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العفاسي والجزاف يجتمعان اليوم مع لجنة 

الشباب والرياضة بمجلس األمة

بوعباس: قائمة المحترفين تشمل نحو 20 اسمًا لالختيار من بينها

22 العبًا في تدريب العربي بقيادة سكوسيتش

»طائرة« الناشئين يلتقي هليوبوليس آرثر الصليبخات وصل وتدرب بوسكندر: 4 برازيليين 
في صفوف كاظمة

ناصر بن حمد يشكر الجزاف

 مبارك الخالدي
وصل الى البالد امس األول احملترف البرازيلي لنادي الصليبخات آرثر 
تيكيوا وباشر متارينه مع الفريق الذي يستعد إلى املغادرة إلى اإلسكندرية 

املقبل إلقامة معسكر اعداد ملدة ثالثة اسابيع.
وكان آرث���ر قد واجه صعوبات في احلج���ز لتأمني عودته الى الكويت 
لتمكينه من االنضمام إلى زمالئه في رحلة االس���كندرية وقد قامت إدارة 
الفريق بجهد مميز لتأمني احلجز اخلاص بآرثر ما س���اهم في وصوله في 
املوعد املقرر.ومن جهة أخرى انهت ادارة النادي جميع االجراءات املتعلقة 
برحلة االسكندرية والتي تشمل 28 العبا من بينهم املنضمان حديثا عادل 

توفيق واحمد السعيدي.

يخ���وض المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناش���ئين آخر
لقاءاته الودية ضمن برنامج االعداد الذي يجريه في معسكره 
المغلق بالقاهرة، حيث سيلعب االزرق امام نادى هليوبوليس 
في السادس���ة من مساء اليوم بمجمع الصاالت بستاد القاهرة 

الدولي.
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة سعد يعقوب من خالل 
هذا اللقاء للوقوف بصورة نهائية على المستوى الفني والبدني 
والمهاري الذي وصل إليه الالعبون بعد 14 يوما قضاها الفريق 
في معس���كره بالقاهرة وخاض 6 لقاءات ودية مع أقوى الفرق 
المصرية بخالف اللقاء الودي الذي خاضه األزرق امام منتخب 

البحرين في نهاية المرحلة االولى من برنامج االعداد.
كما يبحث الجهاز الفني للمنتخ���ب الوقوف على االخطاء 
والسلبيات التي مازال يعانى من الوقوع فيها بعض الالعبين، 
واهم الثغرات التي س���تظهر بالفريق للعمل على معالجة تلك 
السلبيات وتصحيح االخطاء قبل الذهاب الى بيروت للمشاركة 
في البطولة العربية التي من المقرر اقامتها خالل الفترة من 24 
الجارى الى 1 اغسطس المقبل، ومن بعدها المشاركة في بطولة 

الخليج المقرر اقامتها من 10 الى 16 اغسطس المقبل.
ومن المقرر ان تغادر بعث���ة المنتخب الوطني القاهرة في 
العاشرة من صباح غد متوجهة مباشرة الى بيروت للمشاركة 
ف���ي البطولة العربية، وعقب انتهاء البطولة تعود البعثة الى 
الكويت، للدخول في معس���كر مغلق جديد حتى موعد السفر 

الى االمارات للمشاركة في بطولة الخليج.

قال امني الس���ر العام بنادي كاظمة حسني بوسكندر انه 
حرصا من مجلس ادارة النادي على اس���تمرارية فريق كرة 
القدم كأحد األندية املنافس���ة فقد بحث املجلس مع اجلهاز 
املشرف على لعبة كرة القدم نتائج املوسم املاضي وحصول 

