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صورة ضوئية للموقعني على مذكرة االحتجاج

الشيخة نعيمة األحمد والفريق عبداهلل الفارس يتوجان فريق اجلهراء

عبيد العنزي متوسطا أمناء سر اللجان األوملبية اخلليجية

العنزي: سنتريث قبل إصدار القرار النهائي بشأن استضافة اليمن لـ »خليجي 20« أو سحبها

الفهد يدعو رؤساء االتحادات الخليجية إلى اجتماع طارئ 8 أغسطس
عبداهلل العنزي 

قرر املكتب التنفيذي للجان 
االوملبية اخلليجية وامناء سر 
احتادات ك���رة القدم اخلليجية 
في اجتماعهما املش���ترك الذي 
عقد صباح امس بفندق كروان 
ب���ازا تأجيل البت ف���ي القرار 
النهائي بشأن اعتماد استضافة 
اليمن ل�»خليجي 20« أو سحبها 
لتقام في دولة أخرى وذلك حلني 
االنتهاء من الزيارة امليدانية التي 
سيقوم بها امناء سر االحتادات 
اخلليجية الى مدينة عدن اليمنية 
17 يوليو املقبل وتقدمي تقرير 
نهائي يبني مدى قدرة اليمن من 
عدمها على اس���تضافة احلدث 

اخلليجي.
م���ن جانب���ه اكد امني س���ر 
العنزي  اللجنة االوملبية عبيد 
ان التقرير الذي قدمته اللجنة 
السابقة التي ضمت ممثلني من 
قطر واالم���ارات والبحرين عن 
زيارتها لليمن يتطلب املزيد من 
الدراس���ة والتريث قبل اصدار 
القرار النهائي، وذلك الن هناك 
مشاريع نفذت واخرى في طور 
التنفيذ، لذلك رأينا ان تقوم جلنة 
اخرى بتقييم الوضع في اليمن، 
خصوصا اذا ما علمنا ان الفندق 
الوفود  الرئيسي الس���تضافة 
وكذلك امللعب الرئيس���ي الذي 

تأجي���ل موعد اقام���ة البطولة 
التاحة الفرص���ة امام البحرين 

لترتيب اوضاعها.
الى ان رئيس احتاد  واشار 
الكرة الش���يخ طال الفهد الذي 
حضر جانبا من االجتماع طلب 
عقد اجتماع طارئ في 8 اغسطس 
املقبل لرؤساء احتادات كرة القدم 
في الدول اخلليجية للنظر في 
التي ستزور  اللجنة  توصيات 

اليمن 17 يوليو املقبل.
وفيما يتعلق مبشاركة الاعبني 
الكويتي���ني حتت مظل���ة العلم 
االوملبي في اوملبياد الشباب الذي 
سيقام اغسطس املقبل بسنغافورة 
قال العنزي من املؤسف ان يصل 
الوضع بنا الى هذا احلد، فنحن 
في الغزو الغاشم 1990 لم منش 
حتت العلم االوملبي واالن ننجر 
ال���ى هذا االمر. م���ن جانبه قال 
القطري عبداهلل السليطي مدير 
ادارة الرياضة في االمانة العامة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
ان االجتماع جاء بناء على طلب 
رؤساء اللجان االوملبية اخلليجية 
ملتابعة التطورات ومناقشة مدى 
اليمن على استضافة هذا  قدرة 
احلدث اخلليجي، ونحن سنقوم 
بدراسة كاملة للوضع قبل تقدمي 

التقرير النهائي 
واضاف السليطي ان االجتماع 

سيستضيف احلدث لم يجهزا 
التقارير  ان  حتى االن، مضيفا 
املبدئية التي وردتنا من اليمن 
البطولة  اقامة  تبشر بإمكانية 
في موعدها اال اننا ننتظر تقرير 

اللجنة.
وبني العنزي ان اجتماع امس 
اسفر كذلك عن رفع توصية لرفع 
تقرير الى اجتماع وزراء الداخلية 
اخلليجي املقبل لدارسة احلالة 

االمنية لليمن لبيان مدى قدرتها 
على االس���تضافة خصوصا ان 
بطولة مثل هذه حتظى باهتمام 

جماهيري كبير.
واوض���ح ان هناك اتفاقا اذا 
ما كانت اليمن غير قادرة على 
اس���تضافة احلدث فس���تؤجل 
اس���تضافتها لبطول���ة اخرى 
البحرين باس���تضافة  وتكلف 
»خليج���ي 20«، ولكن س���يتم 

