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الراشد: الكويت بطاًل لكأس التفوق العام للموسم  2009 ـ 2010 
 اتحاد الكرة باشر مهامه 

من »غرب آسيا«

الفالح يعيد
 نظام البصمة

وفود الجمباز لقطر وسورية والبحرين تصل اليوم

 مبارك الخالدي
 باشر اتحاد كرة القدم صباح 
امس مهام����ه الرس����مية من مقر 
اتحاد غرب اس����يا في الجابرية، 
بعد قيام مسؤولي الهيئة العامة 
للشباب والرياضة باغالق مبنى 
االتحاد ف����ي العديلية، ظهر امس 
االول بناء عل����ى توجيهات وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي، وبالتزامن مع موافقة ادارة 
االنشاءات والصيانة في الهيئة على 
اجراء اعمال الصيانة والتحسينات 
تفعيال لطل����ب اللجنة االنتقالية 
السابقة والتي خاطبت الهيئة في 
وقت سابق، حول احتياجات مبنى 
االتحاد العمال صيانة في عدد كبير 
من ملحقاته. وقد باش����ر موظفو 
االتحاد اعمالهم بمقر اتحاد غرب 
المكتبية  ادواتهم  اسيا، بعد نقل 
المتعلق  الخاص����ة واالرش����يف 
باالعم����ال االدارية لالتحاد، حيث 
يشرف عدد غير قليل من اللجان 
التابعة لالتح����اد على العديد من 
االنشطة، ومنها الدورات الخاصة 

بالمدربين او الحكام.

أصدر رئيس مجلس اإلدارة 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.فؤاد الفالح تعميما 
بشأن قواعد وأحكام وضوابط 
العمل الرسمي جلميع العاملني في 
الهيئة العامة للشباب والرياضة.
من جهة أخ���رى، وافقت جلنة 
املناقص���ات على طل���ب الهيئة 
بشأن تنفيذ أعمال توريد وتركيب 
وتش���غيل وصيان���ة األجهزة 
السمعية واملرئية واالتصاالت 
مبدينة جابر األحمد الرياضية، 
وذلك بناء عل���ى التقرير الفني 

املرفق بكتاب الهيئة.

أعرب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة املدير العام د.فؤاد الفالح 
عن س���عادته الحتض���ان الكويت البطولة 
العربية الثانية للجمباز الفني للرجال بطولة 
الشهيد التي ستقام خالل الفترة من 27 الى 
30 اجلاري بصالة النادي  العربي، وأش���اد 
برعاية الشيخ احمد الفهد للبطولة وتخليد 
اسم الشهيد فهد االحمد الذي قدم الكثير من 
التضحيات في تاريخ الكويت واالمة العربية 
وترك بصمات رائدة في احلركة الرياضية 
محليا وقاريا ورحب الفالح باالش���قاء من 

الدول العربية على أرض الكويت.
واض���اف: ان رياضة اجلمب���از من اهم 
اللعبات التي مارس���ها االنسان قبل والدته 
وهي من األلعاب التي تعد االبطال للتخصص 
في بقية اللعبات واكتسابهم املهارة واللياقة 
وخفة احلركة والرشاقة ومتنى للجنة املنظمة 
وجميع العاملني بالبطولة النجاح وحتقيق 

ابطال الكويت النتائج املرجوة.
من جهة اخرى، تصل وفود قطر وسورية 
والبحرين اليوم، واعلن االمني العام لالحتاد 
العربي محمد االسيحم عن سعادته باستضافة 

الكويت للبطولة وقال: ان البطولة سيشارك 
فيها اكثر من 13 دول���ة عربية على اجناح 
التجمع العربي، واالرتقاء برياضة اجلمباز 
التي بدأ العرب فيها بحصاد امليداليات الذهبية 
في البطوالت العاملية، وفي مقدمتهم البطل 

االردني علي العاصي.
 واضاف االسيحم ان اللجنة املنظمة جهزت 
كل االمكانات للوفود املشاركة، وان رئيس 
اللجنة املنظمة الشيخ طالل الفهد ورئيس 
االحتاد العربي للجمباز سيف أبوعدل يتابعان 

كل االستعدادات للبطولة الغالية.

