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وزير الشؤون ومدير الهيئة إلى لوزان لالجتماع مع روغ
»فيفا« يرّد على كتاب »التكتل«.. والعجمي يؤكد أن الخطوة المقبلة تقع على عاتق »االنتقالية«

فيصل اجلزاف

د.محمد العفاسي

صورة من كتاب »فيفا« إلى أندية التكتل

مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان
يغادر البالد في الواح����دة من ظهر اليوم وزير 
الش����ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاس����ي 
ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
الجزاف متوجهين الى مدينة لوزان السويس����رية 
للقاء رئيس اللجن����ة األولمبية الدولية جاك روغ 
غدا وذلك الس����تعراض المل����ف الرياضي الكويتي 
واطالع مسؤولي اللجنة األولمبية الدولية على ما 
تم انجازه من اجراء بعض التعديالت على النظام 

األساسي للجنة األولمبية الكويتية.
وت�هدف الزيارة الى تفادي تعليق عضوية الكويت 
رياضيا اعتبارا من األول من اغس����طس المقبل في 
ظل قرار المكتب التنفيذي الدولي بايقاف نش����اط 

الكويت الرياضي دوليا بنهاية الشهر الجاري.
وعلمت »األنباء« ان الهيئة استعدت جيدا لهذا اللقاء 
الحاسم الستمرارية النشاط الرياضي في الكويت 
عبر اتفاقها مع فريق مصري قانوني متخصص في 
العالقات الدولية واألنظمة واللوائح المنظمة لعمل 
ونشاط اللجنة األولمبية الدولية واالتحادات الوطنية 
المنضوية تحت لوائها ليكون الى جوار الوفد الكويتي 
لتقديم االستشارة الالزمة وازالة اللبس القانوني 

المتوقع حدوثه اثناء سير المفاوضات.
وقد باش����رت الهيئة عل����ى نفقتها اجراءات دفع 
الرس����وم الخاصة بتأشيرات الفريق المصري قبل 
وق����ت كاف ضمانا لعدم حدوث أي مفاجآت تعوق 

سفرهم مع الوفد الكويتي.

وقد اطلع المستشارون المصريون على الوضع 
القانوني للملف الرياضي الكويتي عبر دراسة ملف 
متكامل ضم جميع المراس����الت والقرارات الواردة 
والصادرة من وإلى الكويت من المنظمات الدولية 
الرياضي����ة قامت الهيئة باع����داده الدراكها ألهمية 
وحساس����ية اجتماع الغد، الذي ق����د يعني الكثير 
لمستقبل الرياضة في البالد. وكان الوزير قد ترأس 
اجتماعا صباح امس بمكتبه بالوزارة حضره فيصل 
الجزاف ونائبه عبدالوهاب البناي والوكيل المساعد 
للشؤون القانونية بوزارة الشؤون جمال الدوسري 
وعضو مجلس ادارة الهيئة د.جواد خلف حيث تباحث 

الجميع جدول أعمال االجتماع المرتقب غدا.
كما تم بحث موقف الكويت تجاه تطبيق القوانين 
الرياضية المحلية بما ال يتعارض مع نظيراتها في 
الميثاق األولمبي الدولي وآخر االس����تعدادات قبل 
الجلوس على طاولة المفاوضات مع روغ وبما يكفل 
ابعاد ش����بح االيقاف واستمرار النشاط الرياضي. 

وعلى صعيد آخر، 
رد فيفا على »التكتل«

وعلى صعيد أزمة الكرة، تلقت اندية »التكتل« 
ردا من االحتاد الدولي لكرة القدم على كتابها املرسل 
واملوقع من ممثلي 10 اندية الى فيفا في 5 اجلاري 
ويفيد بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لالحتاد 
الكويتي لكرة القدم في  أسرع وقت ممكن النتخاب 

مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء.