السهو: انسحاب السعودية من »أبطال الخليج«
عبداهلل العنزي

قال س��كرتير احتاد الكرة ان اجتماع اللجنة الفنية لدول مجلس 
التعاون الذي عقد مؤخرا في البحرين جرى خالله توجيه الدعوات الى 
املنتخبات اخلليجية للمشاركة في بطولة اخلليج للناشئني في سبتمبر 
املقبل في الكويت، وقد أكدت كل املنتخبات اخلليجية املش��اركة بها، 
مضيفا انه اعلن في االجتماع استعداد الكويت الستضافة هذا احلدث 
اخلليجي وترتيب كافة األمور إلجناح البطولة. وبني السهو انه متت 
مناقش��ة اقامة بطولة األندية اخلليجية لألبطال للموسم املقبل، وقد 
أعلن خالله انسحاب الفريقني املمثلني للسعودية وبالتالي تقلص عدد 
الفرق املشاركة في البطولة من 12 فريقا الى 10 فرق، مشيرا الى انه 
على ضوء انسحاب فرق السعودية مت تقدمي عدد من االقتراحات الى 
اللجنة منها تقسيم الفرق املشاركة الى مجموعتني تضم كل منهما 5 
فرق، ومت ايضا تقدمي اقتراح بتأجيل اقامة البطولة الى العام املقبل. 
وأش��ار الى انه لم يقدم ال��رأي النهائي للكويت خالل االجتماع ألنه 
طلب فرصة ملناقش��ة املواعيد املقترحة للبطولة مع جلنة املسابقات 

في االحتاد ومجلس اإلدارة قبل البت في القرار النهائي.

مطالبهم تعرض على العفاسي صباح اليوم

15 مهندسًا يطالبون الفالح
بإعادة النظر في التعيينات األخيرة

مبارك الخالدي
طالب 15 مهندسا من ادارتي االنشاءات والصيانة التابعتني للهيئة 
العامة للش���باب والرياضة املدير العام د.فؤاد الفاح باعادة النظر 
في قرارات التعيني التي اتخذها الفاح مؤخرا في قطاعي االنشاءات 
والصيانة والتي مت مبوجبها تكليف عدد من املهندس���ني مبناصب 
اشرافية، ما دفع هؤالء املهندسني إلبداء حتفظاتهم من خال مذكرة 
احتجاج عل���ى هذه التعيينات. وقال املوقعون على املذكرة التي مت 
عرضها على الفاح 21 اجلاري وتعرض نسخة منها صباح اليوم على 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي انهم ليسوا طرفا 
في النزاعات االدارية او الرياضية التي تشهدها الهيئة مؤخرا وليس 
لديهم مطامع او اهداف لشغل مناصب بعينها اال ان اعتراضاتهم تأتي 
في صالح سمعة املهندس الكويتي والنأي مبستقبل املهندسني املهني، 
واخاء ملسؤولياتهم املهنية والقانونية عن سامة االعمال واملشاريع 
التي ستنفذ بإشراف من مت تعيينهم مؤخرا. واوضح احملتجون في 
مذكرتهم اس���باب اعتراضهم على التعيينات االخيرة والتي مفادها 
وجود ش���بهات حول من مت تعيينهم، حيث س���بق ان احيلوا الى 
التحقيق ومت استبعادهم عن القطاع نتيجة لهذه الشبهات، اضافة 
الى التعسف الواضح من هؤالء مع املهندسني ومساعدي املهندسني 
في القطاع واخفائهم بعض املستندات واالوراق من سجات ادارتي 
االنش���اءات والصيانة. وابدى موقعو املذكرة ش���عورهم بالتعسف 

والظلم في عملية التقييم السنوي لاسباب املذكورة انفا.

افتتاح البطولة العربية للجمباز اليوم الجهراء بطالً للمحافظات والقادسية للبراعم

مهرجان »الوطنية« ألفضل الالعبين أول سبتمبر

30 أكتوبر يوماً للمدرب الوطني

25 العبًا في معسكر »جودو« الصليبخات 

عقدت جلنة املدربني الوطنيني لكرة القدم اجتماعها 
العاش���ر واألول لها بعد االعتراف بها رس���ميا من 
احتاد كرة القدم وذلك برئاسة مدير عام احتاد ألعاب 
غرب آسيا د.حس���ني املكيمي نائب رئيس اللجنة 
في مقرها في احتاد ألعاب غرب آس���يا. وقد انتهى 
االجتماع إلى اتخاذ عدة قرارات وتوصيات حيث 
وافقت اللجنة على الطلب املقدم من املدرب الوطني 
إبراهيم الشمري بترشيحه حلضور دورة تدريب 
كرة القدم للمحترفني التي ستقام في طشقند حتت 
إشراف االحتاد اآلسيوي في نوفمبر املقبل على ان 

يتم ترشيح مدربني وطنيني آخرين للحضور.
كما أقرت اللجنة ان يكون 30 أكتوبر من كل سنة 
يوما للمدرب الوطني يتم من خاله تكرمي املدربني 
األفضل للفريق األول لكرة القدم والشباب في مختلف 

األندية واملنتخبات الوطنية لهاتني الفئتني حسب 
الكتاب الصادر من االحتاد اآلسيوي للمدربني على 
ان يخضع اختيار املدرب���ني األفضل لعدة معايير 
ومقاييس منها حتقيق البطوالت واالجنازات على 
الصعيدين احمللي واخلارجي، فيما حددت اللجنة 14 
أغسطس املقبل موعدا النعقاد جمعيتها العمومية. 
واطلعت اللجنة على الكتاب الصادر من احتاد كرة 
القدم الذي اقر فيه الشيخ طال الفهد رئيسا للجنة 
كما تقتضيه التعليمات الصادرة من االحتاد اآلسيوي 
للمدربني فيما بقيت املناصب األخرى على حالها. 
بدوره عبر نائب رئيس اللجنة د.حس���ني املكيمي 
عن س���عادته بان يكون الشيخ طال الفهد رئيسا 
للجنة املدربني الوطنيني لكرة القدم خاصة انه كان 

الداعم الوحيد لها منذ تأسيسها حتى اآلن.

توزيع جداول الروضان اليوم
وجه حسني غامن مدير دورة املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
لكرة الصاالت الدعوة الى مندوبي الفرق املشاركة في التصفيات 
التي س���تجرى 20 يوليو املقبل لتسلم جداول املباريات وذلك في 
ديوانية العميري بجوار مخفر منطقة الدعية في الفترة من اخلامسة 
وحتى السابعة من مساء اليوم.  وأشار غامن الى ان اللجنة املنظمة 
أنهت توزيع الفرق الثمانني املش���اركة في التصفيات على جداول 
بش���كل يضمن احليادية، مؤكدا ان أول عش���رة فرق في الترتيب 
العام ستتأهل تلقائيا الى مرحلة النهائيات التي ستقام في شهر 
رمضان املبارك، مضيفا ان التصفيات ستجرى على صالة الشهيد 
فهد االحمد باحتاد كرة اليد التي تستضيف سنويا الدورة. وأوضح 
ان فترة التسجيل شهدت اقباال كبيرا من جانب الفرق التي ترغب 
في املشاركة والتي وصل عددها الى 180 فريقا قبل ان يتم تصفيتهم 
إلى 80 فريقا. وأشاد غامن بتجربة التصفيات التي ستطبق للمرة 
األولى في تاريخ الدورة، الفتا الى انها ستضمن تأهل أفضل الفرق 
للمش���اركة في النسخة الرس���مية الى جانب فرق احملترفني التي 
ستأتي من اخلارج، مؤكدا ان اللجنة املنظمة استعدت مبكرا لهذا 

احلدث الذي يترقبه عشاق كرة الصاالت كل عام. 

انتظم فري���ق اجلودو بنادي الصليبخات في 
تدريباته اليومية ف���ي أول جتمع له على صالة 
النادي بانتظام جميع الاعبني وخصوصا أعضاء 
املنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في البطوالت 
القادمة، وقرر اجلهاز الفني للفريق بقيادة مدربه 
املصري إبراهيم عيس���ى إقامة معسكر خارجي 
مبش���اركة 25 العبا بعد اخذ املوافقة املبدئية من 
إدارة النادي وسيكون املعس���كر ملدة أسبوعني 
بعد ش���هر رمضان مباش���رة، ولم يتحدد املكان 
النهائي حيث هناك مفاضلة بني القاهرة وأملانيا 
ليكون استعدادا لبطولة االحتاد قبل املشاركة في 
فئة الصغار وحتت األش���بال التي تقرر انطاق 
منافس���اتهما خال أكتوبر املقبل مبشاركة أندية 

