذه البطولة، 
مؤك���دا أنهم كان���وا املفاجأة 
احلقيقية حيث شاركوا ألول 
مرة وأثبتوا وجودهم في هذا 
النشاط بعد أن أظهروا كفاءتهم 
في امله���ام األمنية التي كلفوا 

بها.

قام رئيس مجلس اإلدارة 
املدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياض���ة فيصل 
اجل���زاف والوف���د املرافق له 
بزيارة مركز مكافحة املنشطات 
في الصني، واستمع إلى شرح 
مفصل من املسؤولني في املركز 
عن اإلجراءات املتعلقة بالرقابة 
على املنشطات، وانواع املواد 
احملظورة واملختبرات املوجودة 
وآلية االختبارات، والعمل على 
تطبيق تعليمات الوكالة الدولية 
ملكافحة املنشطات خاصة ان 
الكويت عضو فعال في املنظمة 

الدولية. كما قام الوفد الكويتي 
بزي���ارة مقر ش���بيبة عموم 
الصني، والتقى رئيس االحتاد، 
ومت التأكيد على تعزيز عالقات 
التعاون بني اجلانبني، وكانت 
فرصة لالطالع على األنشطة 
الشبابية الصينية. من جانب 
آخر، غادر الوفد الكويتي بكني 
الى مدينة غوانزو لالطالع على 
الرياضية والقرية  املنش���آت 
االوملبية ومرافقها التي تستعد 

الستضافة آسياد 2010.
والتقى اجلزاف بنائب حاكم 
مقاطعة غوانزو، وبحث تعزيز 

التعاون الرياضي بني الكويت 
والصني في ش���تى املجاالت.

وأثنى نائب حاكم املقاطعة على 
دور الكويت في اس���تعدادات 
املدينة الستضافة هذا احلدث 

الرياضي األسيوي.
وأب���دى اجل���زاف إعجابه 
الش���ديد بالتط���ور الكبي���ر، 
والنهضة الرياضية والشبابية 
التي تشهدها الصني، متمنيا 
تطبي���ق التجرب���ة الصينية 
في الكويت، واالس���تفادة من 
جوانبه���ا االيجابية لتطوير 

العمل الشبابي والرياضي.

سجل فريق اجلالية االرمنية فوزه الثاني 
في بطولة املغتربني السوريني لكرة القدم وكان 
على حساب الفتوة 3-1 في املجموعة الثانية، 
رافعا رصيده الى 6 نقاط متساويا مع الفتوة، 
وح���قق ح������وران ف����وزه االول وكان على 
حس���اب اجلب��وري 3 – 2، ليصبح لكل فريق 
3 نق���اط، بينما بقي فريق حمص الوليد دون 

نق��اط.
 وخلط فريق البوكمال االوراق في املجموعة 

االولى، بتعادله مع درعا بطل النسخة الثانية 
0-0، فيما حقق ركان الشام فوزه االول وكان 
على حساب الكرامة ليتصدر درعا املجموعة 
ب� 7 نقاط يليه الش���علة ب� 4 نقاط، ثم ركان 
الشام ب� 3 نقاط، بينما بقي الكرامة والبوكمال 

على نقطة واحدة.
 وقد عقدت اللجنة املنظمة للبطولة اجتماعا، 
وقررت اقامة النسخة القادمة من الدوري من 

مرحلة واحدة مبشاركة 12 فريقا.

الشباب يكتسح الساحل  في »الصاالت«

أزرق الناشئين يلتقي األردن السبت
يخوض ازرق الناشئني السبت املقبل مباراة ودية امام نظيره االردني 
على ستاد علي صباح السالم في نادي النصر ضمن استعداداته خلوض 
النهائيات اآلسيوية املقررة في اكتوبر املقبل بالعاصمة االردنية عمان. 
وس��تكون املباراة فرصة امام مدرب ازرق الناشئني البرتغالي ادغار 
بورغيس للوقوف على مستوى الالعبني بعد انتهاء موسم مسابقات 

الناشئني، وذلك قبل البدء في االعداد النهائي للبطولة.
يذكر ان ازمة الالعبني مع وزارة التربية قد حلت بعد تدخل مدير 
قطاع الناشئني في احتاد الكرة علي الديحاني بعد اجتماعه مع وكيلة 

وزارة التربية متاضر السديراوي وانهاء ازمة رسوب الالعبني.

»سلة الصليبخات« يجدد لعبدالعزيز وتايلر
يحيى حميدان

أكد مدرب الصليبخات لكرة السلة يوسف السليم أن النادي سيجدد 
حملترفي الفريق األميركيني يوسف عبدالعزيز وميلفن تايلر للموسم 
املقبل بعد أن قدما مستويات جيدة أفادت الفريق. وعن حتضيرات 
املوسم املقبل بنينَّ السليم أنه طلب من الالعبني االستمرار بالتدريب 
في الفترة احلالية حتى بعد ختام املوسم، وسيقام معسكر خارجي 

للفريق في احدى الدول العربية.

