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نائب رئيس احلرس الوطني خالل تكرميه لفريق كرة القدمالشيخ مشعل األحمد متوسطا الفرق املتميزة باحلرس الوطني

الشيخة فادية السعد تتوسط عائشة احلمد وعبداهلل املزين

مشعل األحمد: اإلنجاز الحقيقي يتمثل في البقاء بالقمة

برعاية وحضور نائب رئيس 
احلرس الوطني الش����يخ مشعل 
االحمد مت االحتفال بالقاعة املركزية 
بالرئاسة العامة للحرس الوطني 
بتكرمي فرق احلرس الوطني الفائزة 
باملراكز األول����ى في دوري كأس 
الوزارات واملؤسسات احلكومية 

للموسم الرياضي 2010-2009.
وحضر التك����رمي نائب وكيل 
الركن  العميد  الوطن����ي  احلرس 
زايد عبداهلل ناصر وكبار القادة 

والضباط باحلرس الوطني.
وقال الشيخ مشعل األحمد خالل 
كلمته التي ألقاها في احلفل: انه 
ملن دواعي سروري ان اجتمع بكم 
اليوم ألهنئكم على حصول فرق 
الرياضية على  الوطني  احلرس 
املراكز األولى في دوري الوزارات 
واملؤسسات احلكومية، للموسم 
الرياضي 2009-2010، مقدرين ما 
بذل من جهود لتحقيق هذا االجناز 

املشرف.

ال����دور اجللي  وانن����ا لنقدر 
ال����ذي يؤديه االحت����اد الرياضي 
في احل����رس الوطني والذي كان 
ثمرته ما حتق����ق من انتصارات 
واجنازات، جعلت احلرس الوطني 
في الطليعة، وهذا دأبه دائما فقد 
عودنا ان يحفر اسمه بأحرف من 
ذهب على جبني دوري الوزارات 

واملؤسسات احلكومية.
والبد من العلم التام بأن حتقيق 
مثل هذه اإلجنازات يأتي نتيجة 

التخطيط  نهج طري����ق حس����ن 
واملتابعة من قبل املسؤولني في 
الرياضي، وكذلك حتلي  االحتاد 
العبي الفرق الرياضية في احلرس 
الوطني بقيم االخالص والعطاء 

والبذل.
فعليكم االس����تمرار لتحقيق 
اجنازات مماثلة وال تتوقفوا عند 
حد ما، فاإلجناز ليس بالوصول الى 
القمة فقط، ولكن االجناز احلقيقي 
يتمثل في البقاء عليها والتواجد 

في ساحتها.
ان احل����رس الوطني ال يدخر 
جهدا في اصدار اللوائح التي تكرم 
املتميزين، ولعل لقاءنا بكم اليوم 
دليل واضح على ذلك، ووصيتي 
لكم التحلي باألخالق الرياضية، 
فهذا هو مطلبنا األول قبل حتقيق 
االجنازات في هذا املجال، فالرياضي 
يجب أن يكون قدوة في األخالق 

قبل ان يكون قدوة في األداء.
كما ان وصيتي املتكررة لالحتاد 

الرياضي في مثل هذه املناسبة هي 
ان يبث روح النش����اط الرياضي 
بني الوحدات واالفراد عن طريق 
املهرجانات الرياضية واملسابقات 
الداخلية وإلزام الوحدات باملشاركة 
فيها بأكبر ع����دد من الرياضيني 
وكذلك متابعة تطبيق خطة رفع 
مستوى اللياقة البدنية ملنتسبي 
احلرس الوطني كافة، ورفع تقارير 
سنوية بها كل موسم رياضي وذلك 

حتى نقيم ما قمنا به.

