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اتفقوا على تشكيل وفد لالجتماع بالهيئة واستثنائهم من نسبة العمالة الوطنية

في دور الـ 16 من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي

اجتماع األندية بالقادسية  لوقف العمل بالئحة االحتراف اجلزئي

ستاد الوكرة يستضيف مواجهة »العميد« والشرطة العراقي

موحدة تخدم املصلحة العامة 
لشباب وطننا احلبيب.

كما نود االشارة الى قرار 
مجل����س ال����وزراء 962/2010 
باس����تثناء بع����ض اجلهات 
واالنش����طة من حتديد نسبة 
العمال����ة الوطنية لدى وزارة 
الش����ؤون االجتماعية ومنها 
االندية الرياضية، لذا يرجى 
التك����رم مبخاطب����ة جه����ات 
االختصاص حول اس����تثناء 
االندية الرياضية من حتديد 
نسبة العمالة الوطنية وفقا 
لقرار مجلس الوزراء سالف 
الذكر.وباالشارة الى تعميمكم 
رقم 15 لسنة 2015 حول رواتب 
االحتراف اجلزئي استنادا الى 
القانون رقم 49 لس����نة 2005 
في شأن االحتراف في املجال 
الرياضي والتعميم رقم 547 
لس����نة 2007 بش����أن االندية 
الرياضي����ة بضوابط صرف 
روات����ب احملترفني في املجال 
الرياض����ي وطل����ب هيئتكم 
املوقرة عدم ادراج أو تسجيل 

املجموع����ة الثاني����ة برصيد 
9 نقاط بف����ارق األهداف عن 
اجلزيرة األردني، وذلك بعد أن 
حقق بطل العراق فوزا كاسحا 
على اجلزيرة بنتيجة 0-4، 
في آخ����ر مواجهات الفريقني 
بدور املجموعات والتي جرت 
بينهما مبلعب نادي العربي 
القطري.وجدير باإلشارة، أن 
نادي الشرطة حسم املوقعة 
اجلماهيرية بالفوز على الزوراء 
بنتيجة )4-1( خالل املواجهة 
التي جرت بينهما على ملعب 
الشعب الدولي مساء أول من 

أي مبال����غ غي����ر محولة من 
قبل الهيئة بسجالت النادي 
كإيرادات مستحقة.ونفيدكم 
علما بحتمية وضرورة إثبات 
املبالغ اخلاصة برواتب الالعبني 
بنظ����ام االحت����راف اجلزئي 
لالندية الرياضية في موعدها 
ويتم إثبات املبالغ حتت مسمى 
إيرادات مستحقة على الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة 
وتثبيتها في امليزانية العمومية 
للنادي واملنتهية في 3/31 من كل 
عام وفقا ملا تقتضيه املعايير 
احملاسبية الدولية.وبناء على 
ما سبق وإلى اجتماع األندية 
الرياضية والذي عقد مبقر نادي 
القادسية بتاريخ 17/5/2015 
بخصوص املواضيع املذكورة 
بعاليه، نفيدكم علما بتأكيد 
ممثل����ي االندي����ة الرياضية 
واملوقعني في الكشف املرفق 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن 
هذه املواضيع، وذلك خلدمة 
الرياضة والرياضيني في وطننا 

الغالي.

أمس ضمن اجلول����ة األولى 
للمجموعة األولى لنهائيات 
الدوري املمتاز العراقي لكرة 
القدم.وتوقفت لقاء الشرطة 
والزوراء ملدة )23( دقيقة بسبب 
خلل باملنظومة الكهربائية أدت 

إلى انطفاء اإلنارة بامللعب.
وبهذا الفوز تصدر الشرطة 
ترتيب املجموعة األولى برصيد 
)3( نقاط، وحل أمانة بغداد 
ونفط الوسط باملركزين الثاني 
والثالث برصيد نقطة واحدة، 
والزوراء باملركز الرابع بدون 

رصيد.

في املجال الرياضي والتعميم 
رقم 547 لس����نة 2007 بشأن 
تقيد االندية الرياضية بضوابط 

صرف الالعبني احملترفني.
يهدي مجالس ادارة االندية 
الرياضية املوقعني أدناه أطيب 
حتياته إليكم، ونشيد بدوركم 
الفع����ال وااليجاب����ي من أجل 
النهوض بالرياضة والرياضيني 
في وطننا احلبيب.باالشارة 
الى تعميم الهيئة رقم 2 لسنة 
2015 لكافة الهيئات الرياضية 
بشأن الئحة االحتراف اجلزئي 
في املجال الرياضي الصادرة 
بقرار رقم 713 لس����نة 2014، 
يرجى التك����رم بوقف العمل 
بالئح����ة االحت����راف اجلزئي 
وذلك حلني تش����كيل وفد من 
االندية الرياضية لالجتماع مع 
السادة ممثلي هيئتكم املوقرة، 
حتى يتسنى لنا االتفاق على 
صيغة معينة تصب في صالح 
الالعبني الرياضيني وحتقيق 
أكبر استفادة من تطبيق الئحة 
االحتراف اجلزئي وفقا ملعايير 

خارج أرضها بسبب احلظر 
املفروض على إقامة املباريات 
الدولية في العراق منذ فترة، 
وتلعب جميع مبارياتها خارج 
العراق وتنتظر موافقة الفيفا 

على رفع احلظر.
وكان ن����ادي الكويت حل 
ثانيا خلف اجليش السوري 
)14 نقطة( في املجموعة الرابعة 
بعدما تعرض في آخر لقاءاته 
خلسارة أمام الرفاع البحريني 
1-2، ليتجم����د رصيده عند 
النقطة العاشرة.. بينما جاء 
الشرطة العراقي في صدارة 

أفض����ى اجتم����اع ممثلي 
االندية، الذي عقد في مقر نادي 
القادسية أول من أمس، بحضور 
ممثلي االندي����ة حول قضية 
»االحتراف اجلزئي« الصادرة 
م����ن الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة، التخ����اذ قرار في 
االجتماع يقضي بوقف العمل 
بالئحة االحت����راف اجلزئي، 
حلني تشكيل وفد من االندية 
لالجتماع مع ممثلي الهيئة.
وجاء ف����ي البيان الصادر في 
االجتماع ما يلي:»رئيس مجلس 
االدارة - مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، املوضوع: 
تعميم رقم 2 لسنة 2015 لكافة 
الهيئات الرياضية بشأن الئحة 
االحتراف اجلزئي في املجال 
الرياضي الصادرة بقرار رقم 
713 لسنة 2014، استثناء االندية 
الرياضية من حتديد نس����بة 
العمال����ة الوطنية لدى وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
تعميم الهيئة رقم 15 لس����نة 
2015 بشأن رواتب االحتراف 

الدوحةـ  فريد عبدالباقي

وافق االحتاد القطري لكرة 
القدم على إقامة لقاء الكويت 
والشرطة العراقي على ستاد 
سعود بن عبدالرحمن بنادي 
الوكرة في دور ال� 16 من بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم، واملقرر لها مساء األربعاء 

27 مايو اجلاري.
وكانت إدارة نادي الشرطة 
العراقي طالبت االحتاد اآلسيوي 
من قبل على أن تكون الدوحة 
مكانا إلقامة مباريات الفريق 

في البطولة اآلسيوية.
ويقام دور ال����� 16 بنظام 
املب����اراة الواح����دة )خروج 
املغلوب(، حيث يستضيف كل 
فريق تصدر مجموعته بدور 
املجموع����ات مباراته بالدور 

الثاني.
يذكر أن ملعب حمد الكبير 
بالن����ادي العرب����ي القطري 
احتضن مباريات الش����رطة 
خالل دور املجموعات بالبطولة 

