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البناي وخلف أبرز المرشحين للجنة المكلفة بمهمة المواءمة بين القوانين المحلية والدولية
الهيئة ستعلن أسماء أعضاء اللجنة األسبوع الجاري

د.محمد العفاسي وفيصل اجلزاف والشيخ احمد اليوسف وعبدالوهاب البناي عند وصول الوفد من سويسرا جواد اخللف

الالعب مبارك البلوشي يشارك في تدريبات فريقه اليوم

زياد العويش يتلقى العالج في أكادميية اسباير

مبارك الخالدي
الهيئة  املقرر ان تعل���ن  من 
العامة للشباب والرياضة االسبوع 
اجلاري أس���ماء اعضاء اللجنة 
التي ستتولى  الفنية املشتركة 
مهمة املواءمة بني القوانني احمللية 
الدولية تنفيذا ملا مت  والقوانني 
االتفاق عليه بني وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاسي ورئيس اللجنة االوملبية 
الدولية جاك روغ بعد اجتماعهما 
األربعاء املاضي في مقر اللجنة 
بسويسرا. وعلمت«األنباء« ان 
اسمي نائب رئيس مجلس ادارة 
الهيئة عبدالوهاب البناي والعضو 
د.جواد خلف من أبرز املرشحني 
لعضوية هذه اللجنة قياسا الى ما 
ميتلكانه من خبرة في هذا امللف 
بالذات كونهما توليا كتابة التقرير 
املفصل ابان توليهما مسؤولية 
اللجنة املكلفة بدراسة االوضاع 
والقوان���ني احمللية واملش���كلة 
من قبل الوزير االس���بق جمال 
انهما يعمالن معا  الشهاب، كما 
الرياضية  كعضوين باللجن���ة 
املنبثقة عن اجتماع مجلس االدارة 
االول واملكلف ببحث ودراس���ة 

الدولية بجدي����ة الكويت نحو 
اتخاذ اخلطوات املطلوبة حللحلة 
التعارض مع القوانني الدولية 
بالتع����اون الكام����ل بني جميع 
االطراف وصوال الي رفع نهائي 
لشبح االيقاف الذي بات يهدد 
النشاط الرياضي بني كل فترة 
واخرى. وثمن اليوسف نتيجة 
الدولي  املفاوضات مع اجلانب 
قائ����ال نتمنى ان تب����دأ اللجنة 
املنبثقة عن الزيارة عملها بسرعة 
النهاء االزمة وبالشكل املطلوب 

لطي هذه الصفحة نهائيا.
الش����ؤون  وزي����ر  وكان 
االجتماعية قد اكد لدى وصوله 
من سويسرا اول من امس انه 
س����يتقدم بإيج����از الى مجلس 
الوزراء خالل جلس����ته املقبلة 
الزيارة  إلطالعه على نتائ����ج 
وطل����ب إصدار تعهد رس����مي 
بالعم����ل على اجراء التعديالت 
الالزم����ة في القوان����ني احمللية 
الدولية،  القوانني  لتتوافق مع 
على ان يرسل هذا التعهد قبل 
نهاية الشهر اجلاري الى اللجنة 
الدولية لبدء سريان  األوملبية 

مدة التمديد اجلديدة.

القوانني الرياضية وتنقيحها مبا 
يكفل عدم تعارضها مع القوانني 
العالقة،  الدولية ذات  واللوائح 
وم���ن املتوقع ان ت���زود الهيئة 
العامة للشباب والرياضة اللجنة 

الدولية  الوزراء للجنة  مجلس 
قبل نهاية الشهر اجلاري كإثبات 
حلس���ن النوايا وجدية اجلانب 
الكويت���ي في املض���ي قدما في 
إقرار التعدي���الت املطلوبة عبر 

من مؤمتره الصحافي اول من 
امس في املطار بعد وصوله حتى 
قال نائب رئيس مجلس ادارة 
الهيئة وعضو الوفد عبدالوهاب 
اننا اكتش����فنا خالل  البن����اي 

الدولية بأسماء الفريق الكويتي 
مع حتديد املواعيد املقترحة لبدء 

عمل هذه اللجنة.
وم���ن املرجح ان يتزامن هذا 
الترشيح مع التعهد الصادر من 

الدستورية قبل نهاية  القنوات 
العام احلالي.

البناي: العفاسي مفاوض بارع

ما ان فرغ الوزير العفاسي 

جلسة احلوار مع روغ وفريقه 
اننا منتلك محاورا بارعا وهو 
الوزير العفاسي الذي استطاع ان 
ميتص بكل حنكة وديبلوماسية 
التصلب والتشدد الذي ابداه روغ 
في موقفه ف����ي بداية االجتماع 
مقدما ايجازا مفصال وبش����كل 
قانوني رائع لم ميتلك روغ معه 
اال االقتن����اع بوجهة نظرنا عن 
االس����باب التي ادت الى التأخر 
في املعاجلة القانونية للقوانني 
املتعارضة، االمر الذي ادى الى 
حص����ول الكويت عل����ى املهلة 
اجلديدة التي س����تنتهي العام 
احلال����ي ما يتيح لن����ا ترتيب 
االوضاع بالتعاون بني السلطتني 

ملا فيه مصلحة الكويت.

اليوسف: إنجاز رائع

وعبر رئيس اللجنة االنتقالية 
الحتاد كرة القدم الشيخ احمد 
اليوسف عن ش����كره وتقديره 
للجه����ود التي قام به����ا الوفد 
انفراجا مؤقتا  اثم����رت  والتي 
الرياضية وقال: نحمد  لالزمة 
اهلل ان وفق الوزير العفاس����ي 
ومدير الهيئة في اقناع اللجنة 

اإلسكواش يستعد في ماليزيا 
للبطولة الدولية

يجري املنتخب الوطني لالسكواش معسكرا تدريبيا في العاصمة 
املاليزية كواالملبور ملدة 18 يوما وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة 
االسكواش الدولية للناشئني التي تستضيفها مدينة شاناي الهندية 

بدءا من 29 من الشهر اجلاري وتستمر ملدة خمسة ايام.
 وقال رئيس الوفد ونائب رئيس احتاد االسكواش عبدالعزيز 
العوضي في تصريح ل� »كونا« ان هذا املعسكر امتداد للتدريبات 
املكثفة ملنتخب االسكواش التي بدأت منذ ثالثة اسابيع. الفتا الى ان 
اختيار معسكرهم التدريبي في ماليزيا جاء لشهرة لعبة االسكواش 
فيها اضافة الى وصول الف���رق املاليزية الى مراكز متقدمة عامليا 
في هذه اللعبة مضيفا ان عامل االجواء يلعب دورا كبيرا في اقامة 

املعسكر مباليزيا حيث يشبه الى حد ما الطقس في الهند.
واضاف ان اعضاء الفريق سيجرون مباريات ودية مع الالعبني 
املاليزيني وذلك ملزيد من االحتكاك مع الفرق االخرى، مش���يرا الى 
ان وجودهم في ماليزيا يصادف اقامة بطولة س���اتااليت الدولية 
لالسكواش التي تعد من اهم البطوالت االمر الذي يكسب الالعبني 
خبرات اكثر عند متابعتهم له���ا. وتوقع ان يقدم املنتخب املكون 
من 6 العبني عرضا مشرفا في البطولة الدولية املزمعة اقامتها في 
اواخر الشهر اجلاري مبينا ان منتخب الناشئني حقق املركز الرابع 

في البطولة الدولية السابقة.
من جهته افاد امني الس���ر العام لالحتاد الكويتي لالس���كواش 
يوسف اشكناني بأن تدريبات الفريق اليومية حتت اشراف املدرب 
العاملي رحمت اهلل خان جترى في ملعب الستاد الرياضي بوكيت 

جليل وملعب املقر الرئيسي ملنظمة االسكواش املاليزية.

