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بعد عدم إقامة االنتخابات في الموعد الذي أعلنته اللجنة المؤقتة إلدارة النادي في الصحف

مرشحو »التغيير واإلصالح« بالصليبخات سجلوا إثبات حالة في المخفر
العمران: فرق خليجية وعربية تشارك في النسخة القادمة

اجتماع تحضيري لـ »يد« الشحومي 

عقدت اللجنة املنظمة لبطولة احملامي أحمد الشحومي الرمضانية 
لكرة اليد اجتماعها التحضيري األول النطالق البطولة في نسختها 
الثانية والتي س���تكون حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ احمد الفهد وذلك في الفترة من 5 الى 17 رمضان املقبل، وكان 

االجتماع بحضور النائب السابق واحملامي أحمد الشحومي.
وأشاد الشحومي بالصدى الذي القته البطولة في العام املاضي 
رغم انطالقتها للمرة األولى معتبرا أن ذلك يدفعنا الى حتقيق املزيد 
من النجاحات في النسخة الثانية منها والتي ستنطلق في رمضان 
املقبل، متقدما بالش���كر اجلزيل للش���يخ احمد الفهد على رعايته 
للبطولة، مش���يدا بهذه الرعاية الكرمية من شخصية لها بصمتها 
الواضحة على الرياضة الكويتية بشكل عام وعلى لعبة كرة اليد 
بشكل خاص، مؤكدا توفير كافة سبل النجاح الستمرار متيز البطولة 
والتي تعتبر األولى من نوعها في الكويت. واستمع الشحومي الى 
شرح من اللجنة املنظمة عن التصورات املوضوعة للبطولة القادمة 

مبديا موافقته على كل األمور التي تدعم جناحها.
بدوره أوضح رئيس اللجنة املنظمة العليا للبطولة حامد العمران 
أن جناح البطولة في نسختها األولى يعطي احلافز للتمسك بهذا 
النجاح والعمل على إبرازها بصورة أكثر إش���راقا من خالل طرح 
األفكار اجلديدة التي من ش���أنها تطوي���ر البطولة وضمان املزيد 

من التميز لها.
وأوضح العمران ان متيز البطولة العام الس���ابق جعل الكثير 
من الشركات واجلهات اخلاصة تبدي رغبتها في الدخول بالرعاية 
وذلك كدعم منها للعبة ولتحفيز الش���باب الكويتي على املشاركة 
فيها، مشيرا الى أن البطولة في نسختها املقبلة ستشهد مشاركة 
كثير من الفرق التي تندرج حتت مسميات شركات كبرى ستقدم 

لها كل الدعم للمشاركة الفاعلة في املنافسات.
وقال العمران: بال شك فإن مثل هذا الدعم الكبير سيكون حافزا 
للجنة التنظيمية للبطولة لطرح املزيد من األفكار التي من شأنها 
رفع مستوى البطولة كما نعلن جلميع الشركات الراغبة في الرعاية 
أن الباب مفتوح لها لش���عورنا مبدى أهمية الدعم الذي يستحقه 

الالعبون املشاركون.
واضاف: سنستضيف في النسخة القادمة فرقا خليجية وعربية 
للمش���اركة في البطولة وذلك إلعطاء ج���و التنافس أبعادا رائعة 
حتق���ق املزيد من اإلثارة للبطولة هذا باإلضافة الى فرقنا احمللية 

املتميزة.

