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يرسل إلى »الهيئة« اليوم موافقته الرسمية على استضافة البطولة في موعدها

تواجد س����يف ضمن قائمة 
الفريق األول لكرة القدم في 
القادس����ية، ولن يتمكن من 
إرسال البطاقة إال بعد موافقة 
القادس����ية ما يعني أن على 
الشباب اس����تخراج البطاقة 
من خالل بوابة »فيفا« وليس 
احتاد الكرة الذي ال يستطيع 
أن يخال����ف لوائحه احمللية 
بالس����ماح لالعب باالنتقال 
إلى ناد آخر سواء محلي أو 
خارجي دون موافق النادي.

عودة التضامن للدوري مرهونة 
بموافقة إدارة االتحاد

وفي سياق جلنة املسابقات 
علم���ت »األنب���اء« أن عودة 
التضامن مرة اخرى للمشاركة 
في دوري VIVA، ستحتاج إلى 
موافقة مجلس إدارة االحتاد، 
حيث كانت املوافقة على قرار 
االنسحاب عن طريقها وقرار 
العودة يجب أن يكون باإلجماع، 
وذكر مص���در ل� »األنباء« أن 
هناك رفضا لع���دد من أبناء 
العمومية وأعضاء  اجلمعية 
الس���ابقني  مجل���س اإلدارة 
إلى دوري األضواء  بالعودة 
دون أن يتم اختيار جهاز فني 
وإداري متميز والتوقيع مع 3 
محترفني على أقل تقدير حتى 
ال يحدث للفريق ما حصل في 
املوس���م املاضي عندما تكبد 

هزائم تاريخية.

أن انتقال الالعب بات أش���به 
باملستحيل.

أم����ا فيما يخ����ص كتاب 
االحتاد الدول����ي لكرة القدم 
الكرة  »فيفا« وطلبه الحتاد 
بإرسال بطاقة الالعب سيف 
احلش����ان إلى نادي الشباب 
الكرة  السعودي، فإن احتاد 
سيرد على الكتاب بعدم قدرته 
على إرس����ال البطاقة بسبب 

انتق���ال مهاجم  أن مس���ألة 
التضامن يوس���ف العنيزان 
ل���ن ترى النور  إلى العربي 
بسبب عدم وصول كتاب أو 
محضر اجتم���اع من مجلس 
إدارة نادي التضامن إلى جلنة 
املسابقات يفيد باملوافقة على 
انتقال العنيزان إلى العربي، 
خصوصا أن هناك 6 أعضاء 
قدموا اس���تقاالتهم ما يعني 

االحت���ادات اخلليجي���ة ال� 7 
املشاركة في البطولة، يطلب 
فيها حتديد موعد قدوم جلنة 
تفتيش املالعب ومعها اللجنة 
الدائمة ألمناء سر االحتادات 
اخلليجية من أجل اعتماد عودة 
البطولة في موعدها السابق.

العنيزان والحشان

وفي شأن آخر، من الواضح 

عبدالعزيز جاسم

عقد مجل���س إدارة احتاد 
الكرة اخلميس املاضي اجتماعا 
برئاسة رئيس االحتاد الشيخ 
د.ط���الل الفه���د اتخذ خالله 
العديد من الق���رارات املهمة، 
أبرزها حل اللجنة املشتركة 
الس���ابقة مع الهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة وتشكيل 
جلنة جديدة أخرى الستضافة 
خليجي 23، تضمنت 5 أسماء 
فقط وهم: الشيخ د.طالل الفهد 
وهايف املطيري وأحمد الدويلة 
وب���در الفيل���كاوي وضاري 

اخلليفة.
وسيتم إرس���ال األسماء 
اخلمس���ة إلى الهيئة صباح 
الي���وم، وهو نف���س الكتاب 
الذي يبني م���ن خالله احتاد 
الكرة موافقته الرسمية على 
الكويت للبطولة  استضافة 
ف���ي موعده���ا الس���ابق 22 