اختتام دورة األلعاب الجامعية في صربيا 
اختتم األوملبياد اجلامعي »اليونيفيرس���ياد« ال� 25 في بلغراد 
واألنشطة الثقافية املصاحبة له التي شارك فيها 10 آالف رياضي 
من 150 دولة. وحرص���ت اللجنة املنظمة لالوملبياد اجلامعية في 
بلغراد على ان يكون حفل اخلتام بروعة حفل االفتتاح وشمل احلفل 
مراس���يم الوداع وانتهاء دورة االلعاب اجلامعية واطفاء الشعلة 
وتسليم علم االوملبياد اجلامعية القادمة في 2011 الى الصني الدولة 

التي ستستضيف دورة االلعاب اجلامعية الصيفية املقبلة.
وعلى صعيد املنافسات التي شملت 16 لعبة، تصدرت روسيا 
الترتي���ب النهائي برصيد 76 ميدالية تلتها الصني 58 ميدالية ثم 
كوريا اجلنوبية 47 ميدالية فيم���ا احتلت صربيا الدولة املنظمة 

املركز العاشر برصيد 19 ميدالية.
ومث���ل الكويت في هذا احملفل الرائع البطلتان بلس���م ولولوة 
األيوب بدعوة ش���خصية من االحتاد الدولي للرياضة اجلامعية 
للحضور واملشاركة كقائدات رياضيات الن املشاركة تقتصر فقط 

على طلبة وطالبات اجلامعات دون ال� 28 عاما.
وعلى هامش االوملبياد، استقبل سفيرنا لدى ڤيينا واحملال الى 
صربيا فوزي اجلاسم بلسم ولولوة اللتني قدمتا له هدية تذكارية 

ورسالة من محافظ املدينة الرياضية في بلغراد.

حامد العمران
أكد الالعب الدولي السابق والعب 
ن���ادي الكويت لالس���كواش زياد 
العويش ان���ه عرض اصابته التي 
تعرض له���ا االنكل خالل مباريات 
الدوري في املوسم املاضي على اطباء 
متخصصني في اكادميية اسباير في 
قطر ومت تشخيص اإلصابة بشكل 
صحيح وق���رر االطباء حقن مكان 
االصابة بثالث حق���ن مت االنتهاء 
منها االسبوع املاضي، مشيرا الى 
انه حاليا يخضع جللس���ات عالج 
طبيعي لتأهيل مكان اإلصابة للعودة 
مجددا للتدريبات خالل االسبوعني 

املقبلني.
واوضح انه لم يتم تش���خيص 
اإلصاب���ة من قبل بع���ض األطباء 
احمللي���ني وهذا ما ادى الى تفاقمها 
ولوال اللجوء إلى اكادميية اسباير 
الس���تمرت االصاب���ة وص���ارت 

مزمنة.
ومتن���ى العويش م���ن االندية 
واالحتادات إنشاء عيادة متخصصة 
في اصابات املالعب واستقدام اطباء 
اكف���اء قادرين على التش���خيص 

الصحيح مع تأهيل الالعبني بشكل 
مناس���ب لتتضاءل اإلصابات عند 
العبينا وهذا يضمن العودة السريعة 
الى التدريبات مما ينعكس ايجابيا 
على االندية وعلى الرياضة بشكل 

