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نائب األمير استقبل العفاسي وأكد االلتزام بقوانين الرياضة الدولية
مجلس الوزراء يستعرض اليوم نتائج زيارة وزير الشؤون إلى لوزان

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال د.محمد العفاسي

األرجنتيني أورتيغا لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله مسؤول العالقات العامة في نادي الكويت أحمد الشمري

مبارك الخالدي وكونا
استقبل سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد بقصر السيف امس 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي وذلك بعد عودته من مدينة 
لوزان السويس���رية مؤخرا. حيث قدم 
لسموه ش���رحا عن مستجدات زيارته 
االخيرة واجتماع���ه مع رئيس اللجنة 
االولمبية الدولية ج���اك روغ وموقف 
اللجنة االولمبية الدولية من الرياضة 
الكويتية، واكد سموه على ضرورة العمل 
على االلتزام بقوانين الرياضة الدولية 
التي تسهم في رفع اسم الكويت عاليا في 

جميع المحافل الرياضية الكويتية.
ويس���تعرض مجلس ال���وزراء في 
جلسته المنعقدة اليوم نتائج الزيارة 
التي قام بها العفاس���ي والوفد المرافق 
له الى مدينة لوزان السويس���رية مقر 

اللجنة االولمبية الدولية.
العفاسي بحسب ما اعلنه  وسيقدم 
في مطار الكويت بعد وصوله مس���اء 
الجمعة الماضي ايجازا عما تم االتفاق 
عليه مع رئيس واعضاء اللجنة االولمبية 
الدولية والذي نص على منح الكويت 
مهلة جديدة تنتهي في نهاية العام الحالي 

شريطة ان تقدم الكويت ممثلة في مجلس 
الوزراء تعهدا بتعديل القوانين الرياضية 
الميثاق االولمبي على  المتعارضة مع 
ان يرسل هذا التعهد الى اللجنة الفنية 
في لوزان قبل 31 الجاري كشرط لبدء 

سريان مهلة التمديد الجديد.
وسيكشف العفاسي اليوم عن ماهية 
القوانين المتعارضة ونصوصها وموادها 
اذ ان���ه رفض التطرق اليها في مؤتمره 
الصحافي كم���ا رفض مدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف 
هو اآلخر الكشف عنها مفضال ان يكون 
ذلك خالل اجتماع لجنة الشباب والرياضة 

في مجلس االمة غدا.
ومن المقرر ان يعمل العفاسي على 
اس���تصدار ق���رار واض���ح ومحدد من 
مجلس ال���وزراء بالعم���ل على تعديل 
المواد المتعارضة مع الميثاق االولمبي 
وارس���الها بصورة رسمية الى رئيس 
اللجنة االولمبية الدولية وهي الخطوة 
الثانية في اتجاه حلحلة األزمة الدائرة 
منذ ثالث سنوات السيما ان خطاب رئيس 
اللجنة االولمبي���ة الدولية والذي حدد 
ايقاف النشاط الرياضي الكويتي اعتبارا 
من نهاية الشهر الجاري، قد جاء موجها 

الى رئيس الوزراء الذي اوعز بدوره الى 
الوزير ومدير عام الهيئة بضرورة السفر 
الى لوزان وايضاح الصورة كاملة الى 
اللجنة االولمبية الدولية حول االسباب 
التي ادت الى التأخير في معالجة اوضاع 
الش���أن الرياضي وهي التي اعلن عنها 
الوزير ف���ي مؤتمريه الصحافيين قبل 
الس���فر وبعد الع���ودة وحددها بمرور 
الكويت بالعديد من االزمات السياسية 
المتالحقة والتي ادت الى تعطيل العديد 
من قوانين مشاريع التنمية وليس فقط 

مشروع االصالح الرياضي.
ولع���ل نجاح الوزير العفاس���ي في 
خطوته األولى اليوم يشكل تمهيدا لنجاح 
اجتماع لجنة الشباب والرياضة غدا مع 
فريق رحلة لوزان السيما ان الوزير قد 
اب���دى ثقة كبيرة باعضاء مجلس االمة 
ودورهم المتفهم لحقيقة حالة الشعور 
باالحب���اط التي يعاني منها الش���ارع 
الرياضي الكويتي والذي بات يتحسر على 
ما فات الرياضة من انجازات وخطوات 
تواكب التطور المط���رد في هذا العالم 
بينما ابناء الكويت مازالوا مش���غولين 
بأزمة لوائح وقوانين هي في حقيقتها 

ازمة ثقة ال اكثر.