الفريق األول على املركز الثاني ببطولة الدوري العام.
وقد عرض اجلهاز التوليفة األساسية لالعبي البرتقالي 
وضرورة القيام بعملية إحالل وتدعيم الفريق بدماء جديدة 
وأوصى بعملية تغييرات في تش���كيلة الفريق االول لكرة 
القدم ليكسبها الطابع البرازيلي احملبب لعشاق كرة القدم، 
وق���د حرص مجلس االدارة على تقدمي الدعم الكامل للجهاز 
املشرف على اللعبة واعطائهم الثقة الختيار الالعبني احملترفني 
للموسم القادم وفقا ملتطلبات وحاجة الفريق حيث مت التوصل 
الختيار 4 العب���ني برازيليني ذوي مس���توى فني ومهاري 
عال وقام مجل���س االدارة بالتعاقد معهم والعمل على انهاء 
اجراءات وصولهم لالنخراط ضمن صفوف الفريق اعتبارا من 
بداية الشهر القادم وذلك من أجل العودة مرة أخرى ملنصة 
البطوالت. والالعبون هم: فرانسيس���كو سانتوس - العب 
وسط وصانع ألعاب ويبلغ 21 سنة وثيانكو سوزا سانتوس 
- مهاجم وعمره 23 سنة وساندرو سيلفا دي سوزا � قلب 
دفاع )21 س���نة( وموريسو س���االس - العب وسط متأخر 

وعمره 31 سنة.

تلقى رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف كتاب ش���كر من رئيس اللجنة األوملبية البحرينية الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، ردا على التهنئة التي بعث بها اجلزاف له، مبناسبة 

تزكيته لرئاسة اللجنة األوملبية البحرينية للدورة املقبلة.
واعرب آل خليفة عن خالص تقديره ملدير عام الهيئة واعضاء مجلس 
اإلدارة وجميع العاملني في الهيئة على هذه املشاعر األصيلة التي تعكس 
العالقة املتينة التي تربط ابناء اخلليج متمنيا حلركة الرياضة الكويتية 

النجاح والتقدم واالزدهار.

مؤتمر صحافي قريبًا للكشف عن الصفقات الجديدة

إبراهيم يبحث ملف العبي القادسية مع اإلدارة
 مبارك الخالدي

حددت ادارة نادي القادسية 
المقبل  السادسة مساء السبت 
موعدا النطالق تمارين الفريق 
استعدادا الستحقاقات الموسم 
المقب���ل. وقام���ت االدارة عبر 
الجهاز االداري للفريق باالتصال 
بالالعبين سواء الموجودون داخل 
البالد او من يتواجدون خارجها 
وحثهم على االلتزام بالحضور في 
الموعد المحدد للحصة التدريبية 

االولى للفريق.
ومن المقرر ان يصل مدرب 
الفريق محمد ابراهيم الى البالد 
نهاية االسبوع الجاري ليتولى 
التدريب���ات بعد اعتماد  قيادة 

اجازته الخاصة.
المتوق���ع ان يبحث  وم���ن 
ابراهيم مع االدارة الملف الخاص 
بالالعبين تمهيدا لإلعالن بصفة 
رسمية عن تعاقدات النادي مع 
المحترفين، وكذلك ابداء الرأي 
حول العروض التي تلقاها بعض 
الالعبين م���ن اندية اخرى مع 
اخذ القرارات المناسبة في هذا 
الشأن، خصوصا ان هناك ابناء 
عديدة قد ربطت اسماء كل من 
الالعبين حمد العنزي وحسين 
فاضل وب���در المطوع بعروض 

من أندية خارجية.
الى ذلك، تتجه ادارة الفريق 

الى االعالن رسميا عن تعاقداتها 
للموس���م المقبل عب���ر مؤتمر 
صحاف���ي تقدم م���ن خالله من 
وقع عليهم االختي���ار لتمثيل 
الفانلة الصفراء في االستحقاقات 
المقبلة، كما ستتم االشارة الى 

برنامج اع���داد الفريق ووجهة 
المعس���كر ومدته والمباريات 
الودية المق���ررة، والذي تحدد 
ان يك���ون بالقاهرة اعتبارا من 
ال���� 2 من الش���هر المقبل وهي 
المدينة الت���ي يتفاءل بها أبناء 

القلعة الصفراء ومدربهم محمد 
ابراهيم.