أعلن أمني الس����ر العام بن����ادي الكويت وليد 
الراشد عن فوز النادي بكأس التفوق العام للموسم 
2009 � 2010 وقال في بيان: انه من دواعي سرورنا 
ومبناس����بة انتهاء املوس����م الرياضي ان نعلن 
للجماهير الرياضية عامة وجماهير نادي الكويت 
خاصة، ان نادي الكويت قد حقق املركز األول في 
كأس التفوق العام مبجموع نقاط وقدره 287.3 
نقطة، وذلك عقب حصولنا على النتائج النهائية 
من كل االحتادات الرياضية في كل مسابقات املوسم 
والتي أكدت ان نادينا قد حصل على مجموع نقاط 
287.298 بينما حصل نادي القادسية على مجموع 
285.844 نقطة وهو ما أكده وليد األنصاري أمني 
سر عام نادي القادسية في تصريحه املنشور في 
الصحف بتاريخ 2010/6/17 واخلاص بالنقاط التي 

حتصلوا عليها هذا املوسم.
واضاف الراش����د: لقد أصبح نادي الكويت رس����ميا ومن واقع 
نتائج االحتادات كلها ه����و بطل كأس التفوق العام وال مجال هنا 
ألي تش����كيك أو تالعب وهو ما نحذر منه حيث ان نادي الكويت 
لم يعلن هذه النتيجة إال بعد التأكد من واقع املستندات الرسمية 
واملتوافرة لديه من كل احتاد رياضي، علما أن هذا العدد من النقاط 
كان ميكن ان يزيد بنس����بة كبيرة لوال الظلم البنينّ الذي وقع على 
النادي في بطوالت املالكمة ورفع األثقال التي ش����هدت تواطؤا من 
مسؤولي االحتاد بناء على أوامر من متنفذين في الوسط الرياضي 
حلرمان أبطال نادي الكويت من حقهم املشروع في التتويج، رغم 
محاولة اإلضرار املتعمد وق����رارات احلكام الظاملة والتي أدت الى 
ضي����اع عدد من النقاط من أبطال النادي ف����ي هذه األلعاب والتي 

كانت كفيلة بزيادة الفارق.

وقال الراش����د: لعل هذا اإلجن����از التاريخي خير 
شاهد على جناح السياسة التي اتبعها مجلس االدارة 
منذ توليه املسؤولية عام 2002 فقد وضعنا نصب 
أعيننا الوصول الى أعلى املراتب وهو حق مشروع 
لكل ناد ان يطمح للفوز بكأس التفوق العام وبذلنا 
كل جهودنا لتحقيق أفضل ما ميكن حتقيقه للقلعة 
البيضاء والسم العميد العريق، حتى وفقنا اهلل الى 
الوصول الى تبوؤ الصدارة التي يقيننا ان الوصول 
اليها كان أمرا صعبا ومهما لكننا نعلم ان احملافظة 
عليها أصعب وأهم.واضاف الراشد ان معيار النجاح 
ألي سياسة أو منهج يقاس مبستوى ما يحقق من 
جناح على أرض الواقع، ولعل التسلس����ل املنطقي 
والتدرج في املراتب في كأس التفوق العام كان مؤشرا 
على ان مجلس االدارة يس����ير في االجتاه الصحيح 
فانطالق����ا من مجموع 63 نقطة ع����ام 2001 � 2002 ووصوال الى 287.3 
نقطة موس����م 2009 � 2010 واحتالل املرك����ز األول، هي حصاد جهود 
مخلصة بذلها العبو النادي في إطار السياسة املدروسة التي وضعها 
مجل����س االدارة وقام على تنفيذها بإخالص كل العاملني به من أجهزة 
إدارية وفني����ة وطبية.واننا إذ نهنئ كل جماهير العميد ومحبيه على 
هذا اإلجناز غير املس����بوق لنؤكد لهم اننا سنظل على عهدنا ووفائنا 
لنادينا العريق وأبنائه ومنتس����بيه ولكل جماهيره التي طاملا آزرتنا 