مبارك الخالدي 
توج���ه مرش���حو قائم���ة 
»التغيير واالص���الح« بنادي 
الى  الصليبخات صباح امس 
مخفر ش���رطة املنطقة حيث 
اثبات  قاموا بتسجيل محضر 
املتمثلة  الواقع���ة  ف���ي  حالة 
في عدم ايف���اء االدارة املؤقتة 
للنادي بوعدها باجراء انتخابات 
تكميلية ملجلس االدارة حسب 
االعالنات التي قامت ادارة النادي 
بنشرها بالصحف احمللية وفق 
ما تقتضيه اجراء االنتخابات 

في مثل هذه االحوال.
القائمة خلف  وقال رئيس 
الهاجري ل�»األنباء«: توجهنا الى 
ادارة النادي صباح امس ملمارسة 
حقنا ف���ي الترش���ح خلوض 
انتخابات مجلس االدارة وفق 
االعالنات التي نشرتها الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ممثلة 
مبجلس ادارة النادي عن فتح 
باب الترشح لالنتخابات، حيث 
مت بالفعل فتح باب الترش���ح 
في 22 من مايو املاضي واغلق 
في 30 منه وح���ددت يوم 30 
يونيو املنصرم »امس« موعدا 
الجراء االنتخابات، ومت نش���ر 
ه���ذه الدعوات ف���ي الصحف 

اليومية.
الهاج���ري: وعلى  وأضاف 
هذا االس���اس وبناء على دعم 
اهالي املنطقة واعضاء اجلمعية 
العمومية قمنا باتخاذ كل ما يلزم 
خلوض االنتخابات حسب املوعد 
احملدد اال انن���ا فوجئنا بعدم 
وجود أي مظاهر توحي بإجراء 
او اي اس���تعدادات  انتخابات 
من ادارة الن���ادي لالنتخابات 
كالصناديق االنتخابية وتواجد 
ممثلو هيئة الش���باب وكذلك 
رجال االمن لالشراف على سير 

العملية االنتخابية.
واشار الى اننا خاطبنا رئيس 
اللجنة املؤقت���ة الدارة النادي 
د.مساعد الكريباني الذي اكد لنا 
ان هناك تعليمات شفهية من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

االربعاء املوافق 30 يونيو 2010 
الن���ادي وذلك النتخاب  مبقر 
مجلس ادارة جديد )االنتخابات 
التكميلية( لتكملة املدة املتبقية 
للمجلس في دورته 2012/2008 
كما تقرر فتح باب الترشح في 
22 من مايو وحتى التاسعة من 
مساء 31 منه، وتقدم الطلبات 
وفق النم���اذج املعدة لها مبقر 
النادي خالل املواعيد الرسمية 
لل���دوام وس���يقتصر حضور 
الذين  اجلمعية على االعضاء 
مضت على عضويتهم س���نة 

ميالدية كاملة.

الرياضة  ادارة  مش���رفة على 
لكننا ال من����لك كت���با رسمية 
بذل���ك، ونتم����نى من اجلميع 
ان يتفه���م ال���وضع الرياضي 
ال���س���ائد ريثما يتم توضيح 

االمور العالقة.
اجلدي���ر بالذكر ان مجلس 
ادارة النادي قد اعلن في عدد 
من وس���ائل االع���الم انه بناء 
على قرار مجلس ادارة النادي 
باجتماع���ه رق���م »5« املنعقد 
بتاريخ 4 ماي���و املاضي تقرر 
دعوة اجلمعية العمومية العادية 
لالنعقاد في التاسعة من صباح 

بتصريف امور النادي خاطبنا 
الهيئة بشأن هذا االمر، اذ تتجه 
النية الى الغاء هذه االنتخابات 
او تأجيلها وفق منظور شامل 
ينطب���ق على جمي���ع االندية 
وليس الصليبخات فقط وهذا 
ما ننتظره من مسؤولي الهيئة 
اليضاح جميع االمور واحلقائق 

املتعلقة بهذا االمر.
واوضح العازمي اننا في وقت 
سابق اوضحنا للمرشحني ان 
النية تتجه الى الغاء او تأجيل 
هذه االنتخابات وفق ما تلقيناه 
ش���فهيا من الهيئة كجهة عليا 

الى ان  الق����بيل.مش���يرا  هذا 
قائ����مة االصالح والتغ����يير 
ته�����دف من وراء هذا االجراء 
الثب���ات حالة ع�������دم اجراء 
االنتخابات ف����ي موع�����دها 
القانونية  حلف���ظ احلق���وق 

املترتبة على ذلك.