كما سيتم عرض الدعوة التي 
تلقتها ادارة النادي من ادارة فريق 
العين االماراتي للمش���اركة في 
دورة ودية تضم مجموعة من 

الفرق وم���ن المتوقع ان توافق 
االدارة على المشاركة فيها توفيرا 
لالحتكاك مع فرق قوية استعدت 
جيدا للموسم المقبل، االمر الذي 
سينعكس بااليجاب على خطة 

اعداد الفريق.

عبداهلل العنزي
واصل النادي العربي تدريباته اليومية على الملعب 
رقم 2 بقيادة المدرب الكرواتي داغان سكوس���يتش 
بحضور 22 العبا أغلبهم من العبي 19 سنة، فيما تخلف 
عن التدريب كل من خالد خلف ومحمد جراغ وشهاب 
كنكوني وخالد عبدالقدوس ونواف شويع واحمد مطر 
وحسين الغريب، وذلك لتواجدهم خارج البالد على 

ان يواظبوا على التدريبات فور وصولهم.
وبدا تركيز سكوس���يتش خالل التدريبات االولى 
على تدريبات اللياقة البدنية وتدريبات السرعة، وذلك 
لتجهيز الالعبين بدني���ا قبل الخوض في التفاصيل 
التكتيكية خالل المرحلة المقبلة عن االعداد التي من 
المتوقع ان تكون في المعسكر التدريبي في البرتغال 

او مصر.
وشارك احمد موسى وعلي عمر في تدريبات اول 
من امس على الرغم من تقديمهما كتابي اعتزال خالل 

الموس���م المقبل، فيما تكفل حارس المرمى يوسف 
الثوين���ي بالترجمة للمدرب وذلك لعدم وجود جهاز 

مساعد له الى اآلن.
من جانبه، قال امين الس���ر بالوكالة بدر بوعباس 
ان عدم اختي���ار المدرب للمحترفي���ن يرجع الى ان 
االسماء الموجودة لدى المدرب كثيرة وتتراوح بين 
15 و20 اس���م��ا م��ع وجود اش���رطة ڤيديو لهم لذلك 
تفضل االدارة اعطاء الفرصة للمدرب قبل ان يعطينا 

رأيه النهائي.
وبين بوعباس ان جنس���يات المحترفين من غانا 
وسورية والبرازيل وساحل العاج، مضيفا ان المحترف 
السوري العب من الطراز الجيد ونأمل ان ننجح في 

التوقيع معه اذا ما طلب المدرب ذلك.
وحث بوعباس الالعبين على االلتزام في المرحلة 
المقبلة وتطبيق تعليمات المدرب ألن هذه المرحلة لن 
يخضع فيها االختيار لالسم او لتاريخ الالعب وانما 

للعطاء والمجهود واختيار المدرب له، فلدينا 30 العبا 
فقط نسجلهم ونأمل في انتقاء االفضل.

ال���ى ذلك، قلل امين الصن���دوق جواد مقصيد من 
قضية احتراف الالعب محمد جراغ في البرتغال كونها 
مسألة اخذت بعدا اعالميا فقط آمال ان يلتزم الالعب في 
تدريبات االخضر قبل يوم الخميس، وذلك لالنضمام 
الى البرنامج االعدادي للفريق، واذا ما كان هناك اي 
عرض له من قبل اي ناد فنتمنى ان يأخذ طريقا قانونيا 
عبر ارسال كتاب بهذا الشأن الى مجلس االدارة الذي 
ال يقف امام رغبة اي العب في االحتراف متى ما توافر 

العرض المناسب له.
واشار مقصيد الى ان العربي يحتفظ بكامل حقوقه 
في حال ما انتقل العب الى اي ناد دون موافقة مجلس 
االدارة، وسيتم تصعيد األمر الى ابعد الحدود والذهاب 
الى لجنة الش���كاوى في االتح���اد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( او المحكمة الرياضية.