ديسمبر.
وسيكون أعضاء االحتاد 
اخلمسة ضمن اللجنة العليا 
للبطولة والتي سيكون معظم 
أعضائها من الهيئة، ومن خالل 
هذه اخلطوة يتضح أن القرار 
النهائي سواء اإلداري أو املالي 
س���يكون بيد الهيئة بعكس 

اللجان السابقة.
ومن املقرر أن يرسل احتاد 
الكرة الي���وم أيضا كتابا إلى 

الشيخ د.طالل الفهد ضمن اللجنة العليا املشتركة

»الهيئة« تشيد بقرار »الكرة«
أشادت الهيئة العامة للرياضة بالقرار املسؤول الحتاد كرة 

القدم بإقامة بطولة خليجي 23 على أرض الكويت في موعدها 
املقرر سلفا بشهر ديسمبر املقبل.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء ليعبر عن مدى قدرة القائمني 
على احتاد كرة القدم على حتمل املسؤولية الوطنية جتاه هذا 
الوطن العزيز علينا والذي نسعى جميعا لرفعته وعلو شأنه 

في جميع احملافل اخلليجية والعربية والقارية.
وأوضحت الهيئة أنها تدعم وبقوة احتاد كرة القدم في 

مسيرته نحو إجناح هذا احلدث اخلليجي الذي يعد مبنزلة 
مناسبة رياضية ذات طابع خاص ألبناء دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربي وأنها ستعمل جاهدة على تذليل كل 
العقبات والصعوبات التي تواجه االحتاد من خالل التعاون 
والتنسيق املستمر إلجناح هذا العرس اخلليجي، مؤكدة ان 

مسؤولية تنظيم البطولة تقع في املقام األول على عاتق احتاد 
كرة القدم.

وأضافت الهيئة أنها تعمل على قدم وساق لالنتهاء من جتهيز 
املنشآت اخلاصة مبنافسات البطولة وحتديدا ستاد جابر 

األحمد الدولي وستاد نادي الكويت وكذلك املالعب اخلاصة 
بتدريب املنتخبات املشاركة وعددها ثمانية مالعب في 

موعدها احملدد.
واضافت أن خروج منافسات خليجي 23 بالشكل الالئق 

بسمعة الكويت وتاريخها املشرف في استضافة مثل هذه 
البطوالت هو مسؤولية اجلميع، داعية كل محب ومخلص 

لهذا الوطن أن يقدم اجلهد والعطاء من أجل إجناح تلك 
البطولة الغالية علينا جميعا، متمنني لألشقاء في دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربي طيب اإلقامة في بلدهم الثاني 
الكويت أرض احملبة والسالم.

احتاد الكرة يشكل جلنة جديدة لـ »خليجي 23« ويحلّ السابقة

الدوحة ـ فريد عبدالباقي 

وصلت بعثة منتخبنا الوطني 
لكرة الطائرة للناشئني »حتت 
15 سنة«، برئاسة عضو مجلس 
اإلدارة محم����د األنصاري، إلى 
العاصمة القطرية الدوحة أمس 
من أجل املشاركة في املهرجان 
اخلليجي األول والذي ستنطلق 
فعالياته اعتبارا من اليوم وحتى 
28 أغسطس اجلاري، مبشاركة 
منتخبات البحرين وس����لطنة 
عمان والسعودية وقطر، فيما 
اعت����ذرت اإلمارات ع����ن عدم 

املشاركة.
وستقام منافسات البطولة 
على صالت����ي االحتاد القطري 
والنادي العربي. ويبدأ منتخبنا 
مبارياته في املهرجان اخلليجي 
مبواجهة »األخضر« السعودي، 
في اليوم األول للبطولة والتي 
تشهد إقامة ثالث مباريات جتمع 
البحرين مع السعودية، وعمان 
مع قطر، والبحرين مع عمان.

ويسعى منتخبنا في فرض 
كلمته بالبطولة من خالل تقدمي 
عرض قوي في اللقاء االفتتاحي 
أمام شقيقه املنتخب السعودي، 
وحصد نق����اط املباراة لتكون 

خير بداية ملنتخبنا.