الهباد أفضل حكم بالتايكوندو
كرم احتاد اجلودو والتايكوندو احلكم الدولي عبدالعزيز الهباد كافضل 
حكم للعبة التايكوندو في املوسم احلالي. وقد وقع االختيار باالجماع على 
الهباد نظ��را اللتزامه بقوانني اللعبة وقدرته على اتخاذ القرار الصحيح، 
والهباد حاصل على احلزام االسود 3 دان في التايكوندو، وشارك بالتحكيم 
في بطولة البحرين للتايكوندو وبطولة اخلليج ويغادر الى كازاخس��تان 

الشهر اجلاري للتحكيم في بطولة آسيا.

نهائي سباحة الوزارات اليوم
يقام اليوم نهائي دوري السباحة للوزارات والهيئات احلكومية في 
اخلامسة مساء على مجمع احواض السباحة بنادي اليرموك بحضور 
رئيس واعضاء اللجنة الفنية للسباحة واللجنة املعنية بنادي اليرموك، 

حيث سيتم تسليم الدرع للفريق االول وتتويج الالعبني.

حقق الش���باب فوزا كاسحا على الس���احل 15 � 3 في اللقاء الذي 
جمعها على صال���ة نادي اليرموك ضمن الدور ربع النهائي لدوري 

كرة الصاالت. 
 وطرد حكما املباراة مدير فريق الش���باب حس���ن صالح لكثرة 
احتجاجاته، واختير العب الش���باب محمد فطيس افضل العب في 

املباراة. 
 وفي املباراة الثانية، لم يستفد العربي من املؤازرة اجلماهيرية 
الكبيرة، تقدمهم اعضاء اجلمعية العمومية ياسر ابل وفؤاد املزيدي 

وفهد املال ورائد الزعابي، وخسر من الفحيحيل 4 � 10.

من مباراة العربي والفحيحيل

مساعد احلشاش

اكد امني السر العام في نادي 
الصليبخات مساعد احلشاش، 
توجه النادي الى انشاء عيادة 
طبية متطورة تخدم الرياضيني، 
بالتعاون مع طبيب النادي والذي 
سيقوم باختيار االجهزة حسب 

املواصفات العاملية.
وقال: ان النادي قام بانشاء 
صالة رياضية مجهزة مبختلف 
املعدات لتقوية عضالت الالعبني 
وزيادة اللياقة.وتابع احلشاش 
ان املجل���س يتطلع الى مرحلة 
جديدة من التواصل مع الشارع 
النادي  اب���واب  الرياضي، وان 
مفتوحة للجميع ونتقبل الرأي 
وال���رأي اآلخر بكل صدر رحب 

النادي وعالج السلبيات.
وكان احلشاش قد قام خالل 
املاضي���ة بجولة متفقدا  االيام 
جميع مرافق النادي ومنشآته، 
لالطالع على املشاكل التي يعاني 

منها واحتياجات كل لعبة.
اقترح احلشاش انشاء  كما 
النادي،  ديوانية خاصة لرواد 
من الالعبني السابقني واحلاليني 
العمومية،  واعضاء اجلمعي���ة 
يك���ون الهدف منها جتمع ابناء 
النادي وتبادل اآلراء واالحاديث 
والتقريب فيما بينهم، وتفعيل 
روح االسرة الواحدة التي تربينا 
عليها في بلدنا احلبيب، بعيدا 

عن اي خالفات رياضية.

وعقلية منفتحة رياضيا، ولفت 
ان املجلس س���يعمل على  الى 
تعزي���ز النواحي االيجابية في 

الحشاش: عيادة طبية متطورة لخدمة 
الرياضيين في الصليبخات

ميداليتان للمعاقين في مونتريال
فاز العب ن���ادي املعاقني عب���داهلل احلداد 
بامليدالية الفضية في »االيبيه« فئة A وقد حصل 
زميله عبدالوهاب السعيدي على برونزية االيبيه 
فئة B وذلك في البطولة الدولية لسالح املبارزة 

مبونتريال كندا.
وقد أش���اد رئيس الوفد منصور السرهيد 

بالالعبني وما قدماه، مشيرا الى ان البطولة شهدت 
منافسات وحتديات كبيرة بني املشاركني.

وقال ان ابطال الكوي���ت يواصلون تألقهم 
في هذا احملفل الدولي الكبير ونأمل في حتقيق 
املزيد من األلقاب وامليداليات خالل األنش���طة 

املتبقية من البطولة.


