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طالل الفهد يستقيل من رئاسة القادسية
خالد الفهد رئيسًا لمجلس اإلدارة بالوكالة حتى عودة الحساوي

)كرم ذياب(الشيخ خالد الفهد يتولى رئاسة نادي القادسية بالوكالة

)سعود سالم(العب اجلهراء محمد املطيري مطالب بتقدمي كل ما لديه في املواجهة أمام الكويت

ناقش مجلس إدارة نادي القادسية املنتخب 
االستقالة املقدمة من رئيسه الشيخ طالل الفهد 
في 14 نوفمبر 2009 وقد ش����كل املجلس جلنة 
لالجتماع بالفهد للوقوف على رأيه حول أسباب 
االس����تقالة وتقدير موقف مجلس اإلدارة منها 
كما كلف املجلس عضو مجلس اإلدارة الشيخ 
خالد الفهد برئاسة مجلس االدارة اثناء غياب 
نائب الرئيس فواز احلس����اوي اعتبارا من 20 

اجلاري وحتى 4 يناير املقبل.
وكان املجلس قد عقد اول اجتماع له برئاسة 
فواز احلساوي حيث قدم املجلس الشكر والتقدير 
مبناس����بة صدور حكم محكمة التمييز بعودة 
مجلس االدارة املنتخب ال����ى مهامه كما تقرر 
تش����كيل جلنة من رئيس النادي وأمني السر 
لالجتماع مع محامني التخاذ القرار املناس����ب 
إزاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل 

املجلس وفيما يلي قرارات االجتماع:
بناء على احلكم الصادر من محكمة التمييز 
بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياض����ة الصادر بتاري����خ 2009/11/13 فيما 
تضمنه من حل مجلس اإلدارة، ولعدالة قضائنا 
وإلرج����اع احلق ألصحاب����ه، فقد وجه مجلس 
اإلدارة الشكر والتقدير لرجال قضاء الكويت 

على نزاهتهم.
مت عمل محضر تس����ليم وتسلم النادي من 
املجلس املعني الى املجلس املنتخب وقد دون 
باحملضر حتفظ امني الصندوق جمال النفيسي 
على التصرفات املالية التي حدثت خالل الفترة 
م����ن 1 أبريل املاضي وحتى 15 اجلاري، كما مت 
التحفظ على عدم صرف رواتب االحتراف اجلزئي 
لالعبي النادي خالل شهري نوفمبر وديسمبر 

2009 وأشهر يناير وفبراير ومارس 2010.
قرر املجلس تش����كيل جلنة مالية وإدارية 
الدفاتر والسجالت واملستندات  ملراجعة كافة 
خالل الفترة املذكورة، على ان يتم اعداد تقرير 
للمجلس بالنتيجة التي متت في هذا الش����أن 
وش����كلت اللجنة من: فواز احلساوي رئيس 
مجلس اإلدارة باالنابة، رضا معرفي امني السر 

العام، جمال النفيسي امني الصندوق.
ق����رر املجلس تش����كيل جلنة م����ن رئيس 
مجل����س اإلدارة وأمني الس����ر العام حلضور 
جمي����ع االجتماع����ات التي تعقد ف����ي األندية 
واالحت����ادات الرياضية وكذل����ك االجتماع مع 
احملامني واملستشارين للبحث والتشاور فيما 
ميكن اتخاذه من قرارات ايذاء قرار الهيئة بحل 

مجلس اإلدارة.