حقق أبطالنا ف����ي املبارزة 
ميداليتني ذهبية وبرونزية في 
منافسات البطولة العربية ملبارزة 
الناش����ئني املتقدمني حتت )17 
سنة( املقامة حاليا في العاصمة 
األردنية عمان مبشاركة تسع دول 
عربية.  وحصل الالعب يوسف 
الشمالن على ذهبية منافسات 
السابر وااليبيه اثر فوزه على 
منافسه السعودي )15-11( فيما 
حصل يوس����ف اخلرشان على 
برونزية منافسات )االيبيه( بعد 
خسارته أمام منافسه السعودي 

.)15-13(

إلى  الب����الد متوجها  غادر 
پولندا منتخبنا الوطني للشراع 
العالم  للمش����اركة في بطولة 
ألوبتمست الشراع التي ستقام 
ف����ي الفترة من اليوم وحتى 7 
سبتمبر مبش����اركة 280 العبا 

والعبة ميثلون 85 دولة.
ويرأس الوفد نائب رئيس 
جلن����ة الش����راع والتجدي����ف 
والكاياك ف����ي النادي البحري 
أحمد الفيل����كاوي، فيما يضم 
املدرب البلغاري إيفانوف فلنتني 
و4 العبني هم عبداهلل القصار 
وعلي الفيلكاوي ويعقوب شاه 
إل����ى جانب مش����اركة الالعبة 

الدولية سارة العساف.

»ناشئو الطائرة«
أمام السعودية 

ذهبية وبرونزية
لـ »املبارزة« 

 في البطولة العربية

»الشراع« يشارك 
في بطولة العالم 

لألوبتسمت

رئيس األهلي يتفرغ للبيانات اإلعالمية ويؤكد استمرار عبدالصادق

الزمالك بال جنومه أمام الصفاقسي في »الكونفيدرالية«

القاهرةـ  سامي عبدالفتاح

بتش����كيل اضطراري، وينقصه العديد من 
جنوم الفريق على رأسهم، النجمان حازم امام 
وعمر جمال، يخوض الزمالك في التاسعة مساء 
اليوم اللقاء املرتقب مع مضيفه الصفاقس����ي 
التونسي، ضمن مباريات اجلولة اخلامسة من 

دور املجموعات للكونفيدرالية األفريقية.
ومن املنتظر ان يش����ارك أحمد دويدار في 
مركز الدفاع نظرا إلصابة إسالم جمال وإيقاف 
محمد كوفي، وهناك مفاضلة بني أحمد حمودي 
ومحمد إبراهيم للمشاركة أساسيا في مباراة 
اليوم، وأن كان اجلهاز الفني يفضل إش����راك 
محمد إبراهيم نظرا جلاهزيته ومشاركته مع 
الفريق في املباريات األخيرة، وسيستمر أحمد 
توفيق في مركز الظهير األمين للمباراة الثانية 
على التوالي، نظ����را لغياب كل من حازم إمام 
لإلصابة وعمر جابر خلوضه فترة معايش����ة 

في بوردو الفرنسي.
أكد البرتغالي فيريرا، املدير الفني للزمالك، 
أنه يسعى للفوز على الصفاقسي التونسي في 

املباراة، مضيفا أنه ال يشغل باله بنتيجة لقاء 
أورالندو اجلنوب أفريقيا أمام ليوبار الكونغولي، 
والتي ميكن ان تؤهل الزمالك لدور نصف النهائي 

بغض النظر عن نتائجه املقبلة.
ومن صفاقس تونس، الى تطوان املغرب، 
حيث يخوض فريق سموحة مباراة األمل األخير 
في بطولة ابطال الدوري االفريقية، ضمن اجلولة 
اخلامسة، مع نظيره التطواني املغربي، حيث 
يحتل سموحة املركز األخير في املجموعة برصيد 
3 نقاط، فيما يأتي التطواني في الترتيب الثاني 
برصيد 5 نقاط، ويحتل مازميبي الكونغولي 
صدارة املجموعة برصيد 8 نقاط، والذي سيواجه 

الهالل السوداني في اجلولة نفسها.

