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جاك روغ د.محمد العفاسي

يجب أن يُستكمل قبل 31 ديسمبر المقبل

»األولمبية الدولية« رحبت »بالتعهد« الحكومي بتعديل القوانين الرياضية

اكتمال استعدادات 
بطولة الصاالت

انهت اللجنة املنظمة العليا 
في مجموع���ة الصدارة جميع 
الترتيبات والتجهيزات النطالق 
بطولة الش���ركات واملؤسسات 
االولى لكرة قدم الصاالت في 2 
اغس���طس املقبل وحتى 13 من 
نفس الشهر على صالة الشهيد 
فهد االحمد في الدعية مبشاركة 
16 شركة وسيكون نظام البطولