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 مجلس الوزراء يستكمل بحث القوانين الرياضية اليوم إلحالتها إلى مجلس األمة
 مبارك الخالدي

  من املقرر ان يستكمل مجلس الوزراء في جلسته 
التي ستعقد اليوم بحث التصورات التي سيقدمها 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
حول التعديالت املطلوبة على القوانني الرياضية 
إلقرارها بشـــكل نهائي واحالتها الى مجلس االمة 
وارسال تعهد رســـمي بذلك الى اللجنة القانونية 

التابعة للجنة االوملبية الدولية.
  وكان املجلس قد وافق في جلسته املاضية من 
حيث املبدأ على طلب العفاســـي بتعديل القوانني 
الرياضيـــة املتعارضة لتتواءم مـــع مثيالتها في 
امليثـــاق االوملبي الدولي بعد ان اســـتمع املجلس 
لنتائج الزيارة التي قام بها موفدا ســـمو رئيس 
الوزراء الوزير العفاسي ومدير عام الهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة فيصل اجلزاف الى سويسرا 

واجتماعهما مع رئيـــس اللجنة االوملبية الدولية 
د.جاك روغ، وهو االجتماع الذي أسفر عن متديد 
املهلة حتى نهاية ديسمبر املقبل، شريطة ان تقدم 
احلكومة تعهدا رسميا بالعمل على اجراء التعديالت 
على ان يصل هذا التعهد بشكل رسمي الى االدارة 
القانونيـــة التابعة للجنـــة االوملبية الدولية قبل 
نهاية الشهر اجلاري ضمانا لسريان مفعول فترة 

التمديد اجلديدة.

  اللجنة المشتركة

  واذا ما جاز لنا تسمية اللجنة املشتركة والتي مت 
االتفاق بني اجلانبني الكويتي والدولي على تشكيلها 
بلجنة تقصي حقائق تقوم بالبحث واملقارنة بني 
ملفني قانونـــي ٧٨/٤٢ و٢٠٠٧/٥ احملليني من جهة 
وامليثاق االوملبي الدولي من جهة اخرى، والكشف 

عما اذا كان هناك تعارض بني النصوص والبنود 
والفقرات في أي منهما من عدمه فإن عملها منوط 

بإرسال التعهد الكويتي بصفة رسمية أوال.
  ومـــن املتوقع ان يتم االعـــالن عن اعضاء هذه 
اللجنة فور االنتهاء من اخلطوة االولى ووصول 
التعهـــد الى مقر اللجنة االوملبية الدولية كخطاب 
حســـن نوايا وجدية من اجلانـــب الكويتي، االمر 
الذي تراه اللجنة االوملبية الدولية مهما الستعادة 
الثقة في هذا االجتاه، خصوصا ان الوزير اقر بأن 
اجلانب الدولي لديه اعتقاد ان الوزراء السابقني لم 

يوفوا بالتزاماتهم.
  ولعل ما اعطى اهمية جللسة مجلس الوزراء اليوم 
هو التحفظ الذي أبدته جلنة الشـــباب والرياضة 
مبجلـــس االمة بعد اجتماعها مـــع الوزير ومدير 
الهيئة وما صاحب ذلك االجتماع من ردود افعال 

كانت واضحة وجلية وهي اصرار اعضاء املجلس 
على معرفة ماهية التعديالت املطلوبة قبل املوافقة 
عليها، االمر الذي ألقـــى بظالل من االختالف بني 
الوزيـــر من جهة واعضاء اللجنة من جهة اخرى، 
فاالول اشار الى ان اللجنة املشتركة واملتفق عليها 
مع اللجنـــة االوملبية الدولية هـــي التي تقرر ان 
كانت هنـــاك اختالفات مع امليثاق االوملبي الدولي 
أم ال، وعليـــه البد من انتظار نتائج ورشـــة عمل 
هذه اللجنة والتي قد تقـــر بعدم وجود تعارض 
وعندها ال حاجة إلجراء اي تعديالت، لكن وجهة 
النظر هذه لم تلق قبوال لدى اعضاء جلنة الشباب 
والرياضة، بل انها ذهبت الى مدى ابعد باستنكارها 
تقدمي تعهد ملزم من اجلانب الكويتي، االمر الذي 
قد يعتبر تنازال امام اللجنة االوملبية الدولية من 
حيث املبدأ وهو امر مرفوض بحســـب رأي جلنة 

الشباب والرياضة.