وج����اء رد فيفا في كتاب موقع باس����م مس����اعد 
الس����كرتير العام لالحتاد الدولي ماركوس كاتنر، 
وهذا نصه: الس����يد ناصر العجمي والس����يد رضا 
معرفي ان الفاكس املوقع من ممثلي عش����رة أندية 
واملؤرخ في 5 يوليو 2009 واملرسل الى رئيس فيفا 
مت ارساله الي شخصيا وأود ان اشكركم عليه، وان 
فيفا اخذ علما بطلبكم عق����د جمعية عمومية غير 

عادية لالحتاد الكويتي لكرة القدم.
من جهتي اس����تطيع إبالغك����م ان فيفا واالحتاد 
اآلسيوي قد سميا ممثليهما للجنة االنتخابات التي 

ستراقب العملية االنتخابية. انتهى نص الكتاب.
وف����ي تصريح ل� »األنباء«، قال امني س����ر نادي 
خيطان ناصر العجمي ان اخلطوة املقبلة اآلن بعد 
وصول رد فيفا تق����ع على عاتق اللجنة االنتقالية 
املكلفة بتسيير شؤون احتاد الكرة للدعوة الى عقد 
جمعي����ة عمومية غير عادية، الفتا الى انه في حال 
لم تق����م اللجنة بواجبها بالدعوة إلجراء انتخابات 
ملجلس إدارة احتاد الكرة س����نقوم بخطوات اخرى 
وذل����ك بعد موافقة فيفا على اجراء انتخابات من 5 
أعضاء ولنا احلق في ذلك حسبما تنص عليه املادة 

28 من النظام األساسي الحتاد الكرة.
وذكر العجمي ان الكتاب املوقع من أندية التكتل 
مت إرساله الى اللجنة االنتقالية وقمنا بإرسال نسخة 
منه الى االحتاد الدولي وذلك إلخطارهم مبا قمنا به 
من حتركات في س����بيل إخراج الكرة الكويتية من 

دوامة تشكيل جلان مؤقتة.

)أسامة البطراوي(عبدالرحيم السعيد وعلي مال اهلل ووفد العالقات العامة في الهيئة العامة للشباب والرياضة استقبلوا األبطال 

 كاظمة يعتمد األجهزة
الفنية لفرق اليد

حامد العمران
اعتمد مجلس إدارة نادي كاظمة اجلهاز الفني لفرق 
كرة اليد بالنادي، حيث مت التجديد ملدرب الفريق األول 
بيتر هانس���ك للس���نة الثانية على التوالي الى جانب 
جتديد عقد مدرب حتت 12 س���نة املصري س���يد زكي، 
والتعاقد مع مدربني مصريني آخرين هما العربي عوض 
لتدريب فريقي حتت 18 و16 سنة وايهاب ياسني لتدريب 
فريق حتت 14 س���نة فيما مت التجديد ملدرب املدرس���ة 

أحمد زغلول.
يذكر أن البرتقال���ي حصل على كأس التفوق العام 
للعبة في املوسم قبل املاضي برصيد 12 نقطة فيما لم 
يحصل في املوسم املاضي على أي نقطة وهذا ما جعل 
ادارة النادي تلتفت بقوة الى املراحل السنية للتعاقد مع 
مدربني جدد للعودة مجددا بالفرق املنافسة واحلصول 
من جديد على مراكز متقدمة تضمن احلصول على نقاط 

في كأس التفوق.

الشباب يبدأ تدريباته السبت
مبارك الخالدي

يباشر فريق نادي الشباب استعداداته للموسم املقبل 
اعتبارا من السادسة مساء السبت املقبل بقيادة مدربه 

الوطني خالد الزنكي.
وكان الفريق قد هبط الى دوري الدرجة االولى املوسم 
الفائت بالرغم من العروض اجليدة التي قدمها خصوصا 
م���ع مدربه الزنكي بعد تفريغ امل���درب الصربي غوران 
توفاريتش للعمل مساعدا ملدرب املنتخب الوطني محمد 
ابراهيم قبل صدور قرار اللجنة االنتقالية السابقة باالبقاء 

عليه مدربا لالزرق للمرحلة املقبلة.
وتدرس االدارة اقامة معسكر للفريق في احدى الدول 
االوروبية نهاية الشهر اجلاري بعد االنتهاء من اختيار 

محترفي الفريق للموسم املقبل.