»اآلسيوي« يعتمد النظام الحالي
لتصفيات كأس العالم 2014

قررت لجنة المسابقات التابعة لالتحاد اآلسيوي 
لك����رة القدم اعتماد نظ����ام التصفيات الحالي خالل 
التصفيات اآلسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2014 في البرازيل. وينص النظام الحالي على تأهل 
أفضل 5 منتخب����ات من تصفيات كأس العالم 2010 
إلى الدور الثالث مباشرة، فيما يخوض 38 منتخبا 
الدور األول بنظام الذهاب واالياب ويتأهل منها 19 
منتخبا للمرحلة التالية. وفي ال��دور ال��ثاني يح�صل 
أفضل 11 منتخب����ا في التصنيف على بطاقة التأهل 
المباشر إلى الدور الثالث فيما تتنافس المنتخبات 
الثمانية األخرى على 4 مقاعد في هذا الدور. ويلعب 
في الدور الثالث 20 منتخبا تقسم على 5 مجموعات 
بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة ويتأهل صاحبا 
المركزين األول والثاني من كل مجموعة إلى الدور 

النهائي بالتصفيات الذي يضم 10 منتخبات.
وفي الدور النهائي تقسم المنتخبات إلى مجموعتين 
بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة ويتأهل صاحبا 
المركز األول في كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات 
كأس العالم، فيما يلتقي صاحبا المركز الثالث معا 
ويواجه الفائز منهما بطل منطقة االوقيانوس على 

بطاقة الظهور في أكبر بطولة لكرة القدم.
وانتهت تصفيات كأس العالم 2010 بتأهل استراليا 
واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية للنهائيات، 
وس����يلتقي منتخبا الس����عودية والبحرين صاحبا 
المركز الثالث في المجموعتين، على أن يلعب الفائز 
منهما م����ع نيوزيلندا على بطاقة التأهل في جنوب 

افريقيا العام المقبل.

 هزيمة ثقيلة لشباب السلة أمام
مصر في البطولة العربية 

خس���ر املنتخب الوطني لكرة الس���لة »منتخب الشباب« أمام مصر 
46 – 89 في ثاني مبارياته ضمن املجموعة الثانية في البطولة العربية 
ال� 19 للرجال املقامة في املغرب حتى 26 الشهر اجلاري، وجاءت املباراة 
من طرف واحد، حيث س���يطر املصريون على مجرياته���ا منذ البداية 
مستغلني فارق اخلبرة واملهارة بني الطرفني، وبدأ اللقاء بتحركات سريعة 
من ش���باب األزرق واجهها الدفاع املص���ري املتمرس بقوة مغلقا جميع 
املنافذ على العب���ي األزرق الذين لم يعرفوا كيف يخترقون هذا اجلدار 
الدفاعي القوي، في املقابل ظهر اجلانب الدفاعي لألزرق بشكل متواضع 
جدا، حيث لم يجد الهجوم املصري أي صعوبة في الدخول على السلة 
والتس���جيل مرة تلو األخرى وهو ما وسع الفارق في نهاية الربع األول 

إلى 12 نقطة 22 – 10.
واس���تمر الوضع على ما هو عليه في الربع الثاني، سيطرة مصرية 
مطلقة ومحاوالت من العبي األزرق لتقليل الفارق الذي بدأ يتسع بشكل 
الفت دون فائدة، واس���تمر هيثم الس���عيد و)العمالق( محمد علي في 
التسجيل من حتت السلة دون مضايقة تذكر قبل ان يلجأ مدرب األزرق 
إلى طريقة دفاع املنطقة للحد من خطورة الهجوم املصري حتت السلة 
لكنه اصطدم بالتسديدات املتقنة من خارج القوس لهيثم السعيد ووائل 
بدر اللذين أمطرا سلة األزرق بالعديد من الثالثيات التي وسعت الفارق 