الكرة في ملعب الهيئة

بدوره قال د.مساعد العازمي 
اتخاذ  ان من حق املرش���حني 
التي يرونها تصب  االجراءات 
في صاحلهم وه���ذا حق كفله 
القانون لكنن���ا كإدارة معنية 

بإلغاء او تأجيل هذه االنتخابات، 
ولم يكشف عن اي كتب رسمية 
موجهة من الهيئة الدارة النادي 

تفيد بهذا التأجيل او االلغاء.
وبني الهاجري ان ادارة مخفر 
ابدت استغرابها  الصليبخات 
انتخابات  لعدم علمها بوجود 
في النادي، مشيرا الى ان العادة 
ج���رت على ان تت���م مخاطبة 
مديرية االمن في املنطقة قبل 
وقت كاف التخ���اذ اخلطوات 
واالجراءات الالزمة في مثل هذه 
االحوال، بل اكدت ادارة املخفر 
لنا انهم لم يردهم ش���يء من 

الشيخ أحمد الفهد وأحمد الشحومي في البطولة املاضية

الشيخ مشعل طالل الفهد مع الالعبني املتوجني

احمد احملمدي في صفوف سندرالند املوسم القادم

»البحري« يمثل الكويت
بالملتقى  الثقافي الخليجي

غادر البالد متوجها الى قطر وفد 
البحري  النادي  الثقافي في  الفريق 
الرياضي الكويتي احلاصل على بطولة 
الدوري الثقافي على مستوى االندية 
الشاملة واملتخصصة للموسم احلالي 
لتمثيل الكويت في امللتقى الثقافي 
اخلامس لشباب دول مجلس التعاون 
الذي تنظمه  العربية  لدول اخلليج 
االمانة العامة لدول مجلس التعاون 
القطرية  العاصم���ة  وتس���تضيفه 

الدوحة.

قوى »المعاقين« 
يتألق في تونس

واصل العبو والعبات نادي املعاقني 
تألقهم في امللتقى الدولي الرياضي 
في تونس أللعاب القوى، حيث حقق 
الالعب حمد العدواني امليدالية الذهبية 
في سباق 200 متر وأحرز نفس الالعب 
امليدالية البرونزية في س���باق 100 
مت���ر فيما جنح ع���ادل العجمي في 
احراز امليدالية الفضية بدفع اجللة، 
واس���تطاع زميله الالعب احمد نقا 
من احراز ميداليتني برونزيتني في 
س���باقي 200 و100 مت���ر لفئة 33، 
فيما جنحت الالعبة مها الشريعان 
في احراز برونزية الصوجلان بعد 
منافسة قوية من املشاركات لتنجح 

الشريعان في اقتناص امليدالية.
وبدوره فق���د متكن الالعب حمد 
حربي من احراز امليدالية البرونزية 

بدفع القرص.

قرعة غرب آسيا اليوم بمشاركة األزرق

المعتصم في األهلي والمحمدي إلى سندرالند

جعفر يتفقد ستاد جابر 

»الكراتيه« يشكل وفده الخليجي
ش���كل احتاد الكراتيه وفده املش���ارك في بطولة اخلليج الثانية 
عشرة للشباب والناشئني واالشبال التي ستقام في العاصمة القطرية 
الدوحة في الفترة من 14 -18 يوليو اجلاري برئاسة امني السر العام 
خلف الس���عيدي وعضوية عضوي مجلس االدارة خالد العدواني 
وناص���ر الفرج اداريني واملدربني بدر العتيبي وعالء احلواج وجابر 
احلماد واحلكام حسني احلداد وناصر بارز وسيف الهندال وفيصل 

الفودري و24 العبا.