زوران مشرفًا على ناشئي اليد في بطولة العالم
حامد العمران

كلف احتاد كرة اليد املدير الفني للمنتخب 
االول زوران لالشراف على منتخب الناشئني 
املشارك في بطولة كأس العالم التي تنطلق 
في 20 من الشهر اجلاري وتستمر 11 يوما 
في تونس حيث وصل زوران الى املعسكر 
اخلارجي الزرق الناش���ئني املقام حاليا في 
س���لوڤينيا ويتابع بشكل مباشر تدريبات 
املنتخب واملباريات الودية مع عقد اجتماعات 
يومية مع اجله���از الفني للمنتخب املكون 
من الثنائي الوطني محم���د مبارك ووليد 

عايش.
وكان االزرق الصغير قد خاض بطولة 
ودية دولية في الس���ويد االسبوع املاضي 
وقاب���ل خاللها ع���دة منتخب���ات اوروبية 
مشاركة في املونديال العاملي وقد اكتشف 
املدرب الوطني محمد مبارك بعض االخطاء 
التكتيكية ف���ي اداء الالعبني ويعمل حاليا 
على التصحيح مع التركيز بشكل اكبر على 
التشكيلة االساس���ية التي تضم 16 العبا 
من اصل 24 العبا وسيتم تصفية الالعبني 
في االسبوع املقبل على ان يعود الالعبون 
الذين لم يتم اختيارهم الى الكويت في 16 
من الشهر اجلاري، ويغادر الوفد برئاسة 
عبدالواح���د خليل الى تونس في ال� 18 من 

الشهر اجلاري.
يذك���ر ان االزرق الصغي���ر يلع���ب في 
املجموعة الثالثة والتي تتكون من الدمنارك، 
تونس، بنني، ايران وفرصة االزرق جيدة 
في التأهل الى ال���دور الثاني متى ما ظهر 

الفريق بشكله الطبيعي وسارت الظروف 
الفنية لصاحله.

من جانبه اعرب املدرب الوطني محمد 
مبارك عن س���عادته النضمام املدير الفني 
للمنتخب االول زوران للتدريبات واالشراف 
املباش���ر مؤكدا ان زوران يعتبر من افضل 
املدربني في العالم وسبق ان دربه شخصيا 
ف���ي املنتخب ووج���وده م���ع االزرق في 
املعسكر والبطولة يزيد من الروح املعنوية 
للجميع، متمنيا االستفادة من خبرة املدرب 

العاملي.
وذكر مبارك ان الالعبني يستجيبون بشكل 
كبير للبرنامج التدريبي وهذا ما ادى الى رفع 
املستوى الفني للجميع مما زاد من صعوبة 
االختيار النهائي، مؤكدا انه في النهاية لن 
يجامل وسيختار االفضل للدفاع عن سمعة 
كرة اليد الكويتية خالل البطولة العاملية، 
متمنيا ان يتجاوز الالعبون البداية الصعبة 
والدخول مبكرا في جو البطولة السيما ان 
الالعبني يشاركون للمرة االولى في بطولة 
العالم واجلميع يريد اثبات وجوده من اجل 
لفت انظار املتابعني للبطولة والدخول في 
حسابات افضل الالعبني، متمنيا ان يلتزم 
الالعبون بالتعليمات الفنية واتباع طريقة 
اللعب اجلماعي الن اللعب الفردي مع افضل 

منتخبات العالم لن يجدي نفعا.
وفي السياق نفسه هاتف رئيس االحتاد 
ناصر صالح وفد الناشئني والشباب واطمأن 
على الالعب���ني واجلهازين الفني واالداري 
ومتنى للجميع التوفيق في املهمة املقبلة.