خالل حفل تكريم الفرق الرياضية المتميزة في الحرس الوطني

زياديتش يضع خطة إعداد السماوي 
الشهر المقبل.. وتغييرات 

في الجهازين اإلداري والفني
مبارك الخالدي

حس���م مجلس ادارة نادي الس���املية تشكيل أجهزته 
الفنية واالدارية واملتعلق���ة بقطاع كرة القدم في النادي 
اثر اجتماع مجلس االدارة مساء امس االول، حيث اعتمد 
املجلس االجراءات املتعلقة بتعاقده االخير مع البوسني 
س���الفني زياديتش لقيادة الفري���ق االول لكرة القدم في 
املوس���م املقبل مقابل 5 آالف دوالر شهريا، كما مت تعيني 

الوطني حسني ياسني مساعدا له.
واس���ند مجلس االدارة مهمة ادارة قطاع الناشئني الى 
فالح زكري���ا مع منحه الصالحيات الكاملة الس���تحداث 
تغييرات نوعية في جميع املراحل السنية للكرة للنهوض 
مبس���توى فرق القاعدة بهدف تكوي���ن فرق قوية تخدم 

السماوي للسنوات املقبلة.
وعلى الصعيد االداري، اس���ند مجلس ادارة الساملية 
مهمة ادارة الكرة الى سعود ليلي خلفا لباسل عبدالنبي 
الذي اعتذر عن االستمرار في عمله لظروف خاصة، وبدأ 
ليلي اتصاالته مع بعض الشخصيات في النادي الختيار 
جهازه املعاون من مدير للفريق ومش���رف في ظل سعيه 
الختيار جهاز متناغم مع الالعبني بعد اعالن املدرب اجلديد 

اعتماده على العناصر الشابة في املوسم املقبل.
ومن جهة اخرى، سيبحث ليلي بالتعاون مع زياديتش 
امللف اخلاص بالالعبني احملترفني وفق املراكز التي يحتاجها 
الفري���ق ومبا يتناس���ب وامكانات النادي م���ن الناحية 

املادية.
ومن املقرر ان يضع زياديتش وليلي البرنامج االعدادي 
للفريق بعد عودة املدرب من اجازته اخلاصة في االسبوع 

االول من الشهر املقبل.

القادسية يخاطب اتحاد الكرة
حول مكافأة الشمري

خاطبت ادارة نادي القادسية احتاد كرة القدم 
لصرف مبلغ 5000 دينار وهو املبلغ الذي صرح به 
عماد الغربللي سكرتير اللجنة االنتقالية السابق، 
لتكرمي الالعب نهير الشمري كابنت نادي القادسية 
واملنتخ���ب الوطني، من ايراد مباراة النادي أمام 
العربي ضم���ن مباريات كأس أمير البالد )الدور 

قبل النهائي(.
وقال أمني السر العام وليد األنصاري ان النادي 
يتمنى ان يتم صرف املبلغ بالسرعة املمكنة تقديرا 
للدور الكبير الذي لعبه الشمري خالل مشواره 
الرياضي مع النادي واملنتخب الوطني الس���يما 

هذا املوس���م الذي حقق في���ه األصفر 3 بطوالت 
محلية.

وأك���د األنصاري ان الن���ادي طلب تخصيص 
ريع املباراة بالكامل لصالح الالعب، لكن اللجنة 
االنتقالية اعتذرت، وصرح الغربللي بأن اللجنة 
االنتقالية س���تصرف املبلغ للشمري، ولكن بعد 
ان أنهت اللجن���ة االنتقالية أعمالها لم يتم حتى 
تاريخه صرف املبلغ، وأكد ان النادي على ثقة بأن 
اللجنة االنتقالية السابقة واحتاد كرة القدم احلالي 
سيقدرون املسيرة الرياضية لالعب واالجنازات 

التي حققها مع النادي واملنتخب الوطني.