  الجزاف في إجازة

  في ظل هذه االجواء املشـــــحونة واحلساسة 
خرج مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف بإجازة دورية اعتــبارا من صباح 
امس موكال ادارة الهيئة لنائبه جاسم يعقوب في 
اشـــارة تعكس احد أمرين، اما وثوقــه بصالبـــة 
املوقـــف احلكـــومي واطــمئنانه بصــدور التعــهد 

الرسمي.
   االمر الذي مينح جميع االطراف فرصة للعمل 
مجددا حللحلة هذه االزمة، أو ان هناك من اشـــار 
عليه بأخذ قســـط من الراحة اللتقاط انفاسه بعد 
مجهود كبيـــر ومتواصل قام به منذ توليه مهامه 

فـي الـ ٢٥ من نوفمبر ٢٠٠٨. 

 هل ينتقل حسني سراج «يساراً» إلى صفوف القادسية؟

 سراج لـ «األنباء»: تلقيت عرضًا لالنضمام
   إلى القادسية مقابل ١٠ آالف دينار

 فهد الدوسري
  أعلن مهاجم فريق الفحيحيل 
واملنتخب الوطني سابقا حسني 
سراج في تصريح لـ «األنباء» 
عـــن تلقيه عرضني شـــفهيني 
من ناديي القادسية والساملية 
لالنتقال ألحدهما في املوســـم 
املقبل، مشـــيرا الى ان عرض 
القادســـية بلغ ١٠ آالف دينار 
لالنتقال الى صفوفه نهائيا وان 
املفاوضات التزال جارية أمال في 
التوصل التفاق يرضي جميع 
القرار  ان  األطراف، موضحـــا 
األخير واحلاسم في املوضوع 
سيكون بيد مجلس ادارة نادي 
الفحيحيل الذي سيكون حتما 
الى  العـــام، الفتا  في الصالح 
انه سبق ان تقدم أكثر من ناد 
بعـــروض جـــادة النتقاله في 
ادارة  املوســـم املاضي، ولكن 

النادي ارتأت التمسك به، متمنيا 
ان تسفر األيام القليلة املقبلة 
عن نتائج ايجابية للمفاوضات 

اجلارية.
  واضاف سراج ان اإلصابة 
التي تعرض لها في آخر مباراة 
لفريقه بالدوري أمام اليرموك 
ارتخاء في  كانت عبارة عـــن 
الرباط في الركبة اليمنى وانه 
يخضع لعالج منذ شهرين على 
يد د.علي املكيمي الذي أوضح ان 
اإلصابة غير مقلقة وان  األمور 

على ما يرام.
  وبني انه مستمر في البرنامج 
اإلعدادي الذي امر به عبدالرحمن 
الزامل الذي اشـــترط قبل بدء 
البرنامج ضرورة إنقاص وزني 
الزائد وبالفعل خسرت حتى اآلن 
٨ كيلو غرامات والبرنامج ناجح، 
مشـــددا على ان املوسم املقبل 

سيكون غير بالنسبة جلمهوره 
ومتابعيه بعد عدد من اإلصابات 
حلقت به في السنوات األخيرة 
وأثرت كثيرا على مشاركته مع 