اآلسيوية.
وال تزال املنتخبات واألندية 
العراقي����ة تخوض مبارياتها 

صورة ضوئية ألسماء ممثلي األندية في االجتماع الشيخ خالد الفهد مجتمعا مع ممثلي األندية بنادي القادسية 

بودي: 4 أطوال في بطولة »مستر أوملبيا«
و»كرتي« االحتراف بيد جلنة دولية

فتح باب التسجيل في دورة الروضان الرمضانية اليوم

االول م����ن االطوال الس����تة.
وذكر ب����ودي ان اللجنة رأت 
مد فترة فتح باب التس����جيل 
في البطولة حتى اليوم قبل 
االخي����ر ليتمكن الالعبني من 
خارج الكويت الوصول وانهاء 
كل اجراءات استخراج سمات 
الدخ����ول )الڤيزا(. وكش����ف 
بودي ان االيام التي تس����بق 
البطولة يتخللها إقامة عدد من 
البرامج الرياضية التي تأتي 
امتدادا لتأدية املسؤولية امللقاة 
اللجن����ة املنظمة  على عاتق 
مثل ندوة التوعية من خطر 
املنشطات احملظورة الذي يعنى 
بتوعية الش����باب وتهيئتهم 
لدخول الرياضة مبس����اعدة 
ذوي اخلب����رة واالختصاص 
وكذلك برنامج طرق التعامل 
مع املكمالت الغذائية وكيفية 

بلوائح وتعليمات الدورة.
واشار غامن الى ان نظام 
الدورة لن يتغير في النسخة 
املقبل����ة، بحي����ث ستش����هد 
منافسات الكبار مشاركة أربعني 
فريقا، تقسم على 10 مجموعات 
تضم كل مجموعة 4 فرق فيما 
يشارك في منافسات البراعم 
64 فريقا يتم تقسيمها الى أربع 
مجموعات تضم كل مجموعة 
16 فريقا. واوضح ان منافسات 
البراعم ستكون لتحت 12 عاما، 
اي بحد اقصى ملواليد 2003، 
وهو معدل االعمار املتبع في 
النسخ املاضية، التي شهدت 

معرف����ة ماهو مفيد وذلك من 
خالل ندوات يعقدها مختصني.
وأكد بودي أن جناح البطولة 
التي نظمه����ا نادي  االول����ى 
اوكس����جني ع����ام 2011 أعطى 
انطباعا إيجابيا لدى القائمني 
على االحتاد الدولي للعبة وان 
شبابها تربه خصبه ميكن ان 
تستثمر بالشكل الصحيح في 
حال وجدت الوعاء احلاضن. 
وعن املعوقات التي تعرضت 
لها اللجنة والالعبون خالل 
التجهيز واالعداد للبطولة ذكر 
ان هناك الكثير من املعوقات 
الت����ي وضعت  والعراقي����ل 
بقصد او بدون قصد بسبب 
البيروقراطية ف����ي التعامل 
واملزاجية س����تكون لنا وقفة 
مع متسببيها بالطرق القانونية 

بعد اسدال الستار.

جناحا الفتا ملنافسات الصغار، 
بعد استحداثها في الدورة.

 وأك���د غ���امن ان دورة 
الى تقدمي  الروضان تسعى 
كل ما هو جدي���د ومتطور 
عام���ا بعد االخ���ر، لتحافظ 
على النجاحات التي حققتها 
وال تزال حتققها، سواء على 
املستوى التنظيمي او الفني، 
كما اكد اهمية اختيار افضل 
الفرق للمشاركة في الدورة، 
من أجل تق���دمي وجبة فنية 
دس���مة يبحث عنها عشاق 
الدورة بشكل عام وعشاق كرة 
الصاالت على وجه العموم.

اجلميع قصارى جهده بغية 
الوصول إلى الشكل املرضي 

عن احلدث 
وقال بودي انه مت توزيع 
امله����ام على رؤس����اء اللجان 
وس����نصل ان ش����اء اهلل الى 
الكاملة قبل ساعة  اجلاهزية 
التي ينتظرها جميع  الصفر 

الالعبني ال� 400 املشاركني.
وأوضح رئي����س اللجنة 
آلية تأه����ل االبطال  املنظمة 
الى النهائيات بعد التصفيات 
جلميع األطوال االربعة فوق 
180 سم، حتت 180، حتت 176 
وحت����ت 172 حي����ث يتأهل 6 
العبني من كل طول بعدها يتم 
اختيار بطل االبطال ومن ثم 
متنح اللجنة املكلفة من االحتاد 
الدولي لكمال االجسام كرتني 
احتراف للفائزي����ن باملراكز 

كثفت اللجنة املنظمة العليا 
لبطولة مستر اوملبيا فيزيك 
للهواة برئاسة بدر جاسم بودي 
نائب رئيس اللجنة الكويتية 
لكمال االجسام جهودها خالل 
الفترة األخي����رة مع بدأ العد 
التنازلي الس����تضافة احلدث 
الدول����ي الذي س����يقام على 
صالة عبدالعزيز اخلطيب في 
الن����ادي العربي يوم اجلمعة 
املقبل بحضور رئيس االحتاد 
الدول����ي االس����باني رافاييل 
سنتياجا ورئيس االحتادين 
العربي واالفريقي د.عادل فهيم، 
وبات نادي اوكسجني الراعي 
للبطول����ة خلية نحل الظهار 
احلدث العاملي بش����كل يليق 

مبكانتع وسمعة الكويت.
وقامت اللجن����ة بالكثير 
م����ن التجهي����زات اذ يب����ذل 

أعلنت اللجن����ة املنظمة 
ل����دورة املرح����وم عب����داهلل 
مشاري الروضان الرمضانية 
لكرة قدم الصاالت، فتح باب 
التس����جيل، أمام الفرق التي 
ترغب في املشاركة بالنسخة 
ال�36، وذل����ك في الرابعة من 
الثالثاء، بصالة  اليوم  مساء 
الش����هيد فهد االحمد باحتاد 
كرة اليد مبنطقة الدعية.وقال 
حسني غامن مدير الدورة، إن 
باب التسجيل سيفتح ويغلق 
اليوم، مشددا على انه سيتم 
تلق����ي جمي����ع الطلبات، من 
مندوبي الفرق، بشرط االلتزام 

بدر بودي 

 مدير الدورة حسني غامن

صربيا حتتضن معسكر »سلة« األصفر

يحيى حميدان 

يتجه وفد فريق كرة السلة بنادي القادسية 
الى معسكره التدريبي الذي سيقيمه في صربيا 
ابتداء من اليوم وذلك اس����تعدادا للمشاركة في 
بطولة األندية اخلليجية ال� 35 والتي يستضيفها 

نادي الكويت من 5 الى 13 يونيو املقبل.
وسيكون وفد األصفر برئاسة الشيخ مشعل 
طالل الفهد ويضم االداريني حمد العثمان وحسني 
املاجد واملدرب الليتواني لوكاس مندوجاز ومساعده 
مرتضى الس����يد، باإلضافة الى 10 العبني، وهم: 
عبداهلل الصراف وش����ايع مهنا وعبداهلل ساملني 
ومحمد ساملني ومش����اري بودهوم وعبدالعزيز 
احلميدي واحمد درويش وناصر الهجرس وبدر 

اخلليفي ومحمد السليم.
وكان القادسية قد وقع في املجموعة األولى الى 
جانب اندية املنامة البحريني والفتح السعودي 
والسد القطري حامل اللقب، وينص نظام البطولة 
على تأهل االول والثاني من كل مجموعة الى الدور 

الثاني ليلتقيان بنظام املقص.
وتنتظر ادارة األصفر انضمام محترفني أجنبيني 
للفريق خالل فترة املعسكر الذي يتضمن اقامة عدة 

مباريات جتريبية امام فرق صربية معروفة.