في نهاية الربع إلى 20 نقطة 39 – 19.
وبدأ مدرب مصر الصربي زاسيفتش بتغيير طريقة اللعب وجتربة 
عدد من التكتيكات واخلطط مع تراخ واضح من قبل العبي مصر، وهو 
ما سمح لألزرق بتسجيل عدد من النقاط عن طريق حسني علي واحمد 
البلوشي وسعود ش���عيب قبل أن يعيد املصريون الفارق إلى أكثر من 

30 نقطة في نهاية الربع الثالث 63 – 39.
ولم يتغير احلال في الربع األخير الذي بدا فيه اإلرهاق واضحا على 
بعض العبي األزرق وهو ما دفع باملدرب بورسلي إلراحة أكثر من العب 
مثل احمد البلوش���ي وصالح يوسف واشراك عبدالوهاب مبارك وسالم 
القفيلي مع استمرار املدرب املصري في املقابل بتبديل الالعبني وجتربة 
عدد من اخلطط والتكتيكات لتنتهي املباراة بفوز كاس���ح ملصر وبفارق 

43 نقطة.
وتتصدر مصر فرق املجموعة )قبل مباريات األمس( ب� 6 نقاط تليها 
املغرب والس���عودية والكويت ب� 4 نقاط لكل منها فيما تأتي اليمن في 

املركز األخير بنقطتني.
كما فازت في املجموعة األولى س���ورية على لبنان 87 – 69 وتونس 
عل���ى اإلمارات 104 – 47، وخاض األزرق ثالث مبارياته في البطولة في 
وقت متأخر من مس���اء أمس أمام السعودية، ويختتم لقاءاته مبواجهة 

أصحاب األرض املغرب غدا في 11:00 مساء.

8 مباريات في بطولة العالم 
لناشئي اليد بتونس

تقام اليوم 8 مباريات في انطالق بطولة كأس 
العالم للناشئني لكرة اليد، ففي املجموعة االولى 
تلعب مصر مع النرويج وقطر مع املغرب، وفي 
املجموعة الثانية تلتقي ايسلندا مع بورتوريكو، 
والبرازيل مع فرنسا، وفي املجموعة الثالثة تلعب 
الكويت مع ايران وتونس البلد املس���تضيف مع 
اجلزائر في حفل االفتتاح. وفي املجموعة الرابعة 
واالخيرة تلتقي كرواتيا مع اسبانيا، وليبيا مع 
ڤنزويال، ويشارك في البطولة 20 منتخبا تتأهل 

منهم الفرق الثالث االولى الى الدور الرئيسي.
وتلعب باقي الفرق على املراكز من 13 الى 20. 
وقد بدت اجلدي���ة واضحة على العبي منتخبنا، 
سواء في مرانهم االخير الذي اجروه عصر امس 
بتونس او في سلوكهم خارج امللعب، حيث اتسم 
الالعبون بااللتزام واالنضباط والطاعة لتعليمات 
اجلهاز الفني بقيادة محمد مبارك الذي لم يظهر 
عليه القلق ولو للحظة رغم اهمية وحساس���ية 

مباراته امام ايران في قمة البداية.
فمن املتوقع ان يلعب املدرب مبارك بتشكيل 
مك���ون من جابر العازمي حلراس���ة املرمى وفهد 
الهاجري على الدائرة وصالح املوسوي وعبدالعزيز 
دشتي جناحني ومطلق الدوسري العب سنتر ومحمد 
الصالل وعبدالوهاب الس���يف )سعد احليدري( 

باكني.

