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قبيل توجهه إلى لوزان للقاء جاك روغ اليوم

العفاسي: الحكومة ال تتدخل في الرياضة ونأمل تفادي اإليقاف أو تأجيله على األقل
بش����كل عام، وما يتعل����ق بالتعديالت 
املطلوب����ة ونحن متفائل����ون بالزيارة 
وسنؤكد للجنة األوملبية الدولية حرص 
الكويت على التوافق مع املنظمة الدولية 
بذات القدر الذي نح����رص عليه نحو 
احترام قوان����ن الكويت وهو أمر مهم 
جدا، والكويت من ال����دول الرائدة في 
العمل مع املنظمة الدولية منذ عام 1956 
وعليه ال يوجد لدينا أي مانع من اجراء 
التعديالت بشرط عدم املساس بالقوانن 
احمللية والكويت دولة مؤسسات، واذا 
كان هناك من تعديالت فالشك ستأخذ 

اطارها القانوني.
وأضاف اجل���زاف ان هذا أول لقاء 
رس���مي للهيئة مع مس���ؤولي اللجنة 
الدولية وسنشرح لهم كل ما توصلنا اليه 
على أساس االحترام املتبادل والتأكيد 

على استقاللية الرياضة الكويتية.
وحول الوض���ع القانوني الحتاد 
القدم قال اجلزاف ان اللجنة االنتقالية 
أرس���لت النظام األساسي الى »فيفا« 
العتماده، وهو النظام الذي مت اقراره 
في الكوي���ت 2007 ونتوق���ع نتائج 
ايجابية، اما املراسالت التي متت مع 
اللجان الدولية والتي قامت بها بعض 
األندية فهذا مخالف للقانون ونحن ال 
نقره، وفي حال ثبوت ذلك س���يكون 

لكل حادث حديث.
هذا وقد غادر مع الوزير كل من مدير 
عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف وعضوي مجلس إدارة 
الهيئة عبدالوه���اب البناي ود.جواد 
خلف واملستش���ار القانوني بالهيئة 
حمدي مرس���ي ووفد م���ن العالقات 

العامة.
وكان في وداع الوزير وكيل وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكن���دري ونائب مدير ع���ام الهيئة 
جاسم يعقوب وعصام جعفر وعدد 

من القيادات الرياضية بالهيئة.

هذا االجتاه. وقال ان حرص س���موه 
على سمعة الرياضة والشباب الكويتي 
واهتمامه بتحقيق الطموحات الشبابية 
كفيل بعودة البسمة للجماهير الرياضية 

من جديد.

الجزاف: متفائلون بالزيارة

من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف انه 
م����ن املهم ان يطلع مس����ؤولو املنظمة 
الدولية على ما قمن����ا به من اجراءات 

ادى الى التراجع.
ومتنى العفاسي ان تثمر الزيارة عن 
حتقيق نتائج جيدة ليس أقلها تأجيل 
قرار اللجنة األوملبية الدولية باإليقاف 
ريثما نتدبر أمورنا خصوصا ان مجلس 
األمة في فترة اجازة حاليا، وعليه البد 
أوال معرفة ما هي املواد املتعارضة مع 
مواثيق اللجن���ة األوملبية الدولية ثم 

نرى اآلليات املناسبة لتفاديها.
واعتبر ان حنكة صاحب الس���مو 
األمير هي امل���الذ حلل كل معضلة في 

حول ت���ردي الوض���ع الرياضي منذ 
ثالث س���نوات. وقال انني لم اكشف 
سرا عندما أقول ان الوضع الرياضي 
في الكويت مترد منذ ثالث س���نوات 
والنتائج ه���ي املقياس، فالرياضة في 
الكويت كانت باس���تمرار في املقدمة، 
لكنه���ا تراجعت مؤخرا وبكل صراحة 
السبب في ذلك هو اخلالفات الداخلية 
بن الرياضين واصرار كل منهم على 
أولويات معين���ة، كل طرف يرى انها 
اخلطوة األولى لالصالح وبالعكس هذا 