الفحيحيل.
الفحيحيل    وعن مســـتوى 
املوسم املاضي قال: حاول الفريق 
حتقيق الهدف الذي رسمته ادارة 
النادي وهو حتقيق لقب دوري 
الدرجة االولى والتأهل لدوري 
األضواء مجـــددا ولكن األمتار 
األخيرة من املســـابقة لم تكن 
في جانبه، وأخفق في التأهل 
ولكن هذا ال يعني ان الالعبني 
لم يقدموا املستوى املميز، بل 
كانت املباريات التي يكون فيها 
الفحيحيل طرفا مباريات قوية 
وحماسية وندية نظرا لسعي 
ابناء النـــادي للعودة للدوري 
املمتاز ولكـــن قدرنا ان نبقى 

بدوري الدرجـــة االولى وكان 
للمدرب التشيكي بيڤارنيك دور 
كبير في مللمة الفريق وظهوره 
بالشكل الالئق مع إخوانه أفراد 
اجلهازين اإلداري والفني، حيث 
كانوا عونا لالعبني الشباب الذين 
كانوا بحاجة للدعم واملؤازرة 

املعنوية.
  ومتنى سراج ان يزول التهديد 
بإيقاف الكرة الكويتية، خارجيا 
مـــن خالل تعاون الســـلطتني 
التشريعية والتنفيذية حتى 
ال يذهب الشباب الكويتي ضحية 
صراعات شـــخصية يجب ان 
تنتهي وتقدم مصلحة الكويت، 
مشيرا الى ان اإليقاف يعني قتل 
طموح الالعب الكويتي لتمثيل 
بلده في احملافل اإلقليمية إلبراز 
الوجه املشرق للرياضة الكويتية 

التي تنتظر منا املزيد. 

 بطولة الخليج للجودو تنطلق اليوم

 خسارة «سلة» الناشئين من البوسنة

 طائرة الناشئين تفوز على اإلمارات 

 تنطلق اليوم منافسات بطولة اخلليج للجودو لفئات االشبال والناشئني 
والرجال مبشـــاركة خمســـة منتخبات خليجية وتستمر يومني. وقال 
امني سر احتاد اجلودو والتايكوندو ومدير البطولة برغش اجلنفاوي 
لـ «كونا» ان االحتاد أنهى اســـتعداده الستضافة هذا التجمع اخلليجي 
الذي متنى أن يكلل بالنجاح ويشـــهد منافسة هادفة تسهم في ارتقاء 
مســـتويات العبي دول املنطقة وحتفزهم لتحقيق نتائج مشـــرفة في 
البطوالت القارية والعاملية. واضاف ان حفل االفتتاح سيشمل عروضا 
فنية ومهارية للعبة يقوم بها عدد من الالعبني الى جانب دخول طابور 
عرض الفرق املشاركة وهي االمارات والسعودية والبحرين وقطر الى 

جانب الدولة املضيفة الكويت.  

 يحيى حميدان
  خسر املنتخب الوطني للناشئني لكرة السلة مباراته الودية االولى 
أمس األول امام منتخب شباب البوسنة ٩٥-٥١ خالل معسكره التدريبي 
الذي يقيمه في جمهورية البوســــنة اســــتعدادا لبطولة اخلليج التي 
ستســــتضيفها العاصمة القطرية الدوحة منتصف أغســــطس القادم، 
وقد أبدى العبو منتخبنا بعــــض املهارات القوية حيث كانوا ندا قويا 
لشــــباب املنتخب البوسني في أول ربعني. وســــيقابل املنتخب اليوم 
فريق ايالس البوســــني ثم يلعب بعدها مع منتخب شباب نيوزيلندا 

األربعاء املقبل. 

 بيروت ـ ناجي شربل
  اســـتعاد ناشـــئو ازرق الطائرة الثقة عندما حققوا فوزهم الثاني 
علـــى اإلمارات العربية املتحدة بعد مباراة ماراثونية ٣ – ٢ (٢٤ – ٢٦، 
٢٥ – ١٦، ٢٥ – ٢٣، ٢٤ – ٢٦، ١٥ – ٩). وأحيـــا األزرق آمالـــه بقـــوة في 
مسعاه لبلوغ الدور نصف النهائي في البطولة العربية العاشرة للكرة 
الطائرة للناشـــئني التي يســـتضيفها االحتاد اللبناني للكرة الطائرة 
في صالـــة النادي الرياضي غزير خصوصـــا أن حظوظ الفرق باتت 
متساوية في املجموعة الثانية. واســـتغرقت املباراة ٢:٠٧ (ساعتني) 
حيث حبست األنفاس. ويعد فوز أزرق الطائرة مهما إذ حققه على أحد 
أبرز املرشحني لبلوغ نصف النهائي عن املجموعة الثانية، وبات عليه 
لزامـــا الفوز في مباراتيه املتبقيتني على لبنان (غدا الثالثاء بعد يوم 
راحة والبحرين االربعاء املقبل للتأهل بشكل كامل بعيدا عن الدخول 
في حسابات املجموعة. قاد املباراة احلكمان الدوليان التونسي محمد 

بن شيخة والقطري أحمد حسني.

 خالد غلوم يتطلع ملوسم جيد مع الصليبخات 

 ٢٠ العباً في التدريب األول لكاظمة  استعدادًا للبطولة اآلسيوية في األردن 

 مبارك الخالدي
  قاد الوطنـــي آدم مرجان التدريب األول 
لنادي كاظمة بحضور ٢٠ العبا تقدمهم فهد 
الفهد وفهد العنـــزي وحمد الطيار وناصر 
الهدهود وحسني كنكوني  الوهيب ومحمد 
وجراح الظفيري ويوسف ناصر وعبداهللا 
الظفيري وسلطان صلبوخ وآخرون، فيما 
أدى املران منفردا الالعب خالد الشمري الذي 

اليزال يخضع لكورس عالجي.
  وقد تغيب عن التدريب بعذر كل من احمد 
الفضلي وفيصل دشـــتي ونواف احلميدان 
وطارق الشـــمري ومحمد اخلميس، وشهد 
التدريب مشرف الفريق عبداهللا الدوسري 
ومساعده عصام سكني وعضو مجلس اإلدارة 

جهاد الغربللي.
  وقال الدوسري ان الفريق بدأ إعداده للموسم 
املقبل اعتبارا من هذا التمرين وسيتواصل 
حتى موعد املغادرة الى معســـكر القاهرة 
والذي سيشـــارك به ٢٦ العبا وسيخوض 

الفريق هناك ثالث مباريات ودية.
  وأكد ان ادارته لم تشطب أيا من الالعبني 
من القائمة باستثناء محمد بوناشي ومحمد 
الشمري لظروف خاصة، مشيرا الى اعتزاز 

إدارة النادي بجميع الالعبني.
  من جهته، ناشد عضو مجلس االدارة جهاد 
الغربللي اللجنة االنتقالية االكتفاء بالعقوبة 
الصادرة بحـــق الالعب فهد الفهد. وقال ان 
الالعب حرم من اللعب في منافسات كأس 

ســـمو األمير وولي العهد وبعض مباريات 
الدوري للموسم الفائت وفي تصورنا ان ذلك 
يكفي كعقوبة حرصا على مستقبل الالعب، 
السيما ان الهدف من العقوبة قد حتقق، وال 
نظن ان الالعب قد يعود الى سلوك ممارسات 

خاطئة مستقبال.
  من ناحيته ثّمن الالعب خالد الشـــمري 
موقف ســـمو رئيس الوزراء بإرساله الى 
العالج في مرحلته الثالثة على نفقته اخلاصة. 
وقال ليس ذلك بغريب على ســـموه جتاه 
أبنائه الرياضيني، اذ ســـأغادر خالل يومني 
الى أكادميية سباير في قطر للكشف النهائي 
والتأكد من السالمة من اإلصابة وجاهزيتي 

للعودة الى اللعب بداية املوسم املقبل.