مبارك: لن نجامل في اختيار أفضل العناصر

اإلعالميون والحكام يستعرضون  في »الرومي«

الدبوس والمطوع في بطولة هيسترن

»البولينغ« يستعد لبطولة جاكرتا الدولية

يسدل الستار غدا على دورة املرحوم احمد الرومي 
الرابعة لكرة القدم حتت رعاية النائب عبداهلل الرومي 
بحضور مختار منطقة الدعية حسني الرومي وكبار 
الشخصيات السياسية والرياضية، حيث تقام املباراة 
النهائية في التاسعة مساء ويسبقها فقرات رياضية 
حافلة باملفاجآت للجماهير. وس����تقام اليوم مباراة 

استعراضية جتمع بني اإلعالميني واحلكام.
من جانبه، اكد رئيس اللجنة املنظمة للدورة أحمد 
الرومي ان البطولة جاءت منافساتها قوية وانه لم 
يتوقع هذا األداء املرتفع من العبي الفرق املنافس����ة 

والتزامهم بقرارات احلكام، مشيرا الى ان الدورة لم 
تشهد أي حاالت من االعتراض وهذا دليل على جناح 
الدورة وحياد احل����كام بقيادة الدوليني عبدالعزيز 

أمان ومحمد العنزي.
وقال الرومي انه يتفق مع اقتراح خالد الروضان 
رئيس اللجنة املنظمة لدورة الروضان الرمضانية 
بضرورة قيام املسؤولني باحتاد الكرة باقامة دوري 
رسمي لكرة الصاالت بعد جناح الدورات التي تقام على 
مدار العام من خالل اجلهود الذاتية من الشخصيات 

وجاء الوقت لكي نستفيد من طاقات الشباب.

يش����ارك الفارس حمد الدبوس وزوجه الفارسة 
جميلة املطوع بدعوة من االحتاد الهولندي للفروسية 
في بطولة هيسترن الدولية والتي تقام في هولندا 
نهاية يوليو اجلاري. وس����يلتقي الدبوس احلكام 
الدوليني ومصممي املس����ارات القانونية وذلك في 

اطار االس����تعدادات لبطولة الكويت الدولية مطلع 
الع����ام اجلديد. وقال الدبوس ان مثل هذه امللتقيات 
الدولية متثل محطة انطالق قوية للمشاركني متمنيا 
ان تتاح الفرصة لفرسان الكويت الشباب للمشاركة 

في مثل هذه اللقاءات.

تقام في الثالثة بعد ظهر السبت 18 اجلاري برعاية 
الش����يخ طالل احملمد رئيس نادي البولينغ بطولة 
الديبلوماسيني للبولينغ يش����ارك فيها 200 العب 
والعبة ميثلون الهيئات الديبلوماسية وأسرهم في 
الكويت والبطولة ملدة يوم واحد، حيث تقام االدوار 
التمهيدي����ة ثم تصفيات ال����دور الثاني والدور قبل 
النهائي والنهائي، وتختتم البطولة في الثامنة من 
مساء نفس اليوم، حيث يقوم راعي البطولة بتقليد 
الفائزين ميدالياتهم وتسليم كأس البطولة للفائز 

االول وذلك على صالة كوزمو بالساملية.
من جانب آخر، تواصل املنتخبات الوطنية بفئاتها 
السنية تدريباتها اليومية � رجال � شباب � ناشئون 

على صالة النادي بنادي الصيد والفروسية استعدادا 
للمشاركة في بطولة اندونيسيا الدولية املفتوحة 
السابعة عشرة التي تقام خالل الفترة من 8 الى 18 
اغسطس املقبل حتت اشراف االحتاد اآلسيوي للعبة. 
وميثل الكويت في املنتخب����ات الثالثة املذكورة 18 
العب. هذا، وتقوم املنتخبات الوطنية الثالثة بتنفيذ 
برنامج تدريبي مكثف من خالل معس����كر تدريبي 
داخلي مفتوح وضعت مراحله من قبل جلنة التدريب 
برئاسة الشيخ طالل احملمد رئيس اللجنة واجلهازين 
الفني واالداري للمنتخبات الثالثة ويقوم املدربون 
بتنفيذه مع الالعبني على اخلطوط في صالة النادي 

بنادي الصيد والفروسية.

