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أشادت بالقضاء العادل ودعت إلى سرعة تعديل التشريعات الرياضية

ض مصلحة الكويت للخطر.. والُحكم أعاد اعتبارنا أندية التكتل: لم ُنعرِّ
أص���درت أندية التكتل وهي: القادس���ية والتضامن وخيطان 
واليرموك والصليبخات واجلهراء والساحل والفحيحيل والشباب 
بيانا أمس بعد عودة تسلم مجالس إداراتها املنتخبة زمام األمور 
فيه���ا اثر صدور حكم محكمة التمييز ملصلحة أندية القادس���ية 

والفحيحيل والشباب، وفيما يلي نص البيان:
لقد من اهلل عز وجل علينا في هذا الوطن العزيز بنعم ال تعد 
وال حتص���ى، ومن بني هذه النعم نعمة العدل التي ميزت وطننا 
الغالي وكانت سببا لنهضته وبنائه على كل املستويات وفي كل 
االصعدة، ولعل احلكم التاريخي االخير الذي صدر من أعلى درجة 
في الهيكل القضائي لبلدنا احلبيب أال وهي محكمة التمييز بالغاء 
قرار حل مجلس ادارة نادي القادس���ية وتأييد حكم االستئناف 
بعودة مجلس���ي ادارتي ناديي الفحيحيل والشباب وامتداد اثر 
هذا احلكم العادل ليش���مل بقية االندية الشرعية الوليدة إلرادة 
جمعياتها العمومية والتي مت حل مجالس اداراتها املنتخبة ظلما 
وجورا بقرار مجحف اتخذته االدارة السابقة للهيئة العامة للشباب 
والرياضة في ليلة ظلماء غاب عنها بدر العدالة واالنصاف، امنا 

يدل هذا احلكم على ان قضاءنا الشامخ والنزيه سيظل دائما أبدا 
مالذا آمنا، وحصنا حصينا لكل ذي حق، وكل من يتعرض للظلم 

واجلور من أبناء هذا الوطن الغالي.
ان صدور هذا احلكم التاريخي العادل امنا يبرهن على صحة 
اجراءاتنا وسالمة موقفنا وحرصنا على مصلحة بلدنا وحماية 
أبنائنا الالعبني واجلماهير من مخاطر تعليق عضوية احتادنا لكرة 
القدم لدى االحتاد الدولي للعبة، كما يثبت هذا احلكم اننا كأندية 
تكتل رياضي تعرضت لكثير من االتهامات واالس���اءة والتطاول 
على مدى س���نوات مضت لم نكن يوما سببا في تعريض سمعة 
أو مصلح���ة أو مكانة بلدنا للخطر في احملافل الرياضية، بل اننا 
حتملنا ما حتملناه وعانينا ما عانيناه من اجل نزع فتيل أي أزمة 
أو مشكلة محتملة بني هيئاتنا الرياضية احمللية وبني املنظمات 

الرياضية االقليمية أو القارية أو الدولية ذات الصلة.
ان صدور هذا احلكم التاريخي العادل يدفعنا للتمسك مبواقفنا 
ومبادئنا وقناعاتنا اكثر من ذي قبل، كما انه يعزز مطالبنا ويدعم 
نداءاتنا التي وجهناها مرارا الى حكومتنا الرشيدة والى العقالء 

في مجلس االمة لرد اعتبار شبابنا الرياضي من خالل التعجيل 
باجراء التعديالت الالزمة على التشريعات الرياضية احمللية لتكون 
متفقة ومتسقة مع مبادئ وقواعد وقوانني اللجنة االوملبية الدولية 
وبقية االحتادات الدولية املختصة لرفع االيقاف الدولي املفروض 
على رياضاتنا من قبل املجتمع الرياضي الدولي حتى يعود علمنا 
الغالي ليرفرف من جديد في سماء املنافسات الرياضية الدولية 
ولكي يتغنى أبطالنا بالنشيد الوطني لكويتنا الغالية ولوضع حد 
لسنوات أربع مريرة نالت من طموحات وآمال أبنائنا الرياضيني 

العبني كانوا أو اداريني أو مدربني أو جماهير وفية.
إن صدور هذا احلكم التاريخي العادل ملصلحة نادي القادسية 
وتأييد حكم االستئناف بعودة مجلسي ادارتي ناديي الفحيحيل 
والشباب ومد اثره ليشمل جميع االندية االخرى وتنفيذه من قبل 
االدارة احلالية للهيئة العامة للش���باب والرياضة بقيادة د.فؤاد 
الفالح رئيس مجلس االدارة واملدير العام وجميع نوابه ومجلس 
االدارة يوجب علينا توجيه أس���مى آيات الش���كر والعرفان لهم 
امتنانا لش���جاعتهم وتقديرا حلرصهم ع لى اعادة احلق لنصابه 