الس���ابقن بتعديل القوانن الرياضية 
كانت في محلها وقد كانوا جادين في 
ذلك لكن م���ا مرت به البالد من ازمات  
سياسية متتالية حال دون امتام ذلك، 
األمر الذي أدى الى تعطيل مش���اريع 
حيوية ال تقل أهمية عن الرياضة ولكن 
نأمل ان يتم هذا االستقرار السياسي وان 
يسود التعاون بن السلطتن للتغلب 
على الكثير من املشكالت وان يشمل هذا 

التعاون مجاالت التنمية األخرى.
ولم ين���ف الوزير ما قاله س���ابقا 

القانونية واالنتخابية ولها خصوصية 
ف���ي قوانينها ولوائحه���ا املنظمة لها 
والكويت دولة مجتمع مدني مبني على 
النظام االنتخابي في جميع املجاالت منذ 
سنوات طويلة والعملية االنتخابية تتم 
مبنتهى الشفافية والوضوح وفي جو 
دميوقراط���ي واحلكومة ال تتدخل بل 
وفرت املنشآت الرياضية املثالية وترعى 
الرياضة بش���كل سخي والكويت اكبر 

داعم ملنظمات رياضية قارية ايضا.
واعتبر العفاسي ان تعهدات الوزراء 

مبارك الخالدي
يجتمع وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي صباح اليوم 
مبدينة لوزان السويسرية مع رئيس 
اللجن���ة االوملبية الدولية د.جاك روغ 
بهدف تفادي ش���بح ايقاف النش���اط 
الكويتي الرياض���ي اعتبارا من نهاية 

الشهر اجلاري.
وقال العفاسي قبيل مغادرته البالد 
صباح امس ان الزيارة تأتي بتوجيهات 
من س���مو رئيس الوزراء اثر الرسالة 
التي تلقاها سموه من جاك روغ 16 من 
الشهر املاضي ومفادها اتخاذ املنظمة 
الدولية قرارها بتعليق النشاط الرياضي 
الكويتي اعتبارا من االول من اغسطس 

املقبل.
واضاف العفاسي ان الزيارة جاءت 
حلرص س���موه على س���معة الكويت 
وعلى ما يحقق طموح الشباب الرياضي 
الكويتي وهي منوذج يحتذى ليس على 
املستوى اخلليجي وامنا على مستوى 
القارة فالكويت دولة رائدة في املجال 
الرياضي، وداعم قوي لالحتادات القارية 
وبسخاء، وال شك امر مثل هذا مزعج 
ومحبط وبال شك نحن نسعى ملعاجلة 
ذلك ضمن االطر القانونية ومبا تتملكه 
الكويت من رصيد مح���ل تقدير لدى 

االوساط االخرى.
واكد اننا س���نتباحث م���ع اللجنة 
االوملبية الدولية حول السبب املفاجئ 
لهذا القرار الذي يشكل سابقة غير جيدة 
بالنسبة للكويت ذات الباع الطويل في 
املجال الرياضي وسنعمل على تفادي 
هذا التعليق ونحن متفائلون بأن نصل 
الى نتيجة الن وضعنا واضح ونحن 

دولة مؤسسات وقانون.
واوضح العفاسي ان املنظمة الدولية 
تعتقد وجود تدخل حكومي في الشأن 
الرياض���ي وهذا م���ردود عليه وكالم 
غير دقيق، ورياضتن���ا تدار بالطرق 