بيان طاهر

على صعيد آخ����ر، يبدو ان رئيس مجلس 
إدارة النادي األهلي، م.محمود طاهر، سيتفرغ 
هذه األيام للمعارك اإلعالمية، بعد أن ظل أكثر 
من عام بعيدا عن االعالم، والذي يواجه شحا 
ش����ديدا فيما يخص النادي االهلي، فبعد أقل 
من أسبوع من بيان طاهر بشأن الالعب أحمد 

الش����يخ، والذي أثار أزمة كبيرة، عندما أعلن 
مقاطعة أنش����طة االحتاد املصري لكرة القدم، 
فقد اصدر طاهر بيانا رس����ميا ثانيا للرد على 
شائعة إقالة رئيس قطاع الكرة عالء عبدالصادق 

من منصبه.
وكانت ش����ائعات غير منطقية قد أشارت 
الى إقالة عبد الصادق، بس����بب إحراجه إلدارة 
األهلي، عندما اصدر تصريحا غير مسؤول، قال 
فيه مهددا احتاد الكرة ان االهلي ال يضمن ردود 
فعل جماهيره إذا عاقب احتاد الكرة الالعب أحمد 
الشيخ، وهو ما حدث بالفعل، وسبق أللتراس 

االهلي ان حرق مقر احتاد الكرة.
وبن����اء على هذا التصريح من عبدالصادق 
انتشرت شائعة اإلقالة، وزادها قوة تقرير ألحد 
كبار النقاد الرياضيني في أحد أكبر املواقع أشار 
فيه الي إقالة عبدالصادق دون تأكيدات أو مصادر 
مسؤولة، مما أثار حفيظة محمود طاهر الذي 
يرتبط بعالقة خاصة مع عالء عبدالصادق. وذكر 
بيان طاهر انه ال صحة ألنباء إقالة عبدالصادق 
من منصبه، موضحا ان البعض يختلق الشائعات 

لهز استقرار النادي األهلي.

ناصر العطية وعماد حلود في مناسبة سابقة

ملفات عديدة تنتظر اجتماع »دولي السيارات«
تعقد على مستوى منطقة 
الش����رق األوس����ط وشمال 
أفريقيا »مينا« وتبرز األهمية 
بحجم امللفات املطروحة على 
طاولة االجتماع إضافة إلى 
مراجعة عملية ما مت طرحه 
في االجتماع األول لهذا العام 
والذي عقد في الكويت في 

مارس املاضي.
وأش����ار العطية الى ان 
االجتماع املرتقب سيكون 
منعطفا جديدا نحو مستقبل 
أفضل لرياضة الس����يارات 
عبر منطقة الشرق األوسط 
وش����مال أفريقيا يكمن في 
وضع آلية عمل فعلية لتلك 
البط����والت ذات الصبغ����ة 
الدولية مث����ال ذلك رياضة 
»الدرفت« أو ما يطلق عليها 
)االجنراف( وكذلك »رياضة 
الكارت« وسباق املرتفعات 
إل����ى العديد من  باإلضافة 
األنشطة والفعاليات املدرجة 
حتت مظلة االحتاد الدولي 

للسيارات »فيا«.
وأكد العطية انه سيتم 
أيضا مناقشة عملية في بعض 
اللوائح والقوانني اخلاصة 
بتل����ك الفعاليات التي تقام 

عبر منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا »مينا«، حيث 
سيس����تند هذا البحث الى 
إيجاد أرضية مناسبة تخدم 
مستقبل رياضة السيارات 
باملنطقة وتكون مبنية على 
تلك األنظمة املعتمدة لدى 
االحتاد الدولي للس����يارات 
على اعتبار أن املنطقة اليوم 
تشهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 
املشاركني ومبختلف األنشطة 
املتعلقة برياضة السيارات 
األمر الذي يحتم علينا إيجاد 
حلول تخدم هؤالء املشاركني 
ناهيك عن البحث في ملف 
املتعلق باملنظم لتلك األحداث 
الرياضية كون أن املنظم كان 
ومازال من الركائز األساسية 
إلجناح الرياضة، وكما يدرك 
اجلميع بأننا قد نظمنا العديد 
من الدورات ذات الصلة بهذه 
اجلزئية حتديدا في سبيل 
خلق جيل جديد مدرك متاما 
حجم تلك املسؤوليات، كما 
سيناقش في االجتماع آخر 
التطورات في ملف الشحن 
واجلمارك باإلضافة الى بعض 
من رزنامات املوسم املقبل 