في بند ما يس����تجد من اعمال عرض امني 
السر العام رضا معرفي على املجلس االستقالة 
املقدمة من رئيس مجلس اإلدارة الشيخ طالل 
الفه����د والتي كان تقدم بها بتاريخ 2009/11/14 
ولم يتسن مناقشتها والنظر فيها بسبب قرار 
الهيئة بحل مجلس االدارة، وبعد حكم القضاء 
بإعادة مجلس اإلدارة املنتخب، ومن ثم فقد مت 
عرض االستقالة على مجلس االدارة، وبعد ان 
متت مناقشتها باستفاضة، قرر املجلس تشكيل 
جلنة لالجتماع بالفهد للوقوف على رأيه ومعرفة 
اس����بابها ومن ثم تقدمي تقرير بشأنها ملجلس 
اإلدارة متهيدا التخ����اد ما يلزم وفقا للقانون، 
وإعماال بأحكام النظام األساس����ي للنادي في 
هذا الشأن أن يحل فواز احلساوي نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في كل اعمال وواجبات رئيس 
املجلس باإلنابة حلني البت في االستقالة وإذ أفاد 
احلساوي نائب رئيس مجلس اإلدارة برغبته 
في السفر خالل الفترة من 20 اجلاري وحتى 

4 يناير املقبل.
وبناء عليه قرر املجلس تكليف عضو مجلس 
اإلدارة الشيخ خالد الفهد بالقيام بأعمال رئيس 
مجلس اإلدارة بالوكالة اثناء غياب نائب الرئيس 

خالل الفترة املشار إليها إعاله.

الكويت في ربع نهائي
بطولة الخليج للتنس

تأهل العبو المنتخب الوطني للتنس محمد 
الغريب وعبدالرحمن العوضي وزياد س���لطان 
العيس���ى ومحمد عبدال الى الدور ربع النهائي 
لبطولة كأس الخليج للرجال والسيدات المقامة 

حاليا في مدينة الفجيرة باالمارات.
ففي مس���ابقة الفرد فاز محمد الغريب على 
الالعب البحريني يوس���ف قائد بنتيجة 2 � 0، 
وفاز عبدالرحمن العوضي على الالعب البحريني 
خالد الذوادي بنتيجة 2 � 0، وفاز زياد سلطان 
العيس���ى على الالعب االماراتي راش���د بوشقر 
بنتيجة 2 � 0، وف���از محمد عبدال على الالعب 

السعودي عمر الثاقب بنتيجة 2 � 0.
وف���ي مس���ابقة الزوجي ش���اركت الكويت 
بفريقي���ن، االول يضم الالعبي���ن محمد عبدال 
ومحم���د مبارك رضا، والثان���ي يضم الالعبين 
زياد العيس���ى وعبدالرحمن العوضي، وتأهل 
العيس���ى والعوضي الى الدور نصف النهائي 
بعد فوزهما على الثنائي البحريني ايمن جعفر 

وسيد الموسوي بنتيجة 2 � 0.
من جهته اش���اد رئيس اتحاد التنس الشيخ 
احمد الجابر بالنتائج التي حققها العبو المنتخب 
الوطني بقي���ادة الالعب المصن���ف االول على 
الخلي���ج وعلى البطولة محمد الغريب وهنأهم 
على وصولهم الى ربع نهائي مس���ابقة الفردي 
والى الدور قبل النهائي لمس���ابقة الزوجي كما 
هنأ فتيات الكويت المشاركات في البطولة على 
تحقيق مراكز متقدمة تضمن لهن الصعود على 

منصة التتويج.
واشاد الجابر بالدور الذي تقوم به الشيخة 
نعيمة األحمد رئيس���ة لجنة المرأة والرياضة 
في اللجنة األولمبية في رفع م�س���يرة النشاط 
الرياضي للفتيات في مختلف األلعاب الس���يما 

التنس.
وقال: ان تلك الجهود توجت بمشاركة فتيات 
الكويت في بطولة الخلي���ج للعمومي في فئة 

السيدات التي تقام للمرة األولى.

يحيى حميدان
تتجه أنظار عش���اق كرة الس���لة اليوم الى صالة فجحان هالل 
املطيري في نادي القادسية، التي تشهد قمة مباريات اجلولة ال� 15 
من الدور التمهيدي للدوري بني اجلهراء والكويت في ال� 7 مس���اء، 

ويلعب في نفس الصالة النصر مع اليرموك في ال� 5 مساء.
 كما تقام مباراتان في صالة الش���هيد قش���يعان املطيري بنادي 
النصر، فيلتقي التضامن مع الساملية في ال� 5 مساء، والقادسية مع 

العربي في ال� 7 مساء.
 وعلى الرغم من ضمان الفريقني للتواجد في الدوري املمتاز الذي 
سيقام بعد ختام الدور التمهيدي، اال أن اجلهراء الثامن )12 نقطة من 
7 مباريات( والكويت اخلامس )14 نقطة بفوزه في جميع مبارياته 
السبع( يطمحان وبقوة للحصول على نقطتي املباراة لتعزيز حظوظ 
الفريقني في احلصول على أح���د املراكز الثالثة األولى والتي تتيح 
ألصحابها اللعب ف���ي صالته مرحلة كاملة في الدوري املمتاز الذي 

سيقام على 3 مراحل.
ويطمح »اجلهراويون« في النهوض من جديد بعد خسارتهم في 
املرحلة الس���ابقة أمام كاظمة 92-95 علما ان اجلهراء كان قريبا من 

حتقيق االنتصار.
ويس���عى مدرب اجلهراء األميركي فالتون سيلي الى عدم تلقي 
الفريق للهزمية الثالثة اليوم وبالتالي فأنه سيرمي بكل أوراقه مبكرا 

في املباراة حتاشيا ألي مفاجآت.
وفي املقابل، ميني مدرب الكويت األملاني بيتر شومرز النفس بتحقيق 
االنتصار الثامن على التوالي واحملافظة على سجل الفريق خاليا من 

الهزائم، بيد أنه يدرك صعوبة املهمة أمام اجلهراء العنيد.
وفي مباراة بعيدة عن احلسابات يلتقي النصر السادس )13 نقطة 
من 9 مباريات( واليرموك العاشر )10 نقاط من 9 مباريات( بعد ان 

ابتعدا متاما عن حسابات التأهل للدوري املمتاز.
وفي صالة النصر، يخوض القادس���ية الثال���ث )15 نقطة من 8 
مباري���ات( مواجهة ق���د ال تخلو من الصعوبة أم���ام العربي الرابع 
)15 نقطة من 9 مباريات( وبالتالي فإن حس���ابات الفوز واخلسارة 
مفتوحة على كل االحتماالت مع أفضلية نسبية لألصفر الذي يتمتع 
العبوه بخبرة أكبر اضافة الى تواجد محترفني على مس���توى عال 

هما األميركيان جويل بوكس ومايكل كريستنسن.
وفي اللق���اء األخر، يخوض التضامن الس���ابع )13 نقطة من 10 
مباريات( والس���املية الثاني عشر األخير )10 نقاط من 9 مباريات( 

مباراة تأدية واجب فقط.

فاز القادسية حامل اللقب على 
الكويت بثالثة أشواط مقابل ال 
شيء في قمة مباريات األسبوع 
الخامس من بطول���ة االتحاد 

للكرة الطائرة الرابعة.
وتمكن العبو القادسية من 
فرض هيمنتهم على اللقاء منذ 
انطالقته حي���ث جاءت نتائج 
االش���واط 25 - 20 و25 - 22 

و25 - 20 ولم تفلح محاوالت 
الكويت في مجاراة خصمه خالل 

هذا اللقاء.
عل���ى  كاظم���ة  وتغل���ب 
الصليبيخ���ات 3 - 0 وجاءت 
نتائ���ج االش���واط 25 - 20 
و25 - 20 و25 - 17، فيم���ا 
تغلب التضامن على السالمية 
بالنتيجة ذاتها وجاءت نتائج 

االش���واط 25 - 15 و25 - 12 
و25 - 19.

وفاز الساحل على الفحيحيل 
3 - 0 وجاءت نتائج االشواط 
25 - 17 و25 - 21 و25 - 12، 
واليرموك على الجهراء 3 - 0 
وجاءت نتائج األشواط 27 - 25 
و25 - 19 و26 - 24، والعربي 

على الشباب 3 - 0.

امتحانات في اإلنجليزية 
للمدربين الوطنيين

قررت جلنة املدربني الوطنيني 
لكرة الق���دم اج���راء امتحانات 
اللغة  املؤجلني للمس���توى في 
االجنليزية للمدربني في الساعة 
ال� 10 قبل ظهر السبت املقبل في 
مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة 
باخلالدية على ان تبدأ الدورة في 
8 يناير املقبل بواقع محاضرتني 
يومي السبت واألربعاء من كل 

اسبوع.
من جهة اخرى، يشارك عضو 
جلنة املدربني الوطنيني ومدرب 
قطاع الناشئني في نادي الكويت 
هاني السيد، في إدارة محاضرات 
الدورة التدريبية ال� 19 ملنح إجازة 
التدريب »ج« والتي ستقام في 26 

اجلاري في مركز حسن أبل. 
يذك����ر أن الس����يد ش����ارك 
التدريبية إلعداد  ال����دورة  في 
احملاضرين »الفوتورو3« التي 
ف����ي اإلمارات  أقيم����ت مؤخرا 
العربية املتحدة في س����بتمبر 

املاضي.

تأجيل مباريات
تحت 18 و16 في يناير

 
أعلن سكرتير عام احتاد كرة 
القدم س���هو السهو عن تأجيل 
مباريات دوري الناشئني حتت 
18 سنة واألشبال حتت 16 سنة 
والتي كانت مقررة إقامتها خالل 
شهر يناير 2011 على ان تقام في 
موعد حتدده جلنة املس���ابقات 
في االحت���اد في وق���ت الحق، 
نظرا حللول إجازة نصف العام 

الدراسي.

القادسية يهزم الكويت في »الطائرة«
في األسبوع الخامس من بطولة االتحاد

استقبال حافل لكراتيه األصفر
بعد إحرازه الفضية في البطولة العربية 

حظي فريق القادس���ية للكراتيه باس���تقبال 
حافل في قاعة التشريفات باملطار، بعد حصوله 
على امليدالية الفضية في بطولة األندية العربية 
والتي اختتم���ت األحد املاضي ف���ي مدينة دبي 

اإلماراتية.
وكان على رأس مستقبلي الوفد عضو مجلس 
إدارة نادي القادس���ية الشيخ خالد الفهد والذي 
قام بتقليد الالعبني الورود ونائب رئيس احتاد 
الكراتيه عماد بهبهاني وعدد كبير من املسؤولني 

الرياضيني واجلماهير.
وعن هذا االجناز قال الفهد: اشكر الالعبني على 
اجلهود الكبيرة التي قدموها وتكللت بحصولهم 
على املركز الثان���ي من بني أندية عربية عريقة، 
وأضاف إن هذا االجناز ليس للقادسية فقط بل 
للكويت كلها، ويستحقون التكرمي الذي يليق بهم.
وتابع: لقد أسعدنا هذا االجناز وهو أول الغيث 
بعد عودة مجلس إدارة نادي القادسية الشرعي 
وانشاءاهلل االجنازات قادمة في جميع األلعاب.

من جانبه، أشاد عماد بهبهاني بإجناز القادسية 
والشباب في بطولة األندية العربية وقال: اشكر 
مجالس إدارة الناديني واألجهزة الفنية والالعبني 
على املستوى الرائع الذي ظهروا به في البطولة 
وحتقي���ق املركزي���ن األول والثاني ف���ي الكاتا 

اجلماعي.
من ناحيته، أهدى رئيس وفد كراتيه القادسية 
عبداهلل سالم االجناز إلى رئيس نادي القادسية 
الش���يخ طالل الفه���د وأعضاء مجل���س االدارة 
واجلماهير، وقال: رغم املنافسة القوية في البطولة 
إال أن أبن���اء القلعة الصفراء كان���وا على الوعد 
وحققوا اجنازا كبيرا يسجل باسمهم، وهذا ليس 

غريبا على أبناء القادسية.
وأشار إلى أن هذا االجناز هو الثالث للنادي 
هذا العام فقد سبقه حتقيق فريق الشباب املركز 
الثالث في بطولة العالم التي أقيمت في تركيا قبل 
رمض���ان املاضي، واحراز حمد النويعم الذهبية 

في اسياد غوانزو.