»البحري« يفتح باب التسجيل 
في سباقات الدراجات المائية

وجهت اللجنة البحرية في النادي البحري الدعوة الى ابطال وهواة 
ومحبي سباقات الدراجات املائية في الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي لالش����تراك في س����باق اجلولة األولى من سباقات الكويت 

للدراجات املائية للموسم احلالي اذ سيقام يوم السبت 19 اجلاري.
وحددت اللجنة فئات السباق، الذي سيقام بنظام املضمار وهي فئة 
الس����توك 1600، وفئة الستوك مبتدئني 1600، وفئة الواقف 800 وفئة 
األشبال، بينما حددت يوم األربعاء 16 اجلاري آخر موعد للتسجيل.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة البحرية عبدالقادر النجار ان سباقات 
املوسم احلالي مت تقليصها الى ثالثة سباقات العتبارات عديدة روعي 
فيها التنسيق مع برامج النادي خاصة املتعلقة بأنشطة التراث البحري 
وانتهاء سباقات بطولة اإلمارات للموسم احلالي، كما روعي ان تنتهي 

قبل حلول شهر رمضان املبارك.
وذكر النجار ان س����باق اجلولة الثانية سيقام في 3 يوليو املقبل 

عبدالقادر النجارفيما سيقام سباق اجلولة الثالثة واألخيرة يوم 17 يوليو.

العبو منتخبنا لالسكواش متفائلون 
قبل انطالق بطولتي شيخة السعد وجنى العقارية 

أعرب عدد من جنوم منتخبنا 
الوطني لالسكواش عن تفاؤلهم 
بتحقي���ق نتائ���ج ايجابية في 
منافسات بطولتي الشيخة شيخة 
السعد »طيب اهلل ثراها« وجنى 
العقارية الدوليتني لالسكواش 
التي ستنطلق منافساتها السبت 
املقبل على مركز االسير يوسف 
املشاري بنادي القادسية برعاية 
الشيخة فادية السعد، مؤكدين ان 
البطوالت الدولية تساعدهم على 
حتسني مراكزهم في التصنيف 
العاملي. ويتطلع جنمنا عبداهلل 
املزين للحف���اظ على لقبه في 
الدولية  العقارية  بطولة جنى 
للعام الثالث على التوالي ليؤكد 
تفوق االسكواش الكويتي في هذا 
الذي سيشارك  الكبير  احلدث 
في���ه نخبة من جن���وم اللعبة 
العالم. وأوضح  على مستوى 
املزين انه لن يتنازل عن حتقيق 
حلمه املشروع في احلفاظ على 
اللقب رغم صعوبة املنافس���ة 
التي تنتظره هذا العام، مشيرا 
إلى أن أبطال باكستان املشاركني 
في البطولة سيمثلون التحدي 

األكبر بالنسبة له.
وب���ني املزي���ن انه س���يبدأ 
مشواره من خالل مشاركته في 
األدوار الرئيسية باعتباره من 
املصنفني العشرة األوائل، حيث 
سيواجه الفائز من املباراة التي 

اللجنة املنظمة العليا وناقش 
بع���ض االمور الفني���ة مبديا 
موافقت���ه على انطالقة بطولة 
الشيخة شيخة السعد »طيب 
العقارية  اهلل ثراها« وجن���ى 
وعقب الزيارة أهدى املنس���ق 
الرندي  العام للبطولتني علي 
درع نادي القادسية الى رئيس 

االحتاد الدولي.
ويعقد جانكيز خان الساعة 
السابعة مساء اليوم بحضور 
احملامي فهد العجمي مستشار 
البطولتني واملنسق العام علي 
الرندي مؤمترا صحافيا للحديث 
عن اهم االستعدادات التي سبقت 
انطالق املنافسات واهم االمور 
الفني���ة وتعريف املش���اركني 

بشروط البطولة.

دعم الشيخة نعيمة

هذا وكانت رئيس���ة جلنة 
رياضة املرآة النسائية الشيخة 
نعيمة االحمد قد أجرت اتصاال 
هاتفيا مع منسق عام البطولتني 
علي الرن���دي لالطمئنان على 
سير العمل وعرضت خدماتها 
العليا  اللجن���ة املنظمة  لدعم 
وتس���خير االمكان���ات بهدف 
إجن�����اح احلدث العاملي الكبير، 
مؤك�����دا ان ذلك ليس بغريب 
عليه����ا ودعمها الكبير للرياضة 

والرياضيني.

ستجمع بني العب أملاني وآخر 
فرنسي في الدور التمهيدي.