بدء التسجيل بدورة الرومي
اعلن احمد الرومي رئيس اللجنة املنظمة لدورة الرومي لكرة قدم 
الصاالت عن فتح باب التسجيل امام الفرق التي ترغب في املشاركة 
في الدورة التي ستنطلق في 12 يوليو على صالة الشهيد فهد االحمد 

حتت رعاية النائب عبداهلل الرومي نائب رئيس مجلس االمة.
وقال احمد الرومي ان باب التس���جيل سيفتتح ابتداء من اليوم 
في اخلامس���ة مساء في صالة الشهيد فهد االحمد بالدعية وستكون 
هناك جلنة فنية الس���تقبال الراغبني في التس���جيل ومن املقرر ان 
يصل عدد الفرق املشاركة الى 64 فريقا يتم تقسيمها الى مجموعات 

بنظام خروج املغلوب.

تسحب اليوم في عمان قرعة النسخة السادسة 
من بطولة غرب آس����يا لكرة القدم والتي ستقام 
في العاصمة األردنية عمان من 24 سبتمبر الى 3 

أكتوبر املقبلني مبشاركة تسعة منتخبات.
وبحسب أمني عام احتاد دول غرب آسيا لكرة 
القدم فادي زريقات »فإن املنتخبات املش����اركة 
في النس����خة السادسة زاد عددها وألول مرة في 
تاريخ البطولة إلى 9 بانضمام الكويت والبحرين 
واليمن اضافة الى سلطنة عمان ومنتخبات الدول 
املؤسس����ة )بغياب لبنان( وه����ي إيران )حاملة 
اللقب( والعراق وس����ورية وفلسطني واألردن«. 
وتابع زريقات »ان املنتخبات التس����عة ستوزع 
على ثالث مجموعات بحيث تلعب كل مجموعة 
من مرحلة واحدة على أن يتأهل الى نصف النهائي 
أبطال املجموعات الثالث إضافة الى أفضل منتخب 

يحتل املركز الثاني«.
وأك����د زريقات »اختي����ار األردن وإيران على 
رأس����ي مجموعتني، فيما سيتم بالقرعة اختيار 

رأس املجموعة األخرى«.
واعتبر ان بطولة غرب آسيا هذا العام »فرصة 
مثالية ملعظم املنتخبات املشاركة قبيل كأس آسيا 
في الدوحة مطلع العام املقبل«، مش����ير الى ان 
»انضمام األزرق والبحرين واليمن للمرة األولى 
يشكل اضافة كبيرة للبطولة«، معربا عن أسفه 
»لغياب لبنان للمرة األولى لظروف خاصة باحتاد 

الكرة اللبناني«.
وكانت بطولة غرب آسيا انطلقت عام 2000 في 
عمان )املقر الدائم الحتاد دول غرب آسيا للعبة 
كرة القدم( الذي يرأس����ه األمير علي بن احلسني 

رئيس االحتاد األردني.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اقترب مدافع النادي اإلسماعيلي الدولي 
املعتصم سالم من االنضمام لالهلي مقابل 
خمسة ماليني جنيه، وهو ما سيتم اإلعالن 
عنه خالل الس���اعات القليلة املقبلة بعد 
اجللسة التي جمعت رئيس النادي نصر 
أبواحلسن وعضو املجلس وخالد الطيب 
مع وكيل أعمال الالعب تامر النحاس وأحد 
مسؤولي األهلي مساء اول من امس، ومت 
خاللها االتف���اق على كل التفاصيل التي 
تقضي بحصول اإلسماعيلي على خمسة 
ماليني جنيه مقابل االستغناء عن الالعب 
لألهلي بناء على رغبة املعتصم الذي رفض 
بأي حال االس���تمرار مع فريقه، مطالبا 
بحقه في الرحيل رغم ارتباطه بعقد مع 

النادي ميتد ملوسمني مقبلني.
من جانب آخر، عاد الى القاهرة نائب 
رئيس االحتاد هاني ابوريدة ملدة 48 ساعة، 

