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السبيعي: نتجه لتقديم وزير الشؤون
إلى محكمة الوزراء 

لتأخره في تنفيذ األحكام الخاصة بطالل الفهد

استنادا لنص املادة 58 مكرر من 
القان����ون رق����م 1970/31 بتعديل 
بعض أحكام قانون اجلزاء رقم 
1960/16 وباإلضاف����ة إلى قانون 
محاكمة الوزراء ونود أن نوضح 
أننا ناشدنا مرارا وتكرارا وزارة 
الش����ؤون بض����رورة تنفيذ تلك 
األحكام إال أن هناك أطرافا تقدم 
رأيا وفتوى ترى عدم تنفيذ تلك 
األح����كام بحجج واهي����ة والكل 
يعلم خصومتها مع الشيخ طالل 
الفهد لذلك ننبه وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعم����ل ونقول له 
ال يورطون����ك فلن يحال حملكمة 
ل����م حتترم  إذا  ال����وزراء غيرك 
األحكام الصادرة باسم صاحب 
السمو والواجبة التنفيذ فورا بال 

تأخير وقد أعذر من أنذر.

وقال السبيعي إننا نستغرب 
الش����ؤون بالكيل  قي����ام وزارة 
مبكيالني فأحيان����ا تقوم بتنفيذ 
األحكام بعد مرور س����اعات على 
صدورها رغم أنها ليس����ت باتة 
وجندها في املقابل تتجاهل األحكام 
النهائية الباتة الصادرة من احملاكم 
الدستورية والتمييز والصادرة 
باسم صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وعليه فإننا سنقوم 
خالل األيام القادمة وبعد انتهاء 
املهلة املمنوحة لوزارة الشؤون 
بتقدمي وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل إلى محكمة الوزراء بتهمة 
عدم تنفيذ أحكام احملاكم الكويتية 
رغم إعالنه وأيضا بسبب حنثه 
بالقس����م الذي أداه أمام صاحب 
السمو األمير وأمام البرملان وذلك 

اعل����ن احملام����ي احلمي����دي 
السبيعي وكيل الشيخ طالل الفهد 
أنه عل����ى الرغم من صدور حكم 
احملكمة الدستورية في 1 مارس 
2010 والقاضي بعدم دستورية 
الفقرة األخي����رة من املادة 5 من 
القان����ون 2007/5 إال أن وزي����ر 
الشؤون االجتماعية والعمل لم 
يكلف نفس����ه تنفيذ ذلك احلكم 
الصادر باسم صاحب السمو وذلك 
بإلغاء القرار رقم 120 لسنة 2007 
واملتعلق بإقالة موكلي الش����يخ 
طالل من منصبه كنائب ملدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
ومع ذلك آثرن����ا االنتظار وعدم 
التصعيد وانتظرنا حتى تاريخ 
2 نوفمب����ر 2010 لتص����در أيضا 
محكم����ة التمييز حكم����ا نهائيا 
وباتا بإلغاء قرار إقالة الفهد من 
منصبه ومنذ ذلك التاريخ لم يقم 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
بتنفيذ احلكم الثاني أيضا الصادر 
باسم صاحب السمو على الرغم من 
قيام إدارة التنفيذ في 8 نوفمبر 
2010 بإعالن����ه بتنفيذ احلكم ثم 
قامت في 5 ديسمبر 2010 بإرسال 
كتب تؤكد عل����ى ضرورة تنفيذ 
تلك األحكام إال أنه لم يس����تجب 
أثر  الرسمية وعلى  الكتب  لتلك 
ذلك قمنا بتوجيه إنذار له في 9 
2011 بضرورة تنفيذ تلك  يناير 

األحكام وأمهلناه مدة شهر.

احملامي احلميدي السبيعيالشيخ طالل الفهد

»السيارات« ينتقد تقاعس
»الهيئة« بتنفيذ مشاريعه 

»الهيئة« لتسهيل تسجيل
األعضاء الجدد في األندية

 ش���دد مدير ع���ام الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة باإلنابة جاسم يعقوب على تسهيل 
عملية تس���جيل األعضاء اجلدد في اجلمعيات 
العمومية لألندية الشاملة واملتخصصة والتي 
بدأت في أول اجلاري وتستمر حتى 31 مارس 

املقبل.
وقال يعقوب في تصريح صحافي ان الهيئة 
تتابع عملية التسجيل من خالل جلان عاملة من 
موظفيها شكلت لهذا الغرض والتي تهدف إلى 
ضمان تسجيل كل من يرغب في االشتراك في 

هذه األندية وفق الشروط املعمول بها.