 «يد» الصليبخات في معسكر تدريبي بالقاهرة
 حامد العمران

  يغادر البالد صباح اليوم وفد 
الفريـــق األول لكرة اليد بنادي 
الصليبخات متوجها الى القاهرة 
إلقامة معسكر خارجي ملدة ثالثة 
اسابيع ويرأس الوفد امني السر 
العام ومدير اللعبة ســـعد عناد 
ويرافقه سليمان السلطان اداريا 
ومنصور عناد مشـــرفا وخالد 
غلوم مدربا وعباس طه مساعدا 
للمدرب وحسن عسكر اخصائيا 
الى جانب الالعبني: حسني جابر، 
سامح الهاجري، حسني صيوان، 
الهاجري، راشد عوض  محسن 
جاسم حمود، خالد عوض، يوسف 
صيوان، محمد فالح، خالد مدوه، 
حامد الصليلي، مشاري صيوان، 
تركي نافع، عبدالعزيز صيوان، 

ويعقوب عيسى.
  وأشـــار مدرب الفريق خالد 
غلوم الى ان الهدف من املعسكر 
رفع اللياقة البدنية وقوة التحمل 
وجتهيز الفريق لبطولة الدوري 
التي تنطلق في بداية اكتوبر املقبل 
الى جانب االســـتعداد للبطولة 
اآلسيوية املقبلة التي تستضيفها 
االردن في نوفمبر املقبل، مؤكدا 
ان املباريات التجريبية لن تتعدى 
املباراتني بهدف كســـر الروتني 
وعدم تســـرب امللل الى نفوس 
الالعبني، الفتا الى ان التدريبات 
ســـتكون على فترتني صباحية 
ومسائية الى جانب حضور بعض 
الذي  الشباب  مباريات منتخب 
يشارك في املونديال العاملي خالل 

نفس فترة املعسكر.

  واوضـــح غلـــوم ان تخلف 
الالعبني الدوليني فيصل صيوان 
الرشيدي عن االنضمام  وهيثم 
للمعســـكر جاء بسبب ظروف 
خاصة لصيـــوان وقد مت وضع 
برنامج تدريبي له يطبقه محليا 
الى جانب زيادة اجلرعة التدريبية 
لصيوان بعد عـــودة الوفد من 
املعســـكر وانضمامه للتدريب 
اجلماعي. أما هيثم الرشيدي فجاء 
غيابه بسبب االصابة في الظهر 
الالعب في اجللسات  وسيلتزم 
الطبية لتأهيلـــه ليكون جاهزا 

انطـــالق بطولة  للتدريب قبل 
الدوري. واكـــد ان ادارة اللعبة 
اجتمعت مع اجلهاز الفني لطرح 
بعض اسماء الالعبني لينضموا 
الى الفريق في البطولة اآلسيوية 
ومت طرح عدة اسماء مع البحث 
عن العبني محترفني مبســـتوى 
عال لتشـــكيل قوة في الفريق، 
مؤكـــدا ان األولوية في التعاقد 
مع العبي اخلط اخللفي، كاشفا 
ان النادي خاطب نادي الكويت 
قبل شهر تقريبا لطلب الالعب 
الدولـــي محمد الغربللي ليكون 

احد املنضمني للفريق في البطولة 
اآلسيوية. وشكر غلوم مجلس 
ادارة النـــادي علـــى اهتمامهـــا 
الكبير باللعبـــة وخص بالذكر 
مدير اللعبة ســـعد عناد مؤكدا 
انه عنصر اساســـي في تطور 
مســـتوى الفريق األول لتذليله 
التي قد تواجه  جميع الصعاب 
الفريق الى جانب دعمه املعنوي 
لالعبني، متمنيا ان يواصل الفريق 
األول إجنازاته في املوسم املقبل 
ويحقق البطوالت على املستوى 

احمللي واآلسيوي. 