.2016

بصفته منسق االحتاد الدولي 
للسيارات للشرق األوسط 
وش����مال أفريقي����ا رئيس 
جلنة رياضة السيارات في 
النادي اللبناني للسيارات 
والس����ياحة في استضافة 
ه����ذا االجتماع امله����م، كما 
وجه شكره العميق ألعضاء 
النادي اللبناني للسيارات 
والس����ياحة عل����ى اجلهود 
احلثيثة للنهوض برياضة 
السيارات عبر املنطقة.وأفاد 
العطية ب����أن هذا االجتماع 
واملقرر انعق����اده بجونية 
مطلع الش����هر املقبل قد مت 
بالفعل توجيه دعوات رسمية 
لألعضاء حلضوره، والذي 
يعد من أهم االجتماعات التي 

أسامة المنصور

يعقد في مدينة جونية 
اللبناني����ة االجتماع الثاني 
لالحتاد الدولي للس����يارات 
»مينا« وذلك في ظهر يوم 
األربعاء الثاني من سبتمبر 
املقبل برئاسة نائب رئيس 
االحتاد الدولي للس����يارات 
»فيا« ناصر العطية وبحضور 
رؤس����اء وممثل����ي االحتاد 
وأندية الش����رق األوس����ط 
وشمال أفريقيا، وذلك ملناقشة 
العديد من امللفات ذات الصلة 
مبستقبل رياضة السيارات 
عبر منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا »مينا«.
ويتزامن هذا االجتماع مع 
انطالقة رالي لبنان الدولي 
بنس����خته ال� 38، حيث من 
املقرر انطالقته مساء يوم 
اجلمعة الرابع من س����يتمر 
وس����ط العاصمة اللبنانية 
بي����روت. وع����ن طبيع����ة 
االجتماع أدلى نائب رئيس 
االحتاد الدولي للس����يارات 
ناصر العطي����ة بتصريح 
أثنى من خالله على الدور 
املميز الذي قام به عماد حلود 

احتادا السلة والطائرة اللبنانيان 
ينتظران مساعدة رسمية متعثرة

بيروتـ  ناجي شربل 

ردت وزارة املالية اللبنانية طلب وزارة الشباب والرياضة منح 
االحتاد اللبناني لكرة السلة مساعدة مالية قيمتها 750 مليون ليرة 
)500 الف دوالر اميركي( من خارج احتياط املوازنة اخلاصة بوزارة 
الرياضة، قائلة ان االمر يعود الى وزارة الرياضة الواجب ان تصرف 
من ميزانيتها، ردته الى عدم اقتناع أركان في قطاعات الدولة اللبنانية 
بجدوى إنفاق مثل هذا املبلغ، واملخصص لتحضير منتخب لبنان 
لكرة السلة، للمشاركة في بطولة آسيا بالصني، املؤهلة للبطل لدورة 
ريو دي جانيرو االوملبية الس����نة املقبلة.اخلبر لم يفاجئ الوسط 
الرياضي اللبناني، وخصوصا ان القاصي والداني يدرك استحالة 
فوز منتخب لبنان ببطولة آسيا في الصني، لوجود نقص في بنية 
املنتخب، فضال عن تفوق كل من املنتخبني الصيني وااليراني فنيا. 
كما يعرف اجلميع ان املبلغ املطلوب لن ينفق كامال على املنتخب، 
بعد تأمني االحتاد اللبناني لكرة السلة رعاية من شركة »سانيتا« 
للمنتخ����ب اللبناني حتت عنوان »الطريق الى الريو«. وعلى خط 
آخر، لم يحصل االحتاد اللبناني للكرة الطائرة على مساعدته املالية 
التي اقرتها وزارة الشباب والرياضة لسنة 2015. وال تزال احلوالة 
عالقة في ادراج وزارة املالية، على الرغم من املراجعات املتكررة من 
رئيس احتاد الطائرة رئيس اللجنة االوملبية اللبنانية جان همام. 
ويرزح احتاد الطائرة حتت وطأة ديون بينها تسديد اجور احلكام 
عن املوسم املنتهي الذي تضمن اكثر من 500 مباراة رسمية في كل 
الدرجات، الى اخرى عائدة ملؤسسات. وهو يغالب الوقت للحصول 
على براءة ذمة مالية قبل دعوة اجلمعية العمومية السنوية العادية 