م���ن جانب���ه، يطمح العب 
البطولة  منتخبنا املشارك في 
احمد الرندي اخل���روج بأكبر 
استفادة فنية من خالل مشاركته 
في البطولة واحتكاكه بنجوم 
اللعبة الكبار، وأوضح الرندي 
الساعي الى ترك بصمة واضحة 
ان مواجهة العبني من مدارس 

مختلفة يعد أفضل اعداد لنجوم 
الرسمية  الكويت للمشاركات 
التي تنتظرهم في الفترة املقبلة، 
مضيفا ان طموحه ينحصر في 
محاولة التأهل لألدوار الرئيسية 
والتواج���د بج���وار الالعبني 

املصنفني االوائل.

جانكيز تفقد المالعب

وأب���دى رئي���س االحت���اد 

الدولي لالس���كواش جانكيز 
خان إعجابه الشديد في مركز 
االس���ي�����ر يوس���ف املشاري 
لالسكواش ب�ن����ادي القادسية 
واملالعب الت�����ي مت جتهيزها 
القياسات  مبا يت���واف����ق مع 

الدولي�����ة.
وقال خالل تفقده للمالعب 
بأنها مميزة واالفضل في الشرق 
االوس���ط، وعقد اجتماعا مع 

إدارة السالمية تأمل في تغيير شكل الفريق في الموسم المقبل

شخصيات رياضية واجتماعية: 
قوانين اإلصالح أعادت الروح للرياضة

اصدر عدد من الش��خصيات الرياضي��ة واالجتماعية بيانا 
بش��أن الوضع الرياضي حتت عنوان »الكوي��ت اوال واخيرا« 
جاء فيه: يعز علينا نحن من عاصرنا وساهمنا في بناء احلركة 
الرياضية في بلدنا احلبيب الكويت وتطويرها لرفع اسم وطننا 
الغالي عاليا في جميع املش��اركات احمللية واخلارجية، ان نرى 
املجال الذي عملنا به وضحينا الجله بالكثير من اجلهد والعطاء 
الالمحدودين والبعد عن حتقيق املصالح الشخصية، ان يصل 
الى ه��ذا التراجع فنيا واداريا، فبعد ان كن��ا في مقدمة الدول 
اخلليجية الش��قيقة من حيث االجنازات الرياضية واملرجع لها 
في التخطيط اجلاد، اصبحنا اليوم في مؤخرة الركب الرياضي 
اخلليجي، اذ استفاد االشقاء من ايجابياتنا وتركوا لنا السلبيات 
والصراعات التي س��اهمت في العص��ف برياضتنا وتدهورها 
بعد ان حولها البعض الى ش��ركة مقفلة تخدم فقط مصاحلهم 
الش��خصية، ومحاربة وابعاد اصحاب االختصاص والكفاءات 
االدارية املتميزة وحتيي��د االندية صاحبة االجنازات والتاريخ 
والبطوالت ومورس��ت الدميوقراطية املغلفة بالديكتاتورية في 
ابش��ع صورها لتتحول رياضتنا الى مرتع خصب للوصوليني 

واصحاب املصالح الشخصية.
وكم س��عدنا وغمرنا التفاؤل واالمل بع��ودة الرياضة الى 
جادة الصواب بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن 
تنظيم العمل ف��ي كل من اللجنة االوملبية الكويتية واالحتادات 
واالندية الرياضية الذي تقدم به نخبة من فرسان مجلس االمة 
لتعديل املسار الرياضي والقضاء على كل السلبيات واملمارسات 
اخلاطئة والتي كانت موجودة ومت��ارس خالل مرحلة الهيمنة 

والتسلط والتراجع الرياضي.
لكن هذا التفاؤل قوبل بتحد وتعنت غير مسبوقني من بعض 
املتضرري��ن من االصالح الذي اعاد الروح جلميع مؤسس��اتنا 
الرياضية التي ايدت تطبيق ذلك القانون الذي ش��رعه مجلس 
االمة باالجماع، ووافقت عليه احلكومة، وصدر مبرسوم اميري 