من خالل اتخاذ قرار اعادة جمي���ع االندية الرياضية التي طالها 
قرار احلل اجلائر، وال يفوتنا في هذا املقام أيضا ان نوجه جزيل 
الشكر واالمتنان لكل من آزرنا ودعمنا في قضيتنا من جمعيات 
نفع عام ونقابات ومؤسس���ات املجتمع املدني واالفراد من أركان 
هذا املجتمع، ونتقدم بالش���كر أيضا الى رجال القانون احملامني 
واملستشارين الذين وضعوا كل قدراتهم وإمكانياتهم للدفاع عن 
قضيتنا العادلة أمام س���احة القضاء وخارجها، وان كنا نفتخر 
باعتبار هذا احلكم التاريخي مبنزلة وسام شرف فإننا نتشرف 
بوضع هذا الوس���ام ع ى رأس سلطتنا القضائية الشامخة وعلى 

صدور كل الذين آزروا موقفنا ودعموا قضيتنا.
وف���ي اخلتام، فإنن���ا نتعهد أمام اهلل عز وج���ل ومن ثم أمام 
صاحب الس���مو األمير وس���مو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء والش���عب الكويتي كافة بأن نعم���ل ونخلص وجنتهد 
حلماي���ة أبنائنا الرياضيني وحتقيق مصلحتهم في كل املجاالت، 
الس���يما املجال الرياضي، واهلل ول���ي التوفيق، وآخر دعوانا أن 

احلمد هلل رب العاملني.

العربي يهزم الشباب في المباريات المؤجلة  السعيد: االتحاد الكويتي أنقذ األجندة العربية بعد اعتذار الجزائر

الساحل يخطف فوزًا مثيرًا من الجهراء في »السلة«  شهريان والوليد وبهزاد وعبدالكريم 
إلى الدور الثاني في »المبارزة العربية«

بنادي القادسية، يلتقي الساحل )15 
نقطة( مع الشباب )9 نقاط( في 
ال�5، فيما يسعى اجلهراء )11 نقطة( 
للنهوض من جديد عندما يالقي 

كاظمة املتصدر )16 نقطة(.

تواص����ل البطولة العربية للمبارزة منافس����تها لليوم الثاني على 
التوالي بصالة احتاد اجلودو والتايكوندو مبشاركة 9 دول هي: اإلمارات 
واألردن والع����راق والبحرين ومصر وتونس ولبنان وقطر باإلضافة 
إلى الكويت البلد املضيف حيث تقام حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية والتنمية الشيخ احمد الفهد وتستمر حتى 
ال� 21 اجلاري. وتبدأ منافسات تصفيات سالح االيبيه ذكور وتصفيات 
فلوريه إناث في العاشرة صباحا، على أن تكون تصفيات سابر ذكور 
في الثانية عش����رة ظهرا، وس����تقام النهائيات وتوزيع امليداليات في 
اخلامسة والنصف، وبذلك تختتم منافسات الفردي ايبيه ذكور وفلوريه 
إناث وسابر ذكور. وش����هد اليوم األول للبطولة تألق العبي منتخبنا 
بصعود جميع الالعبني املشاركني في منافسات فردي سالح الفلوريه 
وهم: عبداحملسن شهريان وناصر الوليد وعلي بهزاد وعماد عبدالكرمي 
الى الدور الثاني الذي اختتمت منافساته في ساعة متأخرة من مساء 
امس. وفي مسابقة االيبيه للسيدات أسفرت النتائج عن وصول الالعبة 
حنني احللو من االردن للدور نصف النهائي ملقابلة التونس����ية شيماء 
فتحلي، فيما التقت املصرية س����ارة نصر مع مواطنتها منى ياسر في 

املباراة الثانية وجميع النهائيات أقيمت مساء أمس.

اجتماع لرؤساء الوفود

وكان رؤساء الوفود المشاركة قد عقدوا اجتماعا على هامش 

المنافسات برئاسة رئيس االتحادين العربي والكويتي للمبارزة 
عبدالرحيم السعيد والذي ش���كر صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس���مو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
والش���يخ أحمد الفهد راعي البطولة والشيخ طالل الفهد رئيس 
اللجنة المنظمة للبطولة ود.فؤاد الفالح مدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة على المجهود الذي قاموا به لتسهيل إقامة 
البطولة في موعده���ا بالكويت بعدما كان مق���ررا لها الجزائر 
والحصول على كل الموافقات خالل شهر فقط، وقال ان االتحاد 
الجزائري اعتذر في اللحظات األخيرة دون أن يقدم األسباب، وهو 
األمر الذي جعلنا في االتحاد الكويتي نقرر استضافة البطولة 
حفاظا على مواعيد إقامة بطوالت االتحاد العربي في مواعيدها 

وحتى ال يتأثر المبارز العربي.
وقام رؤساء الوفد بتشكيل اللجنة الفنية للبطولة برئاسة راشد 

الشمالي وعضوية العراقي زياد جاسم واألردني بالل رحال.
وتكونت لجنة الحكام من الكويتي وائل يوسف رئيسا وعضوية 

كل من المصري شريف علي والقطري خالد سويد.
وكانت اللجنة الفنية للبطول���ة قد اعتمدت الجدول الزمني 
للبطولة، وكذلك ترتيب األسلحة واعتماد الالعبين المشاركين 
وتمت مناقش���ة بعض المقترح���ات التي تقدم بها مس���ؤولو 

الوفود.

