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نـشــتـري

»الرياضة« على طريق الحسم .. بالتراضي
الحكومة كلفت العفاسي بتطبيق القوانين الرياضية والخرافي أكد أن تأجيل االستجواب سيكون مالئمًا و»العمل الوطني« تشيد وتترقب إجراءات عملية

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة  - ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ

كما كان متوقعا، وضعت احلكومة خالل اجتماع 
مجلس الوزراء االستثنائي أمس قضية الرياضة 
على طريق احلسم بصيغة قالت مصادر مطلعة 
انها ترضي جمي���ع أطراف اخلالف، وحتافظ من 
خالله���ا احلكومة على عدم املي���ل إلى اجتاه ضد 
اآلخر، وعلى مبدأ اخلروج م���ن األزمة »ال غالب 
وال مغلوب« من خالل اعالنه���ا تطبيق القوانني 
الرياضية خالل املرحلة املقبلة.  وذكرت املصادر 
ل� »األنباء« ان احلكومة تتجه إلى إس���ناد رئاسة 
الهيئ���ة االنتقالية الحتاد كرة القدم إلى الش���يخ 
أحمد الفهد ملدة 4 س���نوات وتعيني الشيخ طالل 
الفهد رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة مع 
عدم ع���ودة األندية املنحلة.  رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي قال للصحافيني قبيل خروجه 
من املجلس ان إع���الن احلكومة تطبيق القوانني 
الرياضي���ة خطوة في االجت���اه الصحيح، معربا 
عن أمله في إتاحة الفرص���ة للجهات املعنية في 
احلكومة ملتابعة اإلجراءات املطلوبة في حس���م 
امللف الرياضي.  وحول ما إذا كان القرار احلكومي 

سينهي االستجواب الذي كان متوقعا تقدميه من 
كتلة العمل الوطني لس���مو رئيس الوزراء حول 
القضية قال اخلرافي: ال أستطيع الرد على أسئلة 
تخص اآلخرين، وانا على يقني بان الزمالء النواب 
حريصون على تطبيق القانون. وأكدوا مرارا ان 
االستجواب ليس هدفا، وبيان احلكومة خطوة في 
االجتاه الصحيح، وسيتجاوب معه النواب انطالقا 
م���ن احلرص على مصلحة الكوي���ت »وأعتقد ان 
تأجيل االستجواب سيكون مالئما ملا جاء في بيان 
احلكومة«.  وكان الناطق الرسمي باسم احلكومة 
د.محمد البصيري وزع بيانا ظهر أمس أكد فيه قيام 
احلكومة بتكليف وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 
لتطبيق القوانني الرياضية، مشددا خالل البيان على 
التزام احلكومة بتطبيق القوانني بشكل دائم ومستمر 
في جميع  قطاعات الدولة انطالقا من تعليمات سمو 
رئيس الوزراء.  ومساء أمس أصدرت كتلة العمل 
الوطني بيانا أشادت فيه بتوجهات رئيس الوزراء 
 لتطبيق القان���ون وطالبت احلكومة مبا وصفته 
ب���� »خطوات واضح���ة وإج���راءات لترجمة ذلك 

عمليا«.

مريم بندق
أوضح وكي���ل وزارة التربية باإلنابة محمد الكندري انه 
يجري اآلن التحقيق بإدارة الش���ؤون القانونية في األسباب 
التي دعت الى احتواء امتحان العلوم للصف التاسع مبنطقة 
العاصمة على 40% من منوذج معمم على الطلبة. وفي الوقت 
نفسه نفى الكندري وقوع تسرب لهذه املادة  )العلوم( وكذلك 
الشيء نفسه ينسحب على ما تردد حول تسرب مادة الرياضيات 
مبنطقة الفروانية التعليمية. على الصعيد ذاته، أعلنت وكيلة 
الوزارة املس���اعدة للتعليم العام منى اللوغاني عن تطلعها 
إلعالن نتائج الصف الثاني عشر 27 اجلاري، هذا ولم تسجل 
جلان الكنترول املركزي حرمان أي طالب من القسمني العلمي 

واألدبي من االمتحانات التي بدأت أمس.

»التربية«: إعالن نتائج »الثاني عشر« 27 الجاري

)أسامة البطراوي(منى اللوغاني تطمئن على سير امتحانات »الثاني عشر« 

ال حرمان ألي طالب من »العلمي واألدبي«.. وال تسّرب لالمتحانات

صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح األحمد  في مقدمة مستقبلي السلطان قابوس لدى وصوله إلى البالد أمس ويبدو 
س��مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر املبارك

األمير يبحث مع السلطان قابوس التعاون الثنائي والقضايا المشتركة  ص3

التفاصيل ص4و5

التفاصيل ص8و9

الديوان األميري ينعى
 الشيخ باسل سالم صباح السالم

نعى الديوان األميري أمس املغفور 
له الشيخ باسل سالم صباح السالم 
الصباح ع���ن عمر يناه���ز 52 عاما 
الساعة  الثرى  وس���يوارى جثمانه 
التاسعة من صباح يوم غد السبت. 
الرجال والنساء:  العزاء:  عنوان 

قصر املسيلة ت: 25522299. 
وبهذه املناس���بة احلزينة تتقدم 
»األنباء« م���ن أس���رة الفقيد بأحر 
التعازي داعني اهلل أن يتغمد روحه 
بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر 

والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء الرياضية« )ص23 ـ 30 و44(

األرجنتيني غونزالو هيغواين فرحا بأحد أهدافه في مرمى كوريا اجلنوبية             )أ.پ(

»هاتريك« هيغواين يصرع »النمور«.. والموجة المكسيكية  غمرت فرنسا !

املغفور له بإذن اهلل الشيخ باسل سالم صباح السالم