ي(د.محمد العفاسي وفيصل اجلزاف وجاسم يعقوب قبيل املغادرة )اسامة البطراو

العبو منتخب الشباب في أحد التدريبات وفي اإلطار أحمد حيدر

مساعد مدرب منتخب الشباب احمد اجلالوي يراقب الالعبني أثناء التدريب

اختيار 24 العبًا لالنضمام إلى معسكر تركيا

حيدر: أزرق الشباب بحاجة إلى جهد كبير
عبداهلل العنزي 

اختار اجلهاز الفني ملنتخب 
الشباب بقيادة املدرب احمد حيدر 
24 العبا لالنضمام للمعس���كر 
التدريبي في تركيا وس���يغادر 
الوفد 27 اجلاري، والالعبون هم: 
»عبدالعزيز كميل، عبدالرحمن 
احلسينان، سلمان عبدالغفور 
»حراس مرمى«، وعبداهلل سامي 
وفهد بوديل وسعود االنصاري 
وعبدالعزيز احمد علي وعدنان 
السلمان وطالل مصطفى وفهد 
الهاجري وسامي الصانع ومحمد 
املاص للدفاع، وتركي املطيري 
وعادل مطر وعمر خليفوه وعمر 
قمبر وعبدالعزيز السليمي وعلي 
العلي وحامد الرشيدي وعبداهلل 
البديوي للوسط، ويوسف يعقوب 
وحمد احلربي وعبداهلل العجمي 

وزبن العنزي للهجوم«.
ومن جهته اكد املدرب احمد 
حي���در ان االختي���ار وقع على 
العناص���ر االفض���ل ولكن هذا 
االمر ال يعني ان املستبعدين اقل 
كفاءة، مشيرا الى ان الباب مازال 
مفتوحا امام اجلميع لالنضمام الى 
املنتخب اذا ما تطلب االمر، متمنيا 
التوفيق للجميع سواء من وقع 

االختيار عليه او املستبعدين.
وبن حيدر ان الفريق بحاجة 

الى عمل كبير في املرحلة املقبلة 
البدنية لالعبن  اللياق���ة  لرفع 
واعطائهم جرعات تكتيكية مكثفة 
وهذا االمر يتطلب التزاما كبيرا 
الالعبن خالل املعسكر من  من 

العلمي والتزامهم باجلامعات مثل 
احمد عبداهلل ومشاري الكندري 
وعبدالرحمن العنزي، مشيرا الى 
التفرغ مازالت من  ان مش���كلة 
املش���اكل التي تواجه إعداد كل 

اجل كس���ب كل الفوائد املرجوة 
منها.

وابدى اسفه لعدم متكن بعض 
العناصر املميزة من االنضمام الى 
صفوف املنتخب بسبب التحصيل 

املنتخبات ويجب ان يوضع حد لها 
وتلتزم اجلهات املعنية بالقوانن 
التي تس���مح بتفرغ  الرياضية 
الالعبن املختاري���ن للمنتخب 

النهم ميثلون الكويت.

»التكتل«: دعوة الجمعية العمومية خالل 3 أشهر أو طرح الثقة

»االنتقالية«: غير معنيين بكتاب »فيفا« 
وانتخابات من 14 عضوًا بعد شهر رمضان

3 مباريات اليوم في انطالق البطولة العربية

الجالوي: »شباب السلة« جاهز للقاء اليمن
»طائرة الناشئين« يلتقي 

 الشمس في معسكر القاهرة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يبدأ اليوم املنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئن تدريبات 
املرحلة الثانية من فترة االعداد التي يقيمها مبعسكر القاهرة 
استعدادا للمشاركة في البطولة العربية املقرر اقامتها بالعاصمة 
اللبنانية بيروت في الفترة من 24 اجلاري وحتى االول من 

اغسطس املقبل.
وعن هذه املرحلة يقول س����عد يعقوب مدرب املنتخب ان 
اجلهاز الفني يس����عى الى تطبيق برنام����ج اليوم التدريبي 
الكامل، حيث يت����م جتميع الالعبن ف����ي الثامنة والنصف 
صباح����ا لتناول وجبة االفطار ثم االس����تماع الى محاضرة 
نظرية ملا س����يتم تطبيقه من خط����ط فنية خالل التدريبات 
الصباحية التي س����تبدأ في العاشرة صباحا مبجمع صاالت 

ستاد القاهرة الدولي.
واض����اف يعقوب انه ال ينظر باهتم����ام الى النتائج التي 
حققها املنتخب خالل لقاءاته الودية التي خاضها باملعسكر 
امام منتخبي مصر والبحرين ونادي الطيران، بينما اهتمامه 
االكبر ينصب على رص����د العيوب واالخطاء التي وقع فيها 
الالعبون خالل هذه املباريات، مؤكدا انه سيعمل على معاجلة 
تل����ك العيوب وتصحيح االخطاء خ����الل املرحلة التدريبية 

احلالية.
من ناحية اخرى يستعد االزرق خلوض مواجهته الودية 
الرابعة امام نادي الشمس، وهو اللقاء الذي سيقام بالصالة 
املغطاة لنادي الشمس في السادس����ة مساء اليوم بتوقيت 
الكويت. وكان محمد االنص����اري عضو مجلس ادارة احتاد 
الك����رة الطائرة ورئيس بعثة املنتخ����ب بالقاهرة، قد طالب 
الالعبن ببذل مزيد من اجلهد خالل املرحلة احلالية واستيعاب 

التعليمات الفنية التي يوجهها اليهم اجلهاز الفني.

عبداهلل العنزي 
أكد مصدر في اللجنة االنتقالية ل� »األنباء« 
أن اللجنة غير معنية برد االحتاد الدولي للكرة 
»فيف���ا« على اندية »التكت���ل« الن الكتاب لم 
يلزمنا بعقد جمعية عمومية غير عادية، وعليه 
فنحن مس���تمرون باجراءاتنا التي نعمل من 
خاللها على انهاء االزم���ة واجراء انتخاب��ات 
احتاد الكرة من 14 عض��وا حسب رغبة صاحب 

السمو االمير.
وبن املصدر ان التسويق الذي حصل للكتاب 
كان خاطئا فهو ابل���غ اجلمعية العمومية ان 
مالحظاتهم سجلت وس���تعرض على اللجنة 
املختصة مبتابعة امللف الكويتي واملشّكلة من 
قبل »فيفا« واالحتاد اآلسيوي، وهذا كل ما في 
االمر، اما احلديث عن الزام اللجنة االنتقالية 
باجراء انتخابات وفق رغبة البعض فهذا غير 

صحيح.

اللمسات األخيرة

واشار املصدر الى ان االنتقالية انتهت تقريبا 
من اللمس���ات االخيرة النهاء امللف وستقوم 
بتوجيه الدعوات في النصف االول من ش���هر 
اغس���طس املقبل لعقد جمعية عمومية غير 
عادية واجراء االنتخابات من 14 عضوا خالل 
45 يوما حسب النظام االساسي الحتاد الكرة 

أي بعد شهر رمضان مباشرة.
وأملح املصدر الى ان االنتقالية سوف تعلن 
عن مفاجأة سارة للرياضين في موعد قريب 

جدا ستشكل منعطفا كبيرا في مسار ازمة احتاد 
الكرة، وستعلن خالل االسابيع املقبلة بالتنسيق 
مع الهيئة العامة للشباب والرياضة ومجلس 

االمة واالحتاد الدولي للكرة »فيفا«.

كتاب إلى االنتقالية

الى ذلك علمت »األنب���اء« ان اندية التكتل 
سوف ترس���ل كتابا شديد اللهجة الى اللجنة 
االنتقالية من اج���ل تنبيهها بضرورة حتديد 
موعد عقد اجلمعية العمومي���ة غير العادية 
خالل 3 اش���هر من تاريخ وصول الكتاب واال 
س���تقوم هي بتحديد املوع���د وابالغ االندية 
بذلك حس���ب ما يتي���ح لها النظام االساسي 

هذا االجراء.
وس���يذّكر الكتاب اللجن���ة االنتقالية بأن 
اجلمعية العمومية ليست بحاجة الى وجود 
أي من اعضاء االنتقالية الجراء االنتخابات في 
ظل وجود مراقبن من قبل االحتادين الدولي 
العمومية جلنة  واآلسيوي وتعين اجلمعية 

مشرفة على االنتخابات.
وس���يحذر »التكتل« اللجنة االنتقالية من 
أن أي حترك ضد رغبة ثلثي اعضاء اجلمعية 
العمومية سيعتبر مبثابة عدم العمل بالنظام 
االساسي الحتاد الكرة املعتمد في 26 نوفمبر 
2007 وهذا االمر كفيل ب���أن تطرح اجلمعية 
العمومية الثقة في االنتقالية ويتم تش���كيل 
جلنة اخرى من قبل العمومية لتصريف االعمال 

حلن اجراء انتخابات الحتاد الكرة.