ن����ادي اجلهراء النصر )11 نقطة( 
مع الصليبخات )11 نقطة( في ال� 
5 مس����اء، والقادسية )13 نقطة( 
م����ع اليرموك )9 نقاط( في ال� 7، 
وفي صالة فجحان هالل املطيري 

9 نقاط من 8 مباريات.

الجهراء للنهوض من جديد

وتقام مساء اليوم 4 مباريات 
في اجلولة ال� 14، فيلعب في صالة 

يحيى حميدان
خطف الساحل فوزا مثيرا من 
اجلهراء 75 � 73 بعد أن جلأ الفريقان 
الى وقت����ني اضافيني بعد التعادل 
 ف����ي الوقت األصل����ي 55 � 55 ثم 
64 � 64 في الوقت االضافي األول في 
مباراة مؤجلة ضمن الدور التمهيدي 

لدوري كرة السلة.
وقفز الساحل الى املركز الثاني 
بعد أن رفع رصيده الى 15 نقطة 
من 9 مباريات، فيما حصل اجلهراء 
على النقطة ال� 11 بتلقيه الهزمية 

األولى في 6 مباريات.
الثالثة  وجاءت نتائج األرباع 
االولى في البداية لصالح اجلهراء 
حيث تقدم في الربع األول 19 � 10، 
ث����م في الربع الثاني 37 � 27 وفي 
الثال����ث 50 � 45، وأخذت املباراة 
منحى مثيرا منذ بداية الربع الرابع 
حيث كانت املب����اراة متقاربة في 
تسجيل النقاط ولم يتمكن أي من 
الفريقني من الفوز في نهاية الربع 
الذي انتهى 55 � 55. واس����تمرت 
االثارة أيضا ف����ي اإلضافي األول 
وحاول كل طرف حس����م املباراة 
 لكن دون جدوى ليستمر التعادل 
64 � 64، ومتكن أبناء ابو حليفة من 
حسم املباراة لصاحلهم في اإلضافي 
الثاني بعد املجهود الكبير الذي بذله 
األميركي انطوني غرين الذي تألق 
كثيرا في املباراة من خالل تسجيل 
الدفاعية  النقاط والقيام باألدوار 
على أكمل وجه، وكان اجلهراء قريبا 
أيضا من تعديل النتيجة في الثواني 
األخيرة من الوقت اإلضافي الثاني، 
بيد أن نايف الصندلي لم يتعامل 
مع الهجمة بالشكل املطلوب ليخرج 

الساحل فائزا.
قاد اللقاء احلكام سالم الهزاع 
الس����بتي ومش����عل  وعب����داهلل 

اخلضر.
وفي مب���اراة مؤجلة أخرى، 
فاز العربي على الشباب 75-101 
ليرفع رصيده الى 15 نقطة من 
9 مباريات، فيها أصبح للشباب 

العب اجلهراء نايف الصندلي يصوب الكرة مبحاصرة صالح يوسف

جانب من منافسات املبارزة في اليوم األول

ختام بطولة الكويت السابعة للكيوكوشن »Q80« تصدر البطولة العربية لـ »دراغ ريس«

اختتمت بطولة الكويت السابعة للكيوكوشن 
للناشئني واألش���بال والس���يدات والتي نظمتها 
اللجنة الكويتية للكيوكش���ن كراتيه املنبثقة من 
اللجنة االوملبية الكويتية على صالة احتاد اجلودو 

والتايكوندو.
 وشهدت البطولة الكثير من املنافسات في جميع 
الفئ���ات مع تطور ملحوظ في مس���توى الالعبني 
والالعبات وهو نتاج املعسكرات الداخلية واخلارجية 
التي اقامتها جلنة الكيوكوشن كراتيه خالل املوسم 
2010 والذي س���اهم بش���كل كبير في هذا التطور 

مبستوى الالعبني في جميع الفئات العمرية.
ومن جهته أشاد الشيهان شنشنوي والشيهان 
يباتا من اليابان باملستوى اجليد الذي ظهرت عليه 

البطولة ومستوى الالعبني وقال ان الكويت أثبتت 
انها بلد يعج بالعديد من اخلامات الطيبة في لعبة 
الكيوكوشن والالعب الكويتي يتطور مستواه في 
كل عام وهو ما يجعلني استمتع مبشاهدة العبي 

الكويت في البطوالت العاملية.
 من جهة أخرى، قال الش���يهان يباتا ان لعبة 
الكيوكوشن في الكويت حتظى بقيادات واعية تعرف 
كيف تطورها وتنمي قدرات الالعبني واحلكام والذين 
ظهروا بش���كل رائع في البطولة وما لفت نظري 
ايضا هو مستوى العبات الكويت في الكيوكوشن 
وفي ه���ذه البطولة بالذات حيث كانت املنافس���ة 
قوية بينهن ومتنى يباتا ان يرى العبات الكويت 

في بطوالت عاملية.