يعود بعدها الى جوهانسبرغ الستكمال 
عمله مع االحتاد الدولي لكرة القدم، في 
ادارة شؤون بطولة كأس العالم بجنوب 
افريقيا، وجاءت العودة السريعة ألبوريدة 
بناء على اس���تدعاء من رئيس املجلس 
القومي للرياضة حس���ن صقر لتسيير 
ش���ؤون االحتاد العاجلة وتوقيع بعض 
املستندات والشيكات، مما يؤكد ان زاهر 
لم تعد له أي صالحية في ادارة شؤون 
االحتاد بعد صدور احلكم األخير ببطالن 

انتخابه رئيسا لالحتاد.
في السياق نفسه، اجرى رئيس نادي 
النصر د.عمرو عبداحلق اتصاال هاتفيا 
مبسؤولي املجلس القومي للرياضة ملعرفة 
ما يدور داخل كواليس املجلس القومي 
للرياضة، وأكدوا له أن املجلس سيقوم 
بتنفيذ قرار احملكمة اإلدارية العليا والذي 
يقضى ببطالن ترش���يح سمير زاهر في 

انتخابات احتاد الكرة املاضية، ألن احلكم 
نهائي.

وفي انبي، وافق مجلس االدارة رسميا 
على إعارة الظهير األمين أحمد احملمدي إلى 
نادي سندرالند اإلجنليزي ملدة موسم واحد 

مقابل نصف مليون جنيه إسترليني.
وقد اكد مدير الكرة بالنادي البترولي 
عالء عبدالصادق أن اإلدارة وافقت على 
إعارة الالعب موسما واحدا مقابل نصف 
مليون جنيه إس���ترليني على أن يكون 
للنادي اإلجنليزي أحقية ش���راء الالعب 
رسميا بعد نهاية املوسم مقابل مليوني 
إسترليني، وبذلك تكون القيمة اإلجمالية 
للصفق���ة في حالة بيع الالعب رس���ميا 
مليونني ونصف املليون جنيه إسترليني، 
باإلضافة إلى أن نادي إنبي س���يكون له 
احلق في احلصول على نس���بة 15% في 

حالة بيع الالعب لناد آخر.

قام املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
باإلنابة عصام جعفر بزيارة تفقدية إلى ستاد جابر 
الدولي للوقوف على آخر التطورات واالستعدادات 
اجلارية ومتابعة العم����ل في هذا الصرح املقرر 

افتتاحه في أكتوبر املقبل.
وجال جعفر في الستاد واطلع على سير العمل 
بحضور مس����ؤولني من الهيئة وكذلك من وزارة 
األش����غال حيث ناقش معهم كل األمور التي تهم 
هذا الصرح، مؤكدا أن اجلميع يتطلع إلى االنتهاء 
الكامل من كل األعمال متهيدا الفتتاحه الرسمي، 

مشيدا بجهود العاملني والقائمني عليه.
وأكد جعفر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة 
سوف تولي هذا املوضوع جل اهتمامها في املرحلة 
املقبلة وسوف تش����كل جلنة مهمتها التحضير 
والتجهيز حلفل االفتتاح ليظهر بالشكل الالئق 

أمام الضيوف. 

واعتبر جعفر س����تاد جابر الدولي واحدا من 
ابرز املعالم الرياضية في الشرق األوسط وصرحا 
رياضيا كبيرا يفتخر به كل كويتي كونه يحمل 

اسم األمير الراحل الشيخ جابر األحمد.
وعبر جعفر بعد زيارته للس����تاد واجتماعه 
باملس����ؤولني عن ارتياحه للمراحل التي قطعها 
العاملون بالستاد في التجهيز واإلعداد لالفتتاح 
ال����ذي يترقبه اجلميع، متمني����ا منهم املزيد من 

اجلهد والعمل.
ون����وه بالدور واجلهود الت����ي قامت بها عدة 
جهات حكومية بالدولة في سبيل متابعة واجناز 
الس����تاد ومنها وزارة املالي����ة ومجلس الوزراء 
والديوان األميري وجلن����ة املناقصات املركزية 
ووزارة األشغال، متمنيا أن يشهد افتتاحه في شهر 
أكتوبر املقبل بداية الغيث النتصارات الرياضة 

الكويتية في جميع احملافل.