الى االنعقاد في نهاية اكتوبر املقبل.

عودة الفاضل والدواس
قال متسابقا الدراجات املائية عبداهلل الفاضل وراشد الدواس 
ان ما حققاه من نتائج متميزة في بطولة موسم الواليات املتحدة 
األميركية 2015 جاء ثمرة جهد متواصل وعمل دؤوب خالل الفترة 

املاضية تكلل بنجاح كبير.
وأجمع املتسابقان عقب وصولهما الى البالد قادمني من الواليات 
املتحدة على أن ما حققاه أعطاهما دافعا كبيرا ملواصلة تقدمي مثل هذه 
النتائج وتشريف سمعة الكويت في مختلف احملافل التي سيشاركان 
فيها. وقال الفاضل »ان حتقيقي ثالثة ألقاب خالل موسم واحد وفي 

أكبر 3 فئات هي فئات: غير املعدل والسوبر ستوك واملعدل.

يتزامن مع 
انطالقة رالي 
لبنان الدولي

نادي كاظمة الريا�ضي

اإعـــــــــــــالن

بناًء عل�������ى قرار جمل��������س الإدارة باجتماعه رق�������م 53 املنعقد بتاريخ 

2015/8/19 املت�ضم�������ن دع�������وة اجلمعي�������ة العمومي�������ة غ�������ر العادي�������ة 
لالنعقاد وفقًا لقرار الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة رقم 548 ل�ضنة 

2015م املن�ض�������ور مبلحق اجلريدة الر�ضمية الكويت اليوم )العدد رقم 
1246 بتاريخ 2015/7/30( واملت�ضمن حتديد مواعيد تعديل النظام 
الأ�ضا�ض�������ي للنادي مبا يتوافق واأحكام املر�ض�������وم بقانون رقم 42 ل�ضنة 

1978 والقوان�������ني املعدلة له والقانون رقم 5 ل�ض�������نة 2007 والقوانني 
املعدلة له.

وبناًء عليه ي�ض�������رنا دعوتكم حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية غر 

العادي�������ة وذلك يف متام ال�ض�������اعة 5:30 م�ض�������اًء ي�������وم الثالثاء املوافق 

2015/10/6 مبق�������ر الن�������ادي بالعديلي�������ة وذلك للنظ�������ر يف جدول 
الأعمال التايل:

1- تعديل واعتماد مشروع مسودة النظام األساسي اجلديد للنادي.
ويوؤكد جمل�س الدارة باأن الجتماع يقت�ضر على الأع�ضاء العاملني 

الذي�������ن م�ضت على ع�ضويتهم �ضنة ميالدية واحدة فاأكرث وفق اأحكام 

امل�������ادة )27( م�������ن النظام الأ�ضا�ض�������ي وامل�ضددي�������ن للتزاماتهم املالية 

ح�ضب ال�ضروط والأح�������كام املن�ضو�س عليها باملادة )51( من النظام 

الأ�ضا�ضي للنادي.

مالحظة: يجب اإح�ضار البطاقة املدنية الأ�ضلية حل�ضور الجتماع

واهلل ويل التوفيق،،،

إلى السادة أعضاء اجلمعية العمومية 

جمل�س الإدارة