حققت الفرق الكويتية املش���اركة في اجلولة 
الثالثة من البطول���ة العربية للدراغ ريس والتي 
ينظمها نادي قطر لس���باق السيارات والدراجات 
النارية اجنازا جديدا يضاف إلى سلسلة االجنازات 
الكويتية في رياضة السيارات حيث حصل فريق  
»Q80« للشيخ دعيج الفهد الدعيج على املركز األول 
ضمن منافس���ات فئة 8 سلندر من خالل املتسابق 
عبداهلل الشطي كما حقق املركز الثاني ضمن فئة 
4.5 اندكس بقيادة املتسابق جمال اجلابر وحقق 
املتس���ابق محمد املطيري من فريق األزرق املركز 
 MRB الثاني ضمن فئة 8 س���لندر كما حقق فريق

املركز األول ضمن منافسات فئة سوبر ستريت بايك 
بقيادة املتسابق محمد البداح وجاء املتسابق بدر بن 

عيدان باملركز األول ضمن فئة ستريت بايك.
وعبر عضو مجل���س إدارة النادي للربع ميل 
لسباق الس���يارات والدراجات طارق القديري عن 
سعادته ملا حققته الفرق الكويتية في هذا احملفل 
الدولي الذي يشهد منافسة قوية بني الفرق االجنبية 
واخلليجية وقال اننا فخ���ورون بهذه االجنازات 
املتميزة خاصة انن���ا كمجلس إدارة نبذل جهودا 
واضحة مع اخواننا املتسابقني من اجل رفع الراية 

الكويتية في مختلف البطوالت.

احدى مباريات السيدات في بطولة الكويت السابعة للكيوكوشن

السائقون مع كؤوسهم في حلبة نادي قطر للسيارات

األولمبي يجري تدريبه األول اليوم

الدوري الثقافي لألندية ينطلق في مارس

 خالص العزاء

مبارك الخالدي
يجري منتخبنا األوملبي في اخلامس����ة مساء اليوم على ملعب 
املرحوم عبدالرحمن البكر أولى حصصه التدريبية قبل السفر الى 
األردن خلوض مباراة جتريبية 24 اجلاري مع املنتخب األردني في 
إطار استعدادات األزرق خلوض مواجهتي الدور التمهيدي للتصفيات 
املؤهلة ألوملبياد لندن وذلك أمام منتخب بنغالديش واملقررتني في 
24 فبراير و9 مارس املقبلني. وكان اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة 
ماهر الش����مري ومساعده خالد أحمد قد استدعى 24 العبا لتدريب 
اليوم وهم عبدالعزيز كميل واحمد اخلالدي وس����ليمان عبدالغفور 
ومهدي املوسوي وسعد الناشي وفهد األنصاري وعبداهلل الطاهر 
وعبدالرحمن العنزي واحمد الرش����يدي ومحم����د الداوود وهادي 
خمي����س وغازي القهيدي واحمد ابراهي����م وفيصل احلربي وعادل 
مطر وعبدالعزيز السليمي وسعد سرور وعبداهلل الرفاعي وناصر 
القحطاني وعمر بوحمد وناصر فرج وعلي الشحمان وزبن العنزي 

وعبدالعزيز عشوان.

ب����دأت اللجنة العليا املنظمة للدوري الثقافي لألندية الش����املة 
واملتخصصة اجتماعاتها هذا العام بصورة مبكرة لوضع آلية عمل 
ناجحة مع األندية متهيدا النطالق الدوري الثقافي في مارس املقبل، 
حيث باشرت اللجنة اإلعالمية برئاسة توفيق العيد اجتماعاتها فعليا 
مع وس����ائل اإلعالم في اإلذاعة والتلفزي����ون لتوفير أرضية صلبة 
وتغطية إعالمية مميزة للدوري الثقافي في نسخته ال� 12 هذا العام 

مبشاركة جميع األندية الشاملة منها واملتخصصة.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء الى عضو مجلس إدارة 
نادي القادسية بسام البسام لوفاة عمه، تغمده اهلل بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جنانه، والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 إنا هلل وإنا إليه راجعون.