السالمية يفاوض
السنغالي عثمان

دخل ن��ادي السالمية على خط المفاوضات مع 
المحترف السنغالي عبداهلل عثمان لضمه لصفوفه 
الموسم المقبل. وكان نادي الصليبخات هو صاحب 
المبادرة في المفاوضات مع الالعب الذي لعب لألولمبي 
المصري الموسم الفائت في مركز خط الوسط اذ من 
المقرر ان تتم مشاهدته على الطبيعة اثناء معسكر 
الصليبخات في االسكندرية والذي سيبدأ االسبوع 
المقبل. وتأتي محاولة السالمية التعاقد مع عثمان 
كخطوة لترميم صف����وف الفريق والذي يعاني من 
حالة عدم االستقرار والتوازن بعد رواج اخبار بشطب 
اسماء العبيه االساسيين كنواف العتيبي وسعود 

سويد وحمد حربي وماجد مصطفى.

مباراة ودية لألزرق
يخوض »ازرق السلة« أولى مبارياته الودية في معسكره التدريبي 
الذي يقيمه في الفلبني اس���تعدادا لبطولة كأس آس���يا في الصني خالل 
الفترة من 6 إلى 16 أغس���طس، اخلميس املقبل مع أحد أندية املقدمة في 
الدوري الفلبيني، كما انه أمت االتفاق على خوض 3 مباريات أخرى أيام 
السبت واالثنني واألربعاء، وذلك سعيا من اجلهاز الفني للوصول بالفريق 
إلى اجلاهزية الكاملة، خصوصا بعد أن تس���بب غياب عدد من الالعبني 
عن حضور التدريبات قبل الس���فر في عرقلة البرنامج التدريبي الذي 
وضعه املدرب الصربي زوران كريكوفتش والذي يأمل مع مساعده خالد 
القالف في إعطاء الالعبني جرعات تدريبية مكثفة في الفترتني الصباحية 

واملسائية لتعويض املرحلة املاضية.

أزرق الناشئين إلى سلوڤاكيا فجر اليوم
القحطاني: العبونا كبار بفكرهم وطموحهم

أزرق الناشئني يخشى عدم التزام الفرق األخرى مبعدالت االعمار

 الكويت يباشر تدريباته
اليوم بقيادة أورتيغا

مبارك الخالدي
يبدأ فريق نادي الكويت في السادسة من مساء اليوم الحصة 
التدريبية االولى للمرحلة االولى من اعداده بقيادة مدربه االرجنتيني 
اورتيغا ومس���اعده السويسري كاليسر اللذين وصال الى البالد 

مساء اول من امس.
وم���ن المقرر ان يحضر الحص���ة التدريبية االولى الالعبون 
المتواجدون في البالد على ان ينضم لهم من هم في اجازات خارج 
البالد في 25 الجاري، وس���يكون التجمع اليوم فرصة للتعارف 
بي���ن المدرب والعبيه كونه اللقاء االول الذي يجمعهما بش���كل 
مباش���ر، اذ من المتوقع ان يفصح اورتيغ���ا عن خططه الفنية 
بش���كل عام دون تفاصيل باعتبار ان الفريق لم يتكامل اعضاؤه 
لوج���ود البعض منهم خارج البالد، وستش���مل المرحلة االولى 
العداد الفريق التمارين الخاصة باس���تعادة اللياقة البدنية بعد 
انتهاء فترة التوقف ومن غير المتوقع ان تكون الحصة التدريبية 
االولى مثقلة بأحمال تدريبية يفترض ان تأتي من خالل التدرج 

تجنبا لالصابات.
من جهة اخرى، انهت ادارة الفريق جميع الترتيبات الخاصة 
بالسفر الى مدينة نيون السويسرية 31 الجاري وهي مقر المعسكر 
المعد لبدء المرحلة الثانية من االعداد والتي تستمر ثالثة اسابيع 
وتش���مل اقامة 5 مباريات ودية ثالث منها مع فرق سويس���رية 

واثنتان مع فرق قطرية تتخذ من نيون مقرا لمعسكراتها.