االحتاد.  وذكر عيس���ى أن الفريق سيلعب عددا 
من املباريات الودية مع الاعبني واألندية صاحبة 
اإلمكانيات املتقدمة خال املعسكر اخلارجي في 
إطار التجهيز واإلعداد ويش���تمل البرنامج على 
تدريبات مكثفة متتد لس���اعات طويلة.  وأشاد 
عيسى بالاعبني الذين انضموا إلى منتخب الصغار 
حتت 12 سنة واحلاصلني على امليدالية الذهبية 
والفضية في بطولة االحتاد السابقة وهم منصور 
سفاح ومحمد سفاح وعبدالرحمن غازي، إضافة 
إلى الاعبني أعضاء املنتخب الوطني الكبار أمثال 
يوس���ف علوان وعبداهلل مسير وصالح العنزي 
وعبداهلل س���اكت وناصر الظفيري وحمد نقيع 

وراشد عربود وعلي عويد وأحمد الراشد.

تفتتح اليوم البطولة العربية 
الثانية للجمباز الفني لفردي 
الرجال على كأس الشهيد فهد 
األحمد مبشاركة 12 دولة عربية 

وتستمر اربعة ايام.
البطولة سيف  وقال مدير 
ابوعدل ان حفل البطولة التي 
تقام برعاية من نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
الفهد سيقتصر  الشيخ احمد 
عل���ى اقامة حفل مبس���ط في 
فندق موڤنبيك � البدع تكرميا 
للوفود على ان تبدأ منافسات 
البطولة االثنني باقامة مسابقة 

الفردي العام.
واض���اف أن »اقام���ة هذا 

االحتف���ال جاء كبادرة جديدة 
من اللجنة املنظمة التي يرأسها 
الشيخ طال الفهد وذلك لاحتفاء 
بالوفود العربية املشاركة قبل 
بدء املنافسات التي حتتضنها 

صالة النادي العربي«.
ابوع���دل اهمية هذه  واكد 
العاقات  اللقاءات في توطيد 
الطيبة التي جتمع الرياضيني 
الع���رب عاوة عل���ى الفائدة 
الكبيرة الت���ي جتنيها الفرق 
املش���اركة في زي���ادة خبرات 
العبيها بفضل االحتكاك بينهم 
السيما أن افضل الاعبني العرب 
متواج���دون في ه���ذا العرس 

العربي.
وثمن رعاية الشيخ احمد 
الفهد الكرمي���ة للبطولة التي 

حتمل اسم الشهيد فهد االحمد 
الرائدة في  البصمات  صاحب 
الكويتية  الرياضي���ة  احلركة 
والعربية واآلسيوية والدولية، 
مرحبا بالوفود العربية الشقيقة 
املشاركة في هذا العرس العربي 
لرياضة اجلمب���از التي تلقب 

بعروس األلعاب األوملبية.
من جانبه اكد رئيس الوفد 
الكويتي املشارك في البطولة 
عبدالعزيز الهنيدي أن العبي 
املنتخب الوطني مس���تعدون 
متاما الحراز نتائج طيبة في 
البطولة س���واء في مس���ابقة 
الفردي العام او فردي األجهزة 
مؤكدا أن البطولة التي تزخر 
مبشاركة اهم الاعبني العرب لن 

تكون سهلة على االطاق. شهدت ساحة بيان الرياضية 
التابعة للهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة مهرجانا رائعا في 
ختام بطولة احملافظات الكروية 
الرابعة للكبار والثانية للبراعم 
اللتني اقيمتا حتت رعاية وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح االحمد الذي أناب 
عنه الش���يخة نعيم���ة األحمد 

لتتويج الفائزين.
وكانت املباراة النهائية للكبار 
قد شهدت فوزا مستحقا لفريق 
الشهيد فهد االحمد ممثل محافظة 
اجله���راء على فري���ق ديوانية 
الهزاع ممثل محافظة الفروانية 

4 � 0 بعد لقاء تدل نتيجته على 
سير اللعب خاله حيث فرض 
فريق الشهيد سيطرته الكاملة 
على اللقاء وامطر شباك الهزاع 
بأهداف جميلة وملعوبة ملاجد 
محمد )هدفان( ومساعد مناور 
وعبدالعزيز فهد )هدف واحد لكل 
منهما(. فيما استحق مركز شباب 
القادسية ممثل محافظة العاصمة 
الفوز ب���كأس البراع���م بعدما 
انتزع فوزا صعبا من منافسه 
مركز ش���باب الصباحية ممثل 
محافظة االحمدي 2 � 1 بضربات 
الوقت  انتهى  ان  الترجيح بعد 
االصلي بالتعادل من دون اهداف، 