وأضاف انه أعطى تعليمات واضحة إلى اللجنة 
املش���رفة على التس���جيل بالتعاون مع األندية 
إلجناحها واالستماع إلى كل الشكاوى من الراغبني 
في التسجيل وحلها فورا وفقا للقوانني املتبعة، 
مبين���ا ان الهيئة أخطرت جميع األندية بوجوب 
رفع تقارير أس���بوعية لها لتوضيح سير العمل 

وعدد األعضاء املسجلني خالل تلك الفترة.
ودعا يعقوب جميع مجالس إدارات األندية 
إلى التعاون مع اللجنة املش���رفة إلجناح هذه 
العملية وتذليل كل املعوقات أمام الراغبني في 

التسجيل.

البحري���ن ودولة قط���ر ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية السعودية والتي متتلك 
اآلن منشآت تضاهي املوجودة في 
دول العالم التي لها باع طويل في 
تنظيم البطوالت الدولية، وخير 
مثال على ذلك حلبة مرسى ياس 
في إمارة أبوظبي التي مت افتتاحها 
قبل عام���ني وتعتب���ر األفضل 
الفورموال  واألجمل بني حلبات 
واحد على مستوى العالم، وقد 
سبقتها في استضافة البطوالت 
حلبة الصخير مبملكة البحرين 
وحلبة لوس���يل في دولة قطر 
واألوتودروم في إمارة دبي وأخير 

حلبة الرمي مبدينة الرياض.
وهنا يبرز تساؤل يتوجب 
اإلجاب���ة عن���ه ه���ل أصبحت 
الش���خصانية لدى مس���ؤولي 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
هي الفاصل في تقرير مستقبل 
الس���يارات والدراجات  رياضة 
اآللية؟ وهل س���ننتظر عشرات 
السنوات األخرى لنرى حتقيق 
حلم الشباب الكويتي الذي حرم 
من وجود احللبات واملنش���آت 
التي تلبي رغباته في ممارسة 
رياضته ف���ي أماكن آمنة داخل 
الكويت ويضطر للس���فر لدول 
التعاون للمشاركة في  مجلس 
بط���والت حتتضنها منش���آت 

ومضامير تلك الدول.

املليون متر مربع وقامت جهات 
االختصاص بالهيئة بتسلم املوقع 
رسميا من بلدية الكويت بتاريخ 
التاريخ  2009/5/27، ومنذ ذلك 
بدأت املعاناة بكل ما حتمله الكلمة 
من معنى داخل أروقة ومكاتب 
مسؤولي الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، فقد حرص مسؤولو 
النادي على متابعة إجراءات البدء 
في تنفيذ إنشاء حلبات ومضامير 
رياضة السيارات والدراجات، لكن 
مساعي النادي املتواصلة واجهها 
تعسف وتعنت ال مبرر له من قبل 
مدير عام الهيئة احلالي ونائبه 
بعدم اتخ���اذ اإلجراءات الالزمة 
للبدء في خطوات عملية تتضمن 
تنفيذ املشروع الذي تأخر كثيرا 
وأصبح من الصعب اللحاق بركب 
التطور الكبير الذي وصل إليه 
األشقاء في دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي في كل م���ن مملكة 

الس���يارات  ن���ادي  أص���در 
والدراجات اآللية بيانا انتقد فيه 
مسؤولي الهيئة العامة للشباب 
والرياضة لتقاعس���هم بتأخير 
املشاريع اخلاصة بالنادي وجاء 

في نص البيان:
منذ إش���هار النادي الكويتي 
الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللية ع���ام 1997 مت تقدمي طلب 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
لتقوم مبخاطبة جهات االختصاص 
بالدولة لتخصيص موقع للنادي 
إلقامة حلبات ومضامير دولية 
واملراف���ق اخلاصة به���ا ملعظم 
األنشطة التي لها عالقة برياضة 
السيارات والدراجات اآللية لتكون 
تلك املنشآت مالذا لشباب الكويت 
احملب لسباقات السرعة ليمارس 
هوايته ويتم صقل مواهبه بعيدا 
ع���ن املمارس���ات اخلاطئة على 
الطرقات العامة والطرق السريعة 
حتت إشراف متخصصني يطبقون 
اللوائ���ح والقوان���ني اخلاصة 
باألمن والس���المة املعتمدة من 
االحتادات الدولية املعنية بتلك 