عام.
وعن ابتعاد الفريق األول بالنادي 
عن منافسات البطوالت احمللية خالل 
السنوات املاضية قال: لالسف في 
السابق أهملت اللعبة في النادي بعد 
ان كانت في الطليعة وهذا ما ادى إلى 
عزوف الالعبني عن اللعبة في النادي 
مما ادى الى تراجع كبير ولكن في 
السنوات االربع املاضية بدأ النشاط 
يدب في اروقة صالة االسكواش في 
النادي بعد ان اهتمت ادارة النادي 
باللعبة وجل���ب مدربني اكفاء مع 
االهتمام بالقاعدة وهذا ما ادى الى 
احراز بطوالت على مستوى املراحل 
السنية وسينعكس ذلك ايجابيا على 
الفريق االول في السنوات املقبلة 
وس���يعود االبيض للمنافسة على 
االلقاب بعد وصول الالعبني الناشئني 

الى الفريق األول.
النادي ميلك  ان  العويش  وأكد 

العبني مميزين في املراحل السنية 
امثال حسن عبداجلادر العب منتخب 
الش���باب وكذلك الش���قيقان علي 
وحسني عبداجلادر العبا منتخب 
الناشئني الى جانب خالد اجلنيدل 
وعبداهلل السعدون وعلي العنزي 
وعبداهلل مال اهلل وبدر عبداجلادر، 
مؤكدا أن هؤالء يعتبرون من أفضل 

الالعبني في مراحلهم السنية.
واثنى العوي���ش على اخلطوة 
االيجابي���ة الدارة اللعبة في نادي 
الكوي���ت بالتعاق���د م���ع املدرب 
الباكستاني احمد جول الذي يعتبر 
الس���احة  املدربني على  من أفضل 
احمللية وسبق أن درب منتخبات 
املراحل السنية الى جانب جناحه مع 
فرق الساملية والقادسية وخيطان 
في السنوات املاضية متمنيا التوفيق 

للمدرب في ناديه اجلديد.
وش���كر العويش مدي���ر ألعاب 
املضرب في النادي  عمر القضيبي 
على متابعته احلثيثة للعبة وتذليله 
جميع الصعاب  التي قد تواجه الفرق 
كما شكر مشرف الفرق احمد العنزي 

صاحب املجهود الوافر.

 »طائرة الناشئين« يلتقي
6 أكتوبر في القاهرة

 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين 
لق���اءه ال���ودي الخامس في السادس���ة مس���اء اليوم 
أم���ام 6 اكتوبر بالصالة رقم 3 بمجمع صاالت س���تاد 
الق�اهرة الدولي، والتي تأتي ضمن سلس���لة مبارياته 
الودية التي يتخللها معس�����كره المغلق الذي يقي��مه 
بال��قاهرة اس�تعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي 
ست��س���ت��ضيفها بيروت وكذلك بطولة الخليج للكرة 
الطائرة التي س���تقام باإلمارات خالل الفترة من 10 إلى 

16 اغ��سطس المقبل.
 من جانبه أكد محمد الغنيمي المدير اإلداري للمنتخب 
ان الجهاز الفني للفريق بقيادة س���عد يعقوب ال ينظر 
باهتمام الى النتائج التي يحققها المنتخب خالل لقاءاته 
الودية التي خاضها بمعسكر القاهرة امام منتخبي مصر 
والبحرين ونادي الطيران ثم منتخب مصر مرة أخرى، 
بينما اهتمامه األكبر ينصب على رصد العيوب واألخطاء 
التي وقع فيها الالعبون خالل هذه المباريات، مؤكدا انه 
س���يعمل على معالجة تلك العيوب وتصحيح األخطاء 

خالل المرحلة التدريبية الحالية.
وكان محمد األنص���اري عضو مجلس إدارة االتحاد 
ورئيس بعثة المنتخ���ب بالقاهرة، قد طالب الالعبين 
ببذل مزيد من الجهد خالل المرحلة الحالية واستيعاب 
التعليمات الفنية التي يوجهها إليهم الجهاز الفني خالل 
التدريبات باإلضافة الى التركي���ز في اللقاءات الودية 
التي يخوضها الفريق من اجل اكتساب الخبرات الالزمة 
واالستفادة من األخطاء التي يقعون فيها والعمل على 
تصحيحها قبل بداية المنافس���ات الرسمية بالبطولة 

العربية ومن بعدها بطولة الخليج.