 عبداهلل العنزي
تعقد لجن���ة الش���باب والرياضة بمجلس 
األمة اجتماعا صباح اليوم مع وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاس���ي ومدير 
الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف 
واللجن���ة الرياضية المنبثقة من مجلس ادارة 
الهيئة، وذلك لالطالع على نتائج الزيارة االخيرة 
التي قام بها العفاس���ي والجزاف الى سويسرا 
ومقابلة رئيس اللجنة االولمبية الدولية جاك 
روغ التي أسفرت عن مهلة أخيرة للكويت الى 
نهاية العام الحالي لتعديل القوانين شرط ان 
تقدم الحكومة مسودة هذه التعديالت الى مجلس 
االمة قبل نهاية يوليو الجاري وارسال نسخة 

منها الى اللجنة األولمبية الدولية.
ه���ذا باالضافة الى اعتماد كل اتحاد رياضي 
نظاما اساس���ي��ا له غ��ي���ر الم��وجود ح��اليا 
والمعتم��د م���ن قبل الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة بما يتم�اش��ى م��ع رغبة المنظمات 

الرياضة الدولية.
ومن المتوقع ان يشهد االجتماع اتفاقا بين 
وزير الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل د.محمد 
العفاسي مع لجنة الشباب والرياضة حول البنود 
التي يجب تعديلها في القانون 2007/5 والتي 
تأتي متعارضة مع رغبات المنظمات الرياضية 
الدولية، وسيقدم وزير الشؤون المسودة النهائية 
للتعديل خالل االس���بوع المقبل كما هو متفق 

عليه مع اللجنة االولمبية الدولية.
اجتماع بالهيئة

وكان مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل الجزاف قد عقد اجتماعا مع اللجنة الرياضية 
ظهر امس حضره رئي���س اللجنة جواد خلف 

واألعضاء عبدالوهاب البناي وطليان الطليان 
وجمال الدوسري وعلي شعيب والمستشار في 
الهيئة حمدي مرسي، وتمت مناقشة نتائج الزيارة 
الى لوزان، واطلعت على آخر المستجدات التي 
توصلت لها اللجنة الرياضية بشأن التوافق بين 
القواني���ن المحلية والدولية، وتم االتفاق على 
ان تعرض في اجتماع اليوم مع لجنة الشباب 

والرياضة بمجلس االمة.
من جانبه، اكد مدير الهيئة فيصل الجزاف 
ل� »األنباء« ان اجتماع اليوم مع لجنة الشباب 
والرياضة ستطرح به نتائج الزيارة التي قمت 
بها مع وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي واطالع اللجنة على طلبات اللجنة 
األولمبية الدولية، وايضا سنستمع الى اقتراحات 
اللجنة حول انهاء االزمة مع المنظمات الدولية 

وخطة عمل المرحلة المقبلة.
الهيئة مشرف مالي وإداري

 وأضاف ان التعديالت في القانون 2007/5 
ستشمل بنودا محددة فقط وليس القانون كله 
الن القانون فيه بنود تخدم الرياضة والرياضيين 
كاالحتراف واالس���تثمارات في االندية، وهذه 

البنود تساهم في تقدم الرياضة المحلية.
وع���ن تعديل النظم االساس���ية لالتحادات 
الرياضية أوض���ح الجزاف انه على االتحادات 
الرياضية وضع الهيئة العامة كمش���رف مالي 
واداري عليه���ا في النظم االساس���ية الجديدة 
التي ستقر حسب رغبة االتحادات الدولية لكل 
لعبة، مشددا على ان اللجنة األولمبية الدولية 
لي���س لديها أي مانع من اش���راف الهيئة على 
االتحادات مالي���ا واداريا الن هذا ليس موضع 

الخالف معها.

)سعود سالم(الكرواتي  دراغان سكوسيتش خالل التدريب مع العبي العربي

محمد إبراهيم مع اجلهازين اإلداري والفني لألصفر

البرازيلي موريسو ساالس العب كاظمة اجلديد

سكوسيتش بدأ املهمة الصعبة مع العربي


