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جعفر رفع محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة إلى العفاسي

إدارات األندية المعّينة مستمرة في عملها
»اليد« حدد مواعيد بطوالت الموسم الجديد

 مبارك الخالدي
رفع مدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة بالوكالة 
عصام جعفر مذكرة الى وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي بشأن الوضع 
القانوني لمجالس ادارات االندية 
المذكرة  المعينة وتضمن���ت 
نس���خا من محض���ر اجتماع 
مجلس ادارة الهيئة الذي عقد في 
5 ابريل الماضي والمتضمن قرار 
مجلس االدارة بتعيين مجالس 
ادارات مؤقتة الندية القادسية 
والنصر والصليبخات واليرموك 
والساحل والجهراء والتضامن 

وخيطان.
وذكر احد رؤساء مجالس 
ادارات االندية المعينة »رفض 
الكش���ف عن اس���مه« ان قرار 
المعينة  المجالس  اس���تمرار 

في مهامها وبكامل الصالحيات 
الممنوحة لها هو قرار صحيح 
من الناحي���ة القانونية، حيث 
ان قرار مجلس االدارة الصادر 
المجال���س  ادارات  بتعيي���ن 
المؤقتة لم يحدد سقفا زمنيا 
محددا النتهاء مهام اعمال هذه 
المجالس ولكن ما تم تحديده 
هو الدعوة الى اجراء انتخابات 
تكميلية خالل ثالثة اشهر من 
بدء عمل هذه المجالس مباشرة 

اعمالها.
واش���ار المص���در ال���ى ان 
المتمعن في قرار اجتماع مجلس 
االدارة ال���ذي عقد في 5 ابريل 
الماضي يلحظ عدم تضمن القرار 
أي تاريخ محدد النتهاء اعمال 
هذه المجال���س وبالتالي فان 
استمرارها في مهامها في ادارة 
االندية المذكورة امر ال يخالف 

القانون وعليه فان الدعوة الى 
انعق���اد اجتماع لمجلس ادارة 
الهيئة ليست له عالقة بالوضع 
القانوني لمجالس ادارات االندية 

المعينة.
ولفت المصدر الى ان المدير 
العام باالنابة عصام جعفر قد 
اوضح الصورة القانونية للوزير 
العفاسي اذ أطلعه على نسخة 
من محضر االجتماع كما بين له 
ان مدة الثالثة اشهر التي وردت 
في المحضر انما تخص الدعوة 
الى عقد جمعيات عمومية غير 
عادية لالندية المعينة الجراء 
انتخاب���ات تكميلي���ة للدورة 
االنتخابي���ة 2008/ 2012 وال 
تعني ان مدة عمل هذه المجالس 
هو الثالثة اشهر وبالتالي فان 
المؤقتة مستمرة في  االدارات 

عملها وفق صحيح القانون. 

 حامد العمران
استقرت جلنة املسابقات باحتاد 
ك���رة اليد على برنامج املوس���م 
املقب���ل 2011/2010 عل���ى ان يبدأ 
الدرجة األولى بالبطولة  نشاط 
التي س���تنطلق 12  التنشيطية 
أكتوبر املقبل، وتبدأ بطولة دوري 
الدمج في 21 ديسمبر املقبل، فيما 
تنطلق بطوالت الدوري للمراحل 
الس���نية في أكتوبر املقبل حيث 
تنطلق مس���ابقة حتت 16 سنة 
اجلمعة 8 أكتوبر وبعد يوم تنطلق 
مسابقة حتت 12 سنة على ان تبدأ 
مس���ابقة حتت 18 سنة األحد 10 
من نفس الشهر وأخيرا تنطلق 
مس���ابقة حتت 14 سنة بعد يوم 

واحد.
 وتقام املسابقات بنظام دوري 
من مرحل���ة واحدة، فيما تدرس 
جلنة املس���ابقات تطبيق نفس 
نظام دوري الدرجة األولى على 
دوري حتت 18 سنة وهو ان تلعب 

الفرق الستة األولى دوري جديدا 
بعد انتهاء املرحلة األولى وسيتم 
اتخاذ القرار خالل الفترة القليلة 

املقبلة.
م���ن جانبه ق���ال مقرر جلنة 
املسابقات فيصل باقر ل� »األنباء« 
ان جلن���ة املس���ابقات ارتأت أن 
يب���دأ موس���م الدرج���ة األولى 
بالبطولة التنش���يطية لتستعد 
الفرق بشكل جيد لدوري الدمج 
السيما ان بعض الفرق تعاقدت 
مع أجهزة فني���ة جديدة حتتاج 
للتعرف على إمكانيات الالعبني 
الفرق األخرى على  ومستويات 
ارض الواقع، والبطولة التنشيطية 
تعد الفرصة املثلى لذلك، متمنيا 
التوفي���ق للجميع على ان يظهر 
دوري الدمج مبستوى فني أفضل 
من الس���نوات املاضية ليساهم 
ذلك برفع املستوى العام للعبة 
ما ينعكس ايجابيا على مستوى 
العبي املنتخب مبرحلتي الشباب 

والعمومي.
ومن جانب آخر أرسل احتاد 
اليد كتبا رسمية إلى جميع األندية 
يخطرهم فيها بان الالعبني املعارين 
إلى أندية أخرى يعودون تلقائيا 
الى أنديتهم بشرط إعادة إرسال 
أسمائهم إلى االحتاد في الكشوف 
الرسمية التي ترسلها األندية الى 
االحتاد قبل بداية كل موسم، أما في 
حال اكتمال عدد الالعبني املسجلني 
وعدم تفريغ مكان لالعب املعار 
فان الالعب سيصبح حرا يستطيع 
الذهاب ألي ناد يحدده من خالل 
توقيعه على اس���تمارة تسجيل 
جديدة، ومن ابرز الالعبني املعارين 
العب���ا الكويت احم���د الكندري 
املعاران لنادي  ويعقوب عيسى 
الصليبخات والعب التضامن فواز 
عباس والعب اجلهراء أنور مفرح 
املعاران أيضا لنادي الصليبخات 
والعب الشباب عبدالعزيز يالوس 

املعار للعربي.

محليةمتفرقات

وافقت ادارة القادسية على اقامة مباراة اعتزال 
العب الفريق األول لكرة القدم أحمد البلوشي خالل 

املوسم القادم.
 أكد مساعد مدير قطاع الناشئني لكرة السلة بالقادسية 
الش��يخ مشعل طالل الفهد ان اس��تقباله لالعب الفريق 
األول لكرة السلة في نادي الكويت أسامة الفرحان العائد 
من رحلة العالج الطويلة جاء بدافع من الروح الرياضية 

خاصة ان الالعب يعتبر احد العبي أزرق السلة.
 ق���ال مدير قطاع الناش���ئني لك���رة اليد بنادي 
الصليبخات املدرب الوطني عباس طه ان فرق اليد 
للمراحل الس���نية حتت 18 و16 س���نة ستغادر الى 

معسكر القاهرة 11 اجلاري وملدة 13 يوما.
أكد العب الكرة الطائ��رة بالنادي العربي واملنتخب 
الوطني راش��د الرشود انه يس��عى الى اقامة دورة بني 
أبطال األندية اخلليجية في مهرجان اعتزاله الذي سيقام 

في بداية املوسم اجلديد.
قال رئيس احتاد االس���كواش حسني مقصيد ان 
املنتخبني الوطنيني للناشئني والشباب بدآ مشاركتهما 
أمس في البطولة اآلسيوية الثالثة واملقامة في العاصمة 
املاليزية كواالملبور والتي تس���تمر على مدى ثالثة 

أيام.
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