 روجيريو والمرزوقي
   أكمال عقد األبيض

 عبدالرضا: معسكر السالمية
   بعد كأس االتحاد

 مبارك الخالدي
  اكتمل عقد فريق نادي الكويت بانضمام جميع عناصره 
االساسية للتدريب مساء اول من امس بعد ان شارك احمد 
الصبيــــح وفهد عوض ويعقوب الطاهر وحســــني حاكم 
واحملترفون عبداهللا املرزوقي وروجيريو واملنتقل حديثا 
من صفوف الســــاملية املدافع احمد العيدان من ســــبقهم 
من زمالئهم فــــي التمارين التي انطلقت االربعاء املاضي 
بقيادة االرجنتيني كالوسن اورتيغا ومساعده السويسري 
كاليسر. ومازال االبيض في مرحلة اعداده االولى، اذ فضل 
اجلهاز الفني استمرار متارين اللياقة البدنية فقط وعدم 
اللعب بالكرة ريثما يصل معدل اللياقة البدنية الى درجة 
معتدلة قبل السفر الى سويسرا واملقرر له يوم اخلميس 
املقبل. من جهة اخرى، يعكف اجلهاز االداري للفريق على 
وضع اللمسات االخيرة لرحلة املعسكر السويسري من 
حيث االنتهاء من احلجوزات الالزمة لالعبني واستخراج 
التأشــــيرات ملن يلزم لهم، وقد اخطرت االدارة الالعبني 
االنغولي ماكينغا الذي يقضي اجازته خارج البالد بضرورة 
االلتحاق باملعســــكر في املوعد املقــــرر اضافة الى زميله 
العماني اسماعيل العجمي الذي يقضي اجازته في بالده 

بعد دخوله القفص الذهبي مؤخرا. 

 عبدالعزيز جاسم
  اكد مدير الفريق االول لكرة القدم في الســــاملية علي 
عبدالرضا ان ادارة الفريق ارتأت عدم اقامة معسكر تدريبي 
في بداية التحضير للموسم اجلديد بناء على رغبة املدرب 
البلجيكي وليام توماس الذي اراد ان يقف على مستوى 
جميع الالعبني فــــي فترة االعــــداد بالكويت ومن خالل 
منافســــات كاس االحتاد والتي من خاللها سيحدد اسماء 
احملترفني وفقا الحتياجــــه الماكن الالعبني والنقص في 
املراكز، مؤكدا ان هناك معسكرا سيقام قبل انطالق بطولة 
الــــدوري املمتاز في احدى الدول اخلليجية مدته ١٠ ايام، 
مشيرا الى ان املعســــكر ال ميكن ان يكون مفيدا دون ان 
حتدد اسماء الفرق التي تلتقيها ومدى الفائدة من قوتها 
واالحتكاك معها لذلك ســــيكون املعسكر في الدولة التي 
جند بها املباريات املناسبة وسيكون االقرب االمارات او 
قطر. واشــــار عبدالرضا الى ان املدرب توماس ســــيصل 
في العاشــــرة صباح غد وســــتجتمع معه االدارة لوضع 
اللمسات األخيرة وبعض املالمح النهائية لفترة االعداد 
التي ستنطلق في االول من اغسطس املقبل حتت قيادته 
الفتا الى انه يتمنى ان يكون املوســــم املقبل للســــماوي 
استثنائيا من حيث االجنازات واالداء الن الفريق ال ينقصه 

اي شي لتحقيق ذلك. 

 رقم جديد للزنكوي في إطاحة المطرقة
 أحرز بطل الكويت واخلليج وآسيا في مسابقة اإلطاحة باملطرقة 
علي الزنكوي امس املركز األول خالل مشاركته في منافسات بطولة 
دولية مقامة في مدينة بالتون الهنغارية مسجال رقما كويتيا جديدا 

بلغ ٧٨٫٤٩ مترا، محطما بذلك الرقم السابق وهو ٧٧٫٤٤ مترا.
  وأثنى مدير املنتخبات الوطنية وعضو مجلس ادارة احتاد ألعاب 
القوى جنم السويلم على الزنكوي «الذي واصل تقدمي مستويات الفتة 
خالل مشــــاركاته في البطوالت الدولية اســــتعدادا منه خلوض غمار 

بطولة العالم املقرر اقامتها في أغسطس املقبل في برلني».

 (محمد ماهر)  العبو كاظمة خالل تدريب أمس 