سكوسيتش يقود أول تدريب للعربي اليوم
عبداهلل العنزي

يبدأ العرب���ي اليوم اول تدريباته اس���تعدادا 
للموسم املقبل بقيادة مدربه الكرواتي اجلديد دراغان 
سكوس���يتش في السادسة مساء على امللعب رقم 
2، ومن املتوقع ان يش���هد التدريب االول غيابات 
عديدة بسبب س���فر اغلب الالعبني خارج البالد، 
وقد اعطت ادارة االخضر مهلة الى يوم اخلميس 
املقبل لالعبني املغادرين في العودة واال فستكون 

هناك عقوبات على الغائبني.
سكوسيتش لن يجد االرض »خضراء« كما رسمها 
ف���ي مخيلته بعد توقيعه العق���د كمدرب للنادي، 
فالفريق بحاجة الى ثورة فنية كبيرة تنتشله من 
حالة االحباط التي تسود جماهير النادي بعد النتائج 
السلبية في املوسم املاضي، فما وضع على طاولة 

سكوسيتش لم ينله اي مدرب تعاقد معه العربي 
على االقل في السنوات ال� 10 االخيرة، فقد اعطيت 
له الصالحية في اختيار اجلهاز الفني املساعد له 
كذلك هو الوحيد املسؤول عن التعاقدات مع الالعبني 
احملترفني وايضا فتح الباب امامه الس���تبعاد اي 

العب من النادي ال يحتاج اليه.
ومن املتوق���ع ان تلغى فكرة اقامة املعس���كر 
االوروب���ي للفريق هذا املوس���م ألن املوافقة على 
اقامته من قبل الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
جاءت متأخرة مما ادى الى عدم االتفاق مع اي من 
املتعهدين لترتيب اقامة املعسكر واملباريات الودية 
فيه، واذا لم يس���عف ادارة النادي الوقت الكافي 
القامته في اوروبا فإن النية تتجه الى الذهاب ملصر 

ملدة 12 يوما بداية الشهر اجلاري.

 القادسية: بعض األندية تغريغيابات عديدة لالعبين والمهلة األخيرة 23 الجاري
العبي األصفر بالمال

اعتذار الحسينان والعلي والصانع عن أزرق الشباب

اصدرت ادارة نادي القادسية بيانا عن االخبار التي 
تناقلتها بعض وسائل االعالم بشأن انتقال بعض 
العبي النادي ال����ى اندية اخرى محلية وخارجية، 
وجاء في البيان : كثرت في اآلونة االخيرة االقاويل 
واالحاديث بني االوساط الرياضية واالعالمية حول 
انتقال بعض العبي الفريق االول لكرة القدم بالقادسية 
الى بعض االندية، سواء داخل الكويت او خارجها، 
وقد طالت تلك الشائعات جنوم الفريق وتناولتهم 
بأخبار غير سليمة عن انتقالهم الى اندية بعينها، 
مما حدا مبجلس ادارة النادي الى عقد اجتماع طارئ 
مساء امس لوضع حد ملواجهة تلك االمور، خاصة 
ان مجلس االدارة حريص كل احلرص على استقرار 
الفريق والعبيه، حيث سبق له ان وضع الضوابط 
اخلاصة وحدد القنوات والطرق الشرعية لعملية 
انتقاالت الالعبني س����واء كان االنتقال على سبيل 
االعارة او انتقاال نهائيا، وسواء كان ذلك محليا او 
خارجيا، وكان الهدف الرئيسي للمجلس من وضع 
تلك الضوابط وحتديد تلك القنوات هو حماية الالعبني 
وحفظ حقوقهم املالية في ظل االحتراف واحملافظة 