وتكون طاقم التحكيم للمباراتني 
النهائيتني م���ن عايد الروضان 
وفالح درويش ورجعان املطيري 
بحضور رئي���س جلنة احلكام 

د.أحمد فرج.
وعقب نهاية مباراتي اخلتام 
قامت الشيخة نعيمة ومعها نائب 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة عصام جعفر ومحافظ 
حولي الفريق عبداهلل الفارس 
ومدي���ر مكتب وزي���ر الديوان 
املالك  الش���يخ حم���د  االميري 
ورئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
جاسم يعقوب بتتويج الفائزين 

وتسليم الكؤوس وامليداليات.

أعلن رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان »الوطنية« 
ألفضل الاعبني حسني عاشور ان األول من سبتمبر 
املقبل سيكون موعدا النطاق املهرجان برعاية 
وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي���ة ووزير التنمية ووزير اإلس���كان 
الش���يخ احمد الفهد على ان يشمل 21 لعبة بني 
فردية وجماعية. وأضاف عاشور خال اجتماعه 
باللجنة اإلعامية للمهرجان التي يرأسها عدنان 
الس���يد وبعضوية صادق بدر وخالد العدواني 
وعبدالرضا السماك، واحمد الرمضان مقررا ان 
اللجنة العليا املنظم���ة للمهرجان اعتمدت آلية 
جدي���دة للتصويت حيث وضعت نس���بة %40 
للجمهور ومثلها الجن���ازات الاعب وبطوالته، 
بينما ستكون نسبة 20% املتبقية من حق اللجان 
الفنية على ان يكون للجانب األخاقي لاعب دور 

كبير في االختيار.
وأشار الى ان من ضمن شروط املهرجان لهذا 
املوسم ان يكون الاعب ميثل الفريق األول ملختلف 
األلعاب، بينما ستكون الرياضة النسائية مجتمعة 

في التصويت الخيتار الاعبة األفضل في الكويت 
للموسم الرياضي 2009 – 2010 على ان يتم اإلعان 
عن أرقام وكيفية التصويت في حينه ليتسنى 
للجماهير اختيار العبيهم والعباتهم األفضل في 

األلعاب املقررة من قبل ادارة املهرجان.
وأوضح عاشور انه قد مت إطاق اسم »الوطنية« 
على املهرجان كراع رس���مي وذلك للدور املتميز 
الذي تقوم به الش���ركة الوطنية لاتصاالت في 
دعم ورعاية احلركة الرياضية في الكويت عبر 
جميع األنشطة واملجاالت شاكرا مدير العاقات 
العامة في الشركة الوطنية لاتصاالت عبدالعزيز 
البالول على التعاون الذي أبداه في سبيل العمل 
املثمر بني اللجنة املنظمة والوطنية لاتصاالت 
خاصة ان املهرجان أوال وأخيرا يهدف الى خدمة 
العبي والعبات الكويت ويسلط الضوء عليهم، 
مشيرا الى ان الرعاية االعامية للمهرجان ستكون 
من حق مؤسسة الوطن اإلعامية التي ساهمت 
بشكل بارز في جناح املهرجان في نسخته األولى 

املوسم املاضي.

كان مناسبة لتهنئة رئيس احتاد 
الكرة الشيخ طال الفهد واعضاء 
مجلس االدارة، مضيفا ان وجود 
الفهد في هذا املنصب يساعد على 

تطوير الرياضة اخلليجية.

م���ن جهت���ه ب���ارك رئيس 
اللجنة التنظيمية لدول مجلس 
التعاون البحريني احمد النعيمي 
االعتراف الرسمي من قبل االحتاد 
الدولي للكرة »فيفا« باحتاد الكرة 

الكويتي الشرعي، مؤكدا ان هذا 
االمر ينهي االزمة الكروية التي 
ان  الكوي���ت، متمنيا  مرت بها 
يس���اهم الفهد في عودة الكرة 

الكويتية الى سابق عهدها.

هذا وم���ن املق���رر ان يعقد 
اليوم اجتماع املكتب التنفيذي 
للجان االوملبية اخلليجية لدراسة 
العديد من املواضيع ذات الشأن 

االوملبي اخلليجي.