وساندتنا.
وتقدم بالشكر والعرفان الى كل الزمالء في مجالس االدارات السابقة 
والى رجاالت النادي واعضاء اجلمعية العمومية الذين لم يبخلوا يوما 
على النادي والذين كان دعمهم املادي واملعنوي هو حجر األساس الذي 
بني عليه صرح هذا اإلجناز، وفي مقدمتهم النائب مرزوق الغامن رئيس 

مجلس االدارة السابق.

حظر التصريحات على الجهازين الفني واإلداري

الرفاعي وخميس وعشوان رسميًا خارج األولمبي
 مبارك الخالدي

واص����ل منتخبنا االولمبي 
تمارينه مساء امس على ملعب 
المرح����وم عبدالرحمن البكر، 
بقيادة الوطني ماهر الشمري 
ومساعده خالد الخميس الذي 
انضم مؤخرا الى الجهاز الفني 
لألزرق، ومدرب حراس المرمى 
طارق البناي و24 العبا، واستمر 
التدريب ساعة ونصف الساعة، 
وتم التركي����ز على رفع معدل 
اللياق����ة البدني����ة، ويتواصل 
التمري����ن يومي����ا حتى موعد 
المغادرة الى معسكر في النمسا 

في 3 يوليو المقبل.
ومن جهة أخ���رى، أعطى 
سكرتير االتحاد سهو السهو 
تعليمات واضحة للجهازين 
الفن���ي واالداري للمنتخ���ب 
بمن���ع التصريحات اإلعالمية 
والتركي���ز الى الجهود الفنية 
داخل الملع���ب واالبتعاد عن 
الحديث الى وسائل االعالم عن 
استعدادات المنتخب االولمبي 
في هذه المرحلة لحصر تركيز 
الالعبين في توجيهات الجهاز 
الفني فق���ط والمنصبة على 
التحضير للمعسكر استعدادا 
البطول���ة  للمش���اركة ف���ي 
الخليجية الثانية للمنتخبات 
االولمبية التي س���تنطلق من 
مجمع اسباير في قطر اعتبارا 

من 28 يوليو.
الخميس انضم إلى التدريب  
وانضم الى تمارين المنتخب 
الوطن���ي خالد  مس���اء امس 
الخمي���س ليكون مس���اعدا 
لزميل���ه ماهر الش���مري في 
المقبلة، والخميس  المرحلة 
من الكفاءات الوطنية المؤهلة 
علميا، ويمتلك س���يرة ذاتية 
مليئة باالنجازات خالل توليه 
قيادة فرق المراحل السنية في 
نادي الكويت المواسم الفائتة، 

وس���اهم من خاللها في ابراز 
عدد من الالعبين الموهوبين، 
والمتوقع ان يكون لهم شأن 
الكويتية  الك���رة  في س���ماء 

مستقبال.
ومن جهة أخرى، أصبح في 
حكم المؤكد استبعاد الالعبين 
فهد األنص����اري وعبدالهادي 
خميس وعبداهلل عشوان ومحمد 
القطان وعبداهلل الرفاعي وأحمد 

الخال����دي من القائم����ة، لعدم 
المذكورين  الالعبين  مشاركة 
في تحضي����رات المنتخب في 
المرحلة الماضية والمباريات 
الت����ي خاضها األزرق  الودية 
ألسباب تتفاوت بين اإلصابة او 
االرتباط في دورات خاصة تتبع 
جهات عملهم الرسمي باستثناء 
خميس الذي اليزال ينفذ عقوبة 

إدارية من قبل إدارة ناديه.

عبدالهادي خميس استبعد من املنتخب األوملبي

لالإعــــــالن

يف �صفحة 

دليــل الأطبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

24831168
24834356

لالإعــــــالن

يف �صفحة 

دليــل الأطبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

24831168
24834356

وليد الراشد