ونشر في اجلريدة الرسمية ليصبح نافذ التطبيق بالكامل.
لكن الطام��ة الكبرى هي تدخ��ل اللجنة االوملبي��ة الدولية 
وبقية االحتادات الدولية بتعليق مش��اركة الكويت في احملافل 
اخلارجية مما يعد تدخال س��افرا في الش��أن الكويتي الداخلي 
وتعديهم على النصوص الدس��تورية التي ال يجوز مخالفتها، 
واملطالبة بتعديلها حتت ذريع��ة تعارضها مع املواثيق الدولية، 
وهذا التدخ��ل لم يكن ليحدث لوال طلب جه��ات داخلية آثرت 
االس��اءة ال��ى بلدها وزعزع��ة هيبته امام تنظيم��ات خارجية 
لف��رض وصايتها عل��ى الرياضة الكويتي��ة لتحقيق مصاحلها 
الضيقة، هذا فضال عما حدث اخيرا من االس��تيالء بالقوة على 
اح��د املباني احلكومية وهو احتاد كرة القدم حتت ذريعة حكم 
اجنبي صادر عن احملكمة الرياضي��ة الدولية )كاس( ومبباركة 
من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، اذ ال يعتبر هذا احلكم 
ناف��ذا في الكويت اال بعد القيام باجراءات قانونية اش��ترطتها 
القوانني الكويتية السائدة والتي ميكن من خاللها رفض احلكم 
املذك��ور ورفض تنفيذه في الكوي��ت باعتباره مخالفا بصورة 

صريحة للقوانني الكويتية.
ونحن نؤكد دعمن��ا لتطبيق قوانينن��ا الرياضية بكل قوة 
ونرفض اي مس��اس بها من اي ط��رف كان وندعم العمل من 
اجل رف��ع التعليق الظال��م على مش��اركاتنا اخلارجية ونضع 
ثقتن��ا في احلكومة واعضاء مجلس االمة في التصدي لكل من 
يريد ان يعبث برياضتنا ويتمرد على دس��تور الدولة، مؤكدين 
ان الكويت منذ الس��تينيات عندما وقعت رس��ميا على احترام 
املواثي��ق والقوانني الدولية مع اللجنة االوملبية الدولية وصدور 
قانون رقم 5 لسنة 2007 الذي شرعه مجلس االمة والذي ساهم 
في اع��ادة هيكلة الرياضة في بلدنا من جدي��د، قام على مبدأ 
املس��اواة والعدالة بني جميع االندية الرياضية واصالح اخللل 
في مس��يرتها لتبدأ ماكينة التصدي لذل��ك القانون وااللتفاف 
حوله وش��ن حملة جائرة بالكذب وتزييف للحقائق والس��عي 
بكل الطرق واالس��اليب لتعطيل تنفيذ ذل��ك القانون واملطالبة 
باجراء تعديالت تناسب وتوافق اهواءهم الشخصية وحتركت 
جهات داخلية موجهة اليصال معلومات مغلوطة وغير حقيقية 
عن ذلك القانون وعن قوانيننا الرياضية االخرى سعيا لتعليق 

نشاطنا اخلارجية ملعظم احتاداتنا.
وذيل البيان بأس��ماء: عبدالعزيز املخلد، فيصل الش��ايع، 
خالد الصانع، رجب املعيوف، عبداهلل اخلميس، محمد العنزي، 
عبدالرزاق معرفي، نبيل احلاج، مساعد احلشاش، عبدالرحمن 
الدولة، جاس��م سبتي، عماد الس��يف، يوسف املنيس، جمعان 
املطيري، س��امي الغربللي، عبدالغفور مدوه، محمد الش��عيل، 
ابراهيم احلس��يني، عبداحملس��ن الفارس، سليمان العدساني، 
عبدالعزي��ز الرومي، فهي��د العنزي، ترك��ي الظفيري، يعقوب 
الش��رهان، مبارك الفالح، عبدالهادي امليل��م، عبداهلل العتيبي، 
محمد الصقر، ابراهيم الشهاب، عادل الفوزان، الفي الظفيري، 
غسان النصف، بالل الهاجري، صالح الدوسري، حسني ياسني 

ومشاري الكليب.