من جانبه، قال مدير عام اللعبة في القادسية 
هاني امل����ال ان املجموعة التي وق����ع بها الفريق 
القدساوي صعبة جدا وتضم حامل اللقب، باإلضافة 
الى املنامة الذي يقدم مستويات كبيرة حاليا في 
الدوري البحريني، مشيرا الى ان تأهل القادسية 

عن هذه املجموعة سيكون صعبا.
وأض����اف املال أن االصفر معت����اد على أجواء 
املنافسة في البطوالت اخلليجية اذ سبق أن حقق 
اللقب أكثر من مرة اال ان ذلك يتطلب عمال كبيرا 
من اجلهازين االداري والفني والالعبني من خالل 

االلتزام مبواعيد التدريبات وتعليمات املدرب.
ودعا املال عشاق كرة السلة الكويتية للحضور 
الى املباريات في البطولة ودعم الفريق الى جانب 
نادي الكويت خالل املنافسات في ظل وجود هذه 
البطولة في الكويت اذ سيساهم احلضور في دعم 

جناح البطولة. 
الى ذلك، كشفت اللجنة املنظمة لبطولة األندية 
اخلليجية املنبثقة عن نادي الكويت والتي يترأسها 
عضو مجلس االدارة معن الرشيد عن شعار البطولة 

قبل أسبوعني تقريبا من انطالق املنافسات.
وتسعى اللجنة املنظمة للترويج للبطولة في 
األيام املقبلة عبر وسائل التواصل االجتماعي وذلك 

جلذب اجلماهير الى املباريات.

عبدالعزيز احلميدي سيكون ضمن وفد القادسية 

استعداداً للمشاركة في البطولة اخلليجية

 وتوقع املسؤول الرياضي 
أن يضيف رماة الكويت املزيد 
من اإلجنازات في هذه البطولة 
التي تختتم الس���بت املقبل، 
متمنيا لهم التوفيق في بقية 

مسابقاتها. 
 وأهدى ه���ذا اإلجناز الى 
القيادة السياسية واحلكومة 
الرشيدة وإلى رئيس االحتاد 
اآلسيوي للرماية ووزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

احلوال حترز برونزية اجلائزة
 الكبرى للرماية في أذربيجان

الشيخ سلمان احلمود، وإلى 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
نادي الرماية ومنتسبي اللعبة 

واجلماهير الرياضية.

الرامية س���ارة  أح���رزت 
احلوال املركز الثالث وامليدالية 
البرونزية في مسابقة احلفرة 
)تراب( ضمن بطولة اجلائزة 
الكبرى للرماية املقامة حاليا 
في مدينة جباال بأذربيجان. 
 وأش���اد أمني الصندوق 
املس���اعد في ن���ادي الرماية 
ورئيس الوفد املش���ارك في 
البطولة عدنان اإلبراهيم في 
بيان صحافي للنادي باجلهود 
التي بذلتها احلوال لتحقيق 
هذا اإلجناز في البطولة التي 
تشارك بها نخبة من راميات 

العالم. 
 وأضاف اإلبراهيم أن نهائي 
مسابقة )تراب( للسيدات شهد 
منافس���ة قوية بني الراميات 
صاحبات املراكز الستة األولى 
لكن احلوال جنحت في اقتناص 
امليدالية وترك بصمة للرماية 
النس���ائية الكويتية في هذا 

التجمع الدولي. 
امليدالي���ة  أن   وأوض���ح 
الذهبية في املسابقة كانت من 
نصيب الرامية األذربيجانية 
رانا االسكاروفا، بينما حققت 
امليدالي���ة الفضية الفنلندية 

سارة احلوال على منصة التتويج ماليكا نوميال. 

عجب يقود »األوملبي« إلى تخطي باكستان
عبدالمحسن األيوبي

تخط���ى منتخبنا األوملبي لكرة القدم نظيره 
الباكستاني بهدفني دون مقابل أحرزهما فيصل 
عجب، ليعزز بذلك من حظوظه في التأهل الى كأس 
آسيا املقررة في قطر العام املقبل عن املجموعة 
الثانية، بعدما رف���ع رصيده الى 4 نقاط، وبقي 
اخلاسر من دون نقاط في ذيل الترتيب. ويلتقي 
منتخبن���ا مع االردن في اجلول���ة االخيرة التي 
ستحدد هوية املتأهل بشكل كبير. وتقام التصفيات 
باملجموعة على استاد طحنون بن حمد في العني 

بدولة االمارات العربية املتحدة.
أما عن أحداث اللقاء فقد جاءت البداية هجومية 
من األزرق األوملبي وضغط مبكرا من أجل تسجيل 
أكبر عدد من األهداف، وهو ما حتقق له في الدقيقة 
الثانية عن طريق فيصل عجب الذي سجل الكرة 
في شباك احلارس بكل براعة، وبعدها أهدر طالل 
جازع فرصة هدف محقق اثر متريرة سامي الصانع 
ومرت الكرة بجوار القائم وسط ذهول الالعبني. 
وعاد فيصل عجب مرة اخرى ومتكن من تسجيل 
الهدف الثاني اثر دربكة داخل منطقة اجلزاء ليلعب 
الكرة في الشباك في غفلة من دفاع املنافس، وبعدها 
أتت فرصة الهدف الثالث جلازع الذي يسدد كرة 

قوية متر بجانب القائم ايضا في الدقيقة 15.
س���يطر العبو منتخبنا على وس���ط امللعب 
وانحصر اللعب في ملعب منتخب باكستان الذي 
تراجع من أجل احلفاظ على النتيجة معتمدا على 
الهجمة املرتدة، ورغم التغيير الذي أجراه مدربهم 

إليقاف اجلهة اليمنى ل���الزرق التي جاءت منها 
معظم الهجم���ات اخلطرة، تتواصل العرضيات، 
وفي الدقيقة 30 يهدر سامي الصانع فرصة هدف 
آخر من مجهود فردي ومير من الدفاع ويس���دد 
الكرة بجوار القائم، قبل ان تضيع فرصة اخرى 
من جازع اثر متري���رة متقنة يلعبها ويخرجها 
احلارس ببراعة، وتتوالى الفرص اخلطرة للمنتخب 
ويتبارى الالعبون في إهدارها، وجاءت اخطرها 
في الدقيق���ة 44 حيث الحت فرصة لرضا هاني 
لكنه س���دد الكرة  بجوار القائ���م. في املقابل لم 
يصل مهاجمو اخلصم الى مرمى س���عود قناعي 
اال في كرتني من ركالت حرة وتألق احلارس في 

اإلمساك بالكرة والذود عن مرماه.
وبدأ الشوط الثاني كسابقه بسيطرة من العبي 
منتخبنا على مجريات األمور متاما من أجل زيادة 
الغل���ة، مقابل دفاع من العب���ي اخلصم، وجنح 
فيصل عجب في تس���جيل الهدف الثالث ولكن 
احلكم ألغاه بداعي التسلل، وبعدها نوع املنتخب 
من هجمات���ه عبر األطراف أو من املنتصف، كما 
تألق طالل جازع الذي قدم مستوى مميزا خالل 
اللقاء وكان له دور كبير في س���يطرة منتخبنا 

على مجريات اللعب.
ومع م���رور الوقت بدأ العبو باكس���تان في 
اس���تعمال اخلش���ونة إليقاف س���يطرة العبي 
األزرق. وقبل أن تلفظ املباراة أنفاسها األخيرة 
أه���در الهاجري هدفا محققا، حيث أخرج املدافع 
الباكستاني الكرة من على اخلط، لتنتهي املواجهة 

بفوز منتخبنا األوملبي بهدفني نظيفني.

 ضرورة إثبات 
املبالغ اخلاصة 
برواتب الالعبني 

في موعدها