يحيى حميدان
أكد مساعد مدرب منتخب الشباب 
لكرة السلة احمد اجلالوي ارتفاع 
الروح املعنوية لدى الالعبن قبيل 
انطالق بطولة كأس العرب ال� 19 
للمنتخبات رجال التي ستنطلق 
منافساتها اليوم في ضيافة صالة 
بن ياسن في مدينة الرباط املغربية 
والتي ستستمر منافساتها حتى 25 

اجلاري مبشاركة 12 منتخبا.
وقال اجل����الوي ف����ي اتصال 
هاتفي مع »األنب����اء« ان املنتخب 
اجرى حصت����ن تدريبيتن حتى 
اآلن في الرباط كانت احداهما في 
الصالة الرئيسية التي ستحتضن 
منافسات البطولة. وذكر ان الالعبن 
مستعدون خلوض اول لقاءاتهم امام 
اليمن غدا ضمن منافسات املجموعة 
الثانية التي تضم ايضا املغرب البلد 

املستضيف والسعودية ومصر.
وبن اجلالوي أن مشاركة ازرق 
الس����لة في هذه البطولة ستكون 
اشبه باالعداد خلوض غمار بطولة 
منتخبات الش����باب لدول مجلس 
التعاون اخلليجي التي ستقام في 
البحرين من 29 اغسطس حتى 3 
سبتمبر املقبلن وذلك الن البطولة 
اخلليجية اكثر اهمية ومشاركتنا 

في البطول����ة العربية جاءت بناء 
على قرار احتاد اللعبة الذي اتاح 
الفرصة ملنتخب الشباب لالحتكاك 

مع منتخبات الدرجة االولى.
هذا وق����د انس����حب املنتخب 
السوداني من منافسات البطولة 
العربية في اللحظات االخيرة التي 
كان من املفترض ان يخوضها ضمن 
املجموعة التي يلعب بها منتخبنا. 
وبذلك سيكون عدد املنتخبات 5 في 
املجموعة الثانية، بينما تتش����كل 
املجموعة االولى من 6 منتخبات هي 
ليبيا وسورية وتونس واجلزائر 

ولبنان واالمارات.
وستنطلق املنافسات اليوم بإقامة 
3 مباريات، جتمع االولى ليبيا مع 
سورية في ال� 6 مساء في املجموعة 
االولى، تليها املغرب والسعودية 
ضمن املجموعة الثانية، وستختتم 
مباريات اليوم االول بلقاء يجمع 
اجلزائر م����ع تونس حاملة اللقب 
في ال� 10 مس����اء. في غضون ذلك، 
وصل مدينة الرباط املغربية موفد 
تلفزيون الكويت املعلق الرياضي 
علي الشطي للتعليق على مباريات 

البطولة على الهواء مباشرة.

العصفور إلى »فنية الخليج« بدياًل إلبراهيم
 ي����درس احتاد الس����لة ايفاد املراق����ب الدولي واحلكم

 السابق احمد العصفور الى اللجنة الفنية لبطولة منتخبات 
الناشئن لدول مجلس التعاون اخلليجي املقرر اقامتها في 
قطر ابتداء من 14 حتى 19 اغسطس املقبل، وذلك بسبب تواجد 
نائب رئيس االحتاد وعضو اللجنة الفنية في البطولة خليل 
ابراهيم على رأس وفد منتخبنا الوطني االول الذي سيشارك 
خالل فترة اقامة بطولة اخلليج للناش����ئن في بطولة آسيا 

املزمع اقامتها في الصن من 6 حتى 16 اغسطس املقبل.

الجـزاف: مراسـالت بعـض األنديـة لالتحـادات الدولية غيـر قانونية