7 ميداليات للكويت في ختام »العربية للجمباز«
 حقق العبو منتخبنا س���بع 
ميداليات متنوعة في ختام البطولة 
العربية الثانية للجمباز على كأس 
الشهيد فهد األحمد لفردي الرجال 
والت���ي احتضنتها صالة النادي 
العربي مبشاركة عدد من منتخبات 

الدول العربية.
وحل منتخبنا في املركز الثاني 
خلف املنتخب القطري الذي فاز 
باملركز األول بعد حتقيقه ثالث 
ميداليات ذهبية وواحدة فضية 
فيما جاء الفريق الس���وري ثالثا 
بذهبية واح���دة وفضيتني بينما 
حل املنتخب املغربي رابعا بحصده 
ذهبية واحدة ومثلها فضية وثالث 

برونزيات.
ومتكن جواد احلرز من حتقيق 
ذهبية جهاز حصان احللق أمام 
عب���داهلل كرم واملغربي س���تور 
عبدالكرمي اللذين أحرزا املركزين 
الثاني والثالث على التوالي بينما 
حق���ق العبنا عبداهلل كرم املركز 
األول في منافسات جهاز املتوازي 
امام القطري محمود السعدي الذي 
حل ثانيا والعراقي علي محسن 

الذي جاء ثالثا.
وأسفرت املنافسة على جهاز 
القطري محمود  العقلة عن فوز 
الس���عدي باملركز األول امام كل 
من محمد عمران واملغربي ناصر 
عبدالرزاق اللذين احتال املركزين 
الثاني والثالث فيما متكن القطري 
اآلخ���ر ناصر احلمد م���ن الفوز 
بجهاز طاول���ة القفز امام العبنا 
جواد احلرز الثاني والعراقي علي 

محسن الثالث.

تشارك في هذه البطولة ألول مرة 
وقدم أبو عدل شكره العميق الى 
رئيس اللجنة االوملبية الش���يخ 
احمد الفهد على رعايته الكرمية 
للبطولة، منوها باجلهود احلثيثة 
للجنة املنظمة للبطولة برئاسة 
الشيخ طالل الفهد والتي ساهمت 
بالنجاح املميز للبطولة من جميع 

النواحي.
يذكر ان ممث���ل راعي احلفل 
الش���يخ مش���عل طالل الفهد قام 
ورئي���س وأعض���اء االحتادين 
الكويتي والعربي للجمباز بتكرمي 
الالعبني الفائزين والذين حصلوا 

على جوائز نقدية.

باحتكاك األبطال العرب في جتمع 
اخوي جميل، األمر الذي يساهم في 
ارتفاع مستواهم الفني إلعدادهم 
جيدا للمنافسات القارية والدولية 

املقبلة.
وأضاف أبو عدل الذي يشغل 
منصب مدير البطولة ان االحتاد 
اقام���ة مثل هذه  سيس���تمر في 
البطوالت س���واء على مستوى 
املنتخبات او األندية وذلك لتطوير 
هذه الرياضة الرشيقة في كل الدول 

العربية املنضوية في االحتاد.
وأكد ان ما حققه أبطال الكويت 
ف���ي البطولة يعد اجن���ازا طيبا 
في ضوء األس���ماء اجلديدة التي 

وشهد جهاز احلركات األرضية 
تألقا مغربيا بإحراز الالعبني ناصر 
عبدالرزاق وموسى رشيد املركزين 
األول والثاني على التوالي فيما 
جاء العبنا محمد عم���ران ثالثا 
بينما س���يطرت س���ورية على 
منافس���ات جهاز احللق بتحقيق 
األخوين ف���ادي بهلوان وفراس 
بهلوان املركزي���ن األول والثاني 
الثالث للمغربي  املركز  فيما عاد 

موسى رشيد.
وقال رئي���س االحتاد العربي 
للجمباز س���يف أب���و عدل عقب 
ختام البطولة ان البطولة ظهرت 
مبستوى فني جيد وحققت أهدافها 
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