الرياضات.
وقد جنحت مساعي مجلس 
ل���دى جه���ات  الن���ادي  إدارة 
االختص���اص في بلدية الكويت 
واملجلس البلدي في تخصيص 
املوقع مبنطق���ة عريفجان على 
مس���احة مليون���ني ونص���ف 

جاسم يعقوب يتحدث خالل االجتماع مع اللجان املشرفة على التسجيل

األزرق »الجديد« يواجه األولمبي الياباني األربعاء

الشباب تصّدر بـ »امتياز« والتضامن يطارده بقوة وخيطان أطاح بفوزي

عبداهلل العنزي
جنحت اللجن���ة الفنية والتطوير في 
احتاد كرة القدم في احلصول على موافقة 
االحتاد الياباني خلوض مباراة ودية بني 
األزرق واملنتخب االوملبي الياباني االربعاء 
املقب���ل، بعد اعت���ذار االحتادين األردني 

واالوزبكستاني عن عدم مالقاة األزرق.
وأكد مقرر اللجنة الفنية بدر عبداجلليل 
ل� »األنباء« ان اجلهاز الفني لألزرق سيقوم 
بتجربة الوجوه اجلديدة املراد ضمها إلى 
األزرق امام األوملبي الياباني، وس���تكون 
املباراة فرصة كي يقف على مس���تويات 

هؤالء الالعبني، فضال عن التجربة األخرى 
التي ستكون امام املنتخب البحريني يوم 

14 اجلاري أيضا.
وق���ال ان اللعب مع املنتخب االوملبي 
الياباني ال يعني التقليل من الالعبني املقرر 
استدعاؤهم لهذه املباراة، وقد تكون أفضل 
بكثير على صعيد االحتكاك واكتس���اب 
اخلبرة من اللعب مع منتخبات ضعيفة ال 
يستفيد اجلهاز الفني منها سوى تسجيل 
األهداف، مضيفا ان االوملبي الياباني يستعد 
حاليا خلوض تصفيات اوملبياد لندن 2012، 
ول���م يكن امامنا س���وى اللعب معه الن 

جميع املنتخبات مرتبطة مبباريات ودية 
في هذا اليوم، وكان من املستحيل إيجاد 
منتخب للعب مع األزرق قبل 5 أيام على 

موعد »يوم فيفا«.
وأشار عبداجلليل إلى ان فكرة استدعاء 
بعض عناصر االوملبي للعب مع األزرق ما 
زالت قائمة خصوصا ان كل اخليارات مفتوحة 
امام مدرب األزرق الصربي غوران توفاريتش 
الستدعاء أي العب للقائمة والتي من املقرر 

ان يقدمها غدا الى احتاد الكرة.
وعما اذا كان هناك اي تغير في املباراتني 
املقررتني لألزرق في شهر مارس املقبل امام 

منتخبي فلسطني واألردن، أكد عبداجلليل ان 
املباراتني ستقامان في موعدهما وال توجد 
اي نية لالعتذار عنهما من احتاد الكرة او 

من االحتادين األردني والفلسطيني.
ومن املقرر ان يس����تمر نفس البرنامج 
التحضي����ري للمباراة مع األوملبي الياباني 
حيث س����يتجمع العبو األزرق غدا االثنني 
إلجراء تدريبهم األول على ملعب املرحوم 
عبدالرحمن البكر في احتاد الكرة، وبعدها 
سيدخلون في معسكر داخلي يستمر حتى 
موعد املغادرة الى املنامة خلوض مباراة ودية 

مع منتخب البحرين يوم 14 اجلاري.