في الوقت ذاته على كيان ووحدة واستقرار الفريق، 
وقد سبق للمجلس املوافقة على اعارة بعض الالعبني 
الى بعض االندية داخل الكويت التي سلكت الطرق 

الشرعية في طلب االستعارة.
اال انه قد تبني للمجلس ان بعض االندية احمللية قد 
فتحت قنوات اتصال مباشرة بالعبي الفريق حملاولة 
اغرائهم باملال من اجل انتقالهم للعب في تلك االندية، 
وق����د مت ذلك دون الرجوع الى مجلس ادارة النادي 
في هذا الشأن، وهذا االمر يثير حفيظتنا لكننا في 
القادسية ال تهمنا مثل تلك التصرفات والتي اعتاد 

مجلس االدارة على حسن التعامل معها.
وقد اصدر مجل����س ادارة النادي قرارا مهما في 
اجتماعه السابق بعدم النظر في عملية انتقال اي 
من الالعبني ألي من االندية سواء داخل الكويت او 
خارجه����ا اال اذا تقدم النادي الراغب في التعاقد مع 
الالعب بعرض رسمي الى مجلس ادارة النادي ليقوم 
املجلس بدراسته للوصول الى القرار املناسب وذلك 
كله مش����روط بعدم التفاوض مع الالعبني مباشرة 

اال من خالل مجلس ادارة النادي.

عبداهلل العنزي 
يواصل منتخب الشباب لكرة القدم تدريباته 
اليومية بنادي القادس���ية على فترتني صباحية 
ومسائية اس���تعدادا لتصفيات كأس آسيا املقرر 
إقامته���ا في نوفمبر املقبل حي���ث يلعب األزرق 
الصغير ف���ي املجموعة الثالثة بجانب منتخبات 
السعودية والعراق والهند وعمان وأفغانستان، 
ويأتي قرار تأجيل معسكر املنتخب في تركيا والذي 
كان من املقرر ان يغادر له الفريق 24 اجلاري إلى 
بداية اغسطس املقبل ليشكل ضربة أخرى للجهاز 
الفني بعد ان شهدت قائمة املنتخب األخيرة التي 
ضمت 24 العبا اعتذار 3 العبني وهم عبدالرحمن 
احلس���ينان وعلي العلي وسامي الصانع بسبب 

الظروف الدراسية.
من جانبه أكد امل���درب احمد حيدر ان مرحلة 
اإلعداد األولى ضمن اخلطة التي وضعها اجلهاز 
الفني لتجهيز املنتخب للتصفيات انتهت كونها 
ش���ملت اللياقة البدنية ومتارين اخلفة واملرونة 

التي ارتكزت عليها التدريبات الصباحية واملسائية، 
لذلك من املهم جدا ان نبدأ في التدريبات التكتيكية 

وخوض املباريات التجريبية .
وش���دد حيدر على صعوبة خوض مباريات 
جتريبية في الكوي���ت ألن اغلب األندية لم تبدأ 
اإلعداد للموسم املقبل بعد والنادي الوحيد الذي 
بدأ التدريبات هو النصر وهو في مرحلة اإلعداد 
للياقة البدنية ومن الصعوبة االتفاق على خوض 
مباراة في هذا الوقت، لذلك كنا نضع آماال عديدة 
على تطبيق خطة اإلعداد التي وضعناها للفريق 

خالل معسكر تركيا.
وناش���د حيدر إدارة الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ان يتم استثناء العبي منتخب 
الشباب وتقدمي اختبارات القبول لهم إلى يوم 2 
أغسطس املقبل أي قبل السفر إلى املعسكر التدريبي 
بيوم واحد حتى يتسنى للفريق االستفادة الكاملة 
من املعس���كر بدال من الذهاب له بنصف الالعبني 

املختارين. 

العويش: إسكواش األبيض سيعود للمنافسة على البطوالت من جديد
أكد عودته إلى المالعب بعد تعافيه من اإلصابة