النصار يدعو الزامل العتزاله »إسكندر« يكسب كأس »تنظيفكو«

وجه العب الفريق األول لكرة القدم في خيطان والعب كاظمة 
السابق فايز النصار الدعوة الى رجل االعمال والعب نادي الكويت 
السابق مساعد الزامل حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام في 21 
فبراير املقبل بني خيطان والكرامة السوري على ستاد محمد احلمد 
في نادي القادسية حتت رعاية رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل 

الفهد، وفي نهاية اللقاء قدم النصار الى الزامل درعا تذكارية.
من ناحيته، أش���اد الزامل بالنصار وما قدمه طوال مش���واره 
الرياضي، وطالبه ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة من اجل خدمة 
الرياضة الكويتية، وعدم االبتعاد عن املجال الرياضي واالجتاه إلى 

العمل اإلداري أو الفني سواء من خالل ناديه أو أي ناد آخر.

قدم اجلواد القوي »اسكندر« العائد السطبل السفير اوراقه كسفير 
فوق العادة عندما تفوق على جياد الدرجة االولى في االمتار االخير 

وكسب كأس شركة »تنظيفكو«.
كما حقق اجلواد »حليو« الس���طبل النش���اما باخليال دو الفوز 
باملركز االول في الشوط اخلامس املخصص للخيول العربية االصيلة 
ليكس���ب كأس نادي الصيد والفروسية في سباق االجتماع السابع 

الذي أقيم على مضمار نادي الصيد والفروسية.
وقد حضر الس���باق الش���يخ علي احلمود نائب رئيس مجلس 
االدارة والشيخ صباح فهد الناصر امني السر العام وعبداهلل فيروز 

مدير عام النادي.
ومن جانبه قال الش���يخ علي احلمود االجتماع السابع رائع من 

جميع النواحي الفنية والتنظيمية.
وتابع ان رياضة الس���باقات تشهد تطورا ملموسا خالل املوسم 

احلالي.

اقتراح بمشاركة المرأة بدوري الوزارات
تعتزم اللجنة الرياضية العليا للوزارات واملؤسسات احلكومية 
مخاطبة مسؤولي اجلهات املشاركة في انشطتها الرياضية باملوسم 
احلالي 2011/2010 بشأن امكانية مشاركة املرأة في الرياضة النسائية 
في االلعاب التي تناسبها ومن ضمنها كرة الطائرة والسلة والطاولة 
واالسكواش والتنس االرضي مبا ال يتعارض مع العادات والتقاليد 
االجتماعية وديننا االسالمي احلنيف، وذلك العطاء املرأة نوعا من 
احلافز واخلصوصية لتمارس هوايتها بشكل تنافسي في األلعاب 

الرياضية في اطار القيم الدينية واخللقية للمجتمع.

فايز النصار يقدم درعا تذكارية إلى مساعد الزامل

الشيخ علي احلمود يسلم الكأس إلى الفائز

أعضاء مجلس إدارة القادسية يتوسطون العبي القادسية للكراتيه

»األبيض« في مواجهة مثيرة أمام الجهراء في »السلة«
القادسية يواجه العربي والنصر يلتقي اليرموك

3 ميداليات ألثقال النصر
توج رب���اع النصر عبداهلل حامت بفضيتني وبرونزية في بطولة 
االندية العربية لرفع االثقال التي تستضيفها سورية حاليا مبشاركة 

14 ناديا.
وكرس ح���امت خالل البطولة تفوق ناديه محليا في رياضة رفع 
االثقال وحقق 3 ميداليات ملونة بعد تنافس شديد وقوي مع العبني 

يفوقونه خبرة في عدد املشاركات اخلارجية.