عبدالجليل: غوران حر في االستعانة بالعبي األولمبي

في ختام القسم الثاني لدوري الدرجة األولى

العبو األزرق يتدربون غدا استعدادا للمباراة مع املنتخب االوملبي الياباني

)عادل يعقوب( الشباب قفز فوق اجلميع في دوري الدرجة األولى.. وفي اإلطار فوزي إبراهيم  

فوزي ابراهيم وإس���ناد املهمة 
الى مساعده محمد االنصاري 
ولم تكن املش���كلة في إبراهيم 
الذي أدى ما عليه طوال املواسم 
الفائتة ولكن رمبا يكمن السر 
في تراجع مستوى الفريق الى 
عدم ثبات الالعبني على مستوى 
واحد م���ن األداء فالفريق تارة 
يقدم أفضل ما لديه وتارة أخرى 
يتراجع بسبب تراخي الالعبني 
وعدم مقدرتهم على احلفاظ على 
النهاية  املباريات حتى  نتائج 
املفاجئ  الغياب  ورمبا تسبب 
للمهاجم محمد عثمان في  ضعف 

النواحي الهجومية للفريق.
والتزال ف���رق الصليبخات 
واليرم���وك والفحيحيل تقدم 
مستويات متفاوتة ال ترقى الى 
املنافسة احلقيقية التي تؤهل ايا 
منها للمنافسة اذ التزال الفرق 
الثالثة تعاني من نزيف النقاط 
وعليها ب���ذل محاوالت كثيرة 
لتصحيح أوضاعها قبل الدخول 
في منافسات القسمني املتبقيني 

من البطولة.

عشوان وماجد مصطفى ووليد 
سالم والنيجيري ادولف برينس 

والبرازيلي رودريغو.

خيطان يطيح بإبراهيم

وشهدت البطولة قيام إدارة 
نادي خيطان باإلطاحة باملدرب 

ممثلة بالوطني س���عد شبيب 
ومساعده املصري احمد نخلة 
واس���تطاعا جتاوز غياب ابرز 
العناصر التي هاجرت الى عمان 
وهم حمد امان وعبداهلل مشيلح 
وجابر جازع اال ان املوجودين 
اثبتوا جدارتهم امثال عبدالعزيز 

ب� 9 أهداف كما س���جل جاس���م 
القط���ان ومس���عود فريدون 5 
أه���داف والبرازيل���ي انطونيو 
توبانغو هدفني وهي مؤشرات 
على قوة اخلط الهجومي للفريق 
ومقدرة الالعب���ني على ترجمة 
التكتيكية للمدرب خالد  اجلمل 
الزنكي الذي ق���اد الفريق حتى 
اآلن باقتدار عبر تشكيله مثالية 
إضافة الى الهدافني منهم سعود 
س���ويد والبرازيل���ي ماركوس 
وعقيل جابر وعبدالرحمن البناي 
وذيب القحطاني واحمد النجار 

واحلارس عمار البلوشي.

التضامن المنافس األخطر

ويعتبر التضامن هو األخطر 
على الشباب اذ ان الفارق بينهما 
هو ارب���ع نقاط كما ان الفريق 
ميتلك مقومات الفريق املنافس 
حي���ث انه حقق الفوز 5 مرات 
وخسر مرة واحدة مثل الشباب 
اال ان���ه وقع في فخ التعادل 4 
مرات وهو الس���بب في فارق 
النق���اط مع املتص���در وميتاز 
ب���إدارة فنية جيدة  التضامن 

مبارك الخالدي
جنح الشباب في تصدر ترتيب 
فرق دوري الدرجة األولى لكرة 
الق���دم في ختام القس���م الثاني 
بامتياز وبفارق 4 نقاط عن اقرب 
مطارديه التضامن صاحب املركز 
الثاني برصيد 19 نقطة، فيما حل 
الصليبخات باملركز الثالث برصيد 
15 نقطه وتراج���ع خيطان الى 
املركز الراب���ع برصيد 10 نقاط 
وحل اليرموك في املركز اخلامس 
برصيد 9 نقاط واحتل الفحيحيل 
ذيل القائمة برصيد 7 نقاط، علما 
بأن القس���م الثالث من البطولة 

سينطلق في 13 اجلاري.
الش���باب  ي���أت تصدر  ولم 
مصادفة فاالحصاءات تشير الى 
انه األفضل بعد ان حقق مع ختام 
منافسات القسم الثاني الفوز 7 
مرات وتعادل مرتني وخسر مرة 
واحدة وس���جل مهاجموه أعلى 
نسبة أهداف 23 هدفا سجل منها 
مهاجم���ه البرازيلي ماركوس 8 
أهداف وهو ثاني هدافي البطولة 
بعد مهاجم الصليبخات البرازيلي 
ويلس���ون الذي يتصدر القائمة 

ترتيب دوري الدرجة األولى

النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

10721261023الشباب

1054121919التضامن

10505192315الصليبخات

10316111810خيطان

102358169اليرموك

1014515247الفحيحيل