»المبارزة« يتوج بلقب البطولة العربية للناشئين واألشبال
مبارك الخالدي

عاد الى البالد مساء اول من امس 
وفد منتخبنا للمبارزة متوجا بلقب 
البطولة العربية ال� 16 لالش����بال 
والناشئني التي اقيمت منافساتها 
في العاصمة القطرية الدوحة في 

الفترة من 6 حتى 11 اجلاري.
وكان في استقبال الوفد رئيس 
االحتادين العربي والكويتي للعبة 
عبدالرحيم السعيد وامني سر احتاد 
املب����ارزة حامد الش����مري ومدير 
العالقات العامة في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة واعضاء االحتاد 
وعدد من اولي����اء امور الالعبني، 

وترأس البعثة امني صندوق االحتاد 
شاكر سناسيري وعضوية رئيس 

اللجنة الفنية علي مال اهلل.
واستطاع ازرق املبارزة ان يتوج 
بلق����ب البطولة بحصوله على 14 
ميدالية ملون����ة منها 7 ميداليات 
ذهبية من اصل 9 وفضيتان وخمس 
ميداليات برونزية. وقال السعيد 
ان هذه النتيجة ليست غريبة على 
ابطالنا، اذ حققوا عددا من امليداليات 
غير مسبوقة متفوقني على جميع 
الدول العربية بامتياز مبا فيها »ام 
لعبة املب����ارزة«، جمهورية مصر 
العربية واقول الف مبروك لالعبينا. 

واهدى رئيس البعثة وامني صندوق 
االحتاد شاكر سناسيري االجناز 
الى القيادة السياس����ية والشعب 
الكويتي، وقال: نخص بالش����كر 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
على دعمها لالعبني واملوافقة على 
سفر 18 العبا وهذا ما اتاح الفرصة 
باللق����ب ونحن  لن����ا باالحتفاظ 
حرصنا على ان جنلس مع الالعبني 
خصوصا قبل اخلتام وطلبنا من 
العبينا ضرورة احراز امليداليتني 
االخيرت����ني، وبالفعل كانوا رجاال 

عند مستوى املسؤولية.
م����ن جهته، ق����ال الالعب فهد 

م����ال اهلل ان ما حققه زمالئي من 
اجناز ليس غريبا عليهم، فبالرغم 
من تغيير برنامج االعداد والغاء 
معسكر ايران لظروف خاصة، اال ان 
االصرار كان دافعنا في احلفاظ على 

تقدم املبارزة الكويتية كعادتها.
كما اش����اد النجم عبدالرحمن 
العفاسي بالفوز قائال ان البطولة 
شهدت تنافسا قويا، خصوصا من 
املصريني واالردنيني، لكننا تفوقنا 

باملهارة والعزمية.
واكد مدرب املنتخب عبدالكرمي 
املنافسات وقال ان  الشمالن قوة 
مشاركة مصر واالردن اضفت الندية 

على املنافسات، ونحن حققنا رقما 
قياسيا باحلصول على 7 ذهبيات 
من اصل 9 وهو اجناز غير مسبوق 
مع قصر فترة االعداد. وقد شارك في 
حتقيق هذا الفوز الكبير الالعبون 
فهد مال اهلل وعبدالعزيز الشطي 
ويعقوب الشطي وابراهيم اخلضير 
وفيصل اش����كناني وعبدالوهاب 
الشطي وعبداهلل جنم وناصر الوليد 
وعبدالرحمن الهزاع وعبدالرحمن 
العربيد وثنيان عبدالرحمن وعلي 
خزعل وعبداللطيف احلمدان وعمار 
دشتي وخالد الشمالن وعبدالرحمن 

العفاسي.

الشمالن: حصدنا 14 ميدالية منها 7 ذهبيات