مبارك الخالدي
تغادر البالد فجر اليوم بعثة 
ازرق الناش���ئني متوجه���ة الى 
سلوڤاكيا القامة معسكر اعدادي 
يستمر ملدة اسبوعني استعدادا 
خلوض منافسات بطولة غرب 
آسيا والتي تستضيفها العاصمة 
األردنية عمان في الفترة من 11 

وحتى ال� 19 من الشهر املقبل.
البعث���ة عض���و  وي���رأس 
اللجنة االنتقالية مبارك النزال 
الديحاني  ومدير املنتخب علي 
القحطاني  واملش���رف ناي���ف 
وامل���درب عبدالعزيز الهاجري 
ومساعده ش���اكر الشطي و23 
العبا ه���م: م���رزوق العجمي، 
عبداهلل املس���بحي، عبدالعزيز 
مصل���ح، نواف ناي���ف، متعب 
الس���بيعي،  مب���ارك، عبداهلل 
عبداهلل الشمري، محمد السرهيد، 
يعقوب وليد، عبداهلل الرشيدي، 
نادر عب���داهلل، محمد القبندي، 

فيصل الشريان، يوسف منذر، 
احمد غلوم، فيصل سعيد، احمد 
املنصور، س���عد اديليم، محمد 
الفهد، عايد العنزي، خالد وليد، 
عب���داهلل الضويحي وس���عود 

اجلناعي.
وكان األزرق الصغير قد بدأ 
استعداداته قبل نحو اسبوعني 
العدي���د من احلصص  باجراء 
التدريبية عل���ى ملعب النصر 
رقم 2 اذ انتظم ما جتاوز ال� 45 
العبا في التمارين عبر ترشيحات 
مدربي االندية لهم، وقلص اجلهاز 
الفني العدد ال���ى 35 العبا في 
املرحل���ة األولى ث���م اعلن عن 

اختيار ال� 23 العبا مؤخرا.
ولع���ب األزرق خالل الفترة 
املاضية مبارات���ني وديتني مع 
اش���بال القادس���ية وف���از بها 
4-3 وثالثة مع اش���بال االزرق 
وفاز بها ايض���ا بهدف وحيد، 
وسيجري االزرق خالل معسكره 

في سلوڤاكيا 4 مباريات ودية 
يأمل من خاللها االستقرار على 
التشكيلة املناسبة والتي يخوض 
بها املنافسات الرسمية لبطولة 
غرب آسيا والتي تضم الى جواره 
منتخبات األردن وقطر واالمارات 

وايران والعراق.
وثمن مشرف املنتخب نايف 
القحطاني تع���اون االندية مع 
املنتخ���ب خالل الفترة املاضية 
وق���ال ان اجلمي���ع ل���م يقصر 
ف���ي التعاون معن���ا من خالل 
الالعبني وهم من  ترش���يحات 
موالي���د 1994 ونأمل ان يكون 
هؤالء الصغار نواة متد االزرق 

الكبير بالالعبني.
وق���ال القحطان���ي نأمل ان 
ابناؤنا من املعسكر  يس���تفيد 
وان يخوضوا املنافسات بشكل 
طيب روح عالي���ة فالعبونا ال 
تنقصهم امله���ارة والفكر لكننا 
نخشى عدم التزام الدول االخرى 

مبعدالت االعمار وهذا ما ستتم 
مالحظت���ه م���ن خ���الل البنية 
اجلسمانية لالعبني، مشيرا الى 
ان هذه املشكلة ازلية ولم يستطع 
االحتاد اآلسيوي السيطرة عليها 
كما اننا ال نتوقع ان يس���يطر 
عليها احتاد غرب آس���يا كونه 
اجنازا جدي���دا والدول دائما ما 
تتطلع الى الكأس على حساب 
النظرة االبعد وهي اعداد وصقل 
الالعبني بصورة تدريجية تفيد 

املنتخبات الوطنية.
اجلدي���ر بالذك���ر ان ازرق 
الناشئني سيشارك في بطولة 
كأس اخلليج للناش���ئني والتي 
ستجري منافساتها في البحرين 
سبتمبر املقبل وقد اوقعت القرعة 
االزرق في املجموعة الثانية التي 
تضم ايضا منتخب السعودية 
وس���لطنة عم���ان فيم���ا تضم 
املجموعة األولى منتخبات قطر 

واالمارات والبحرين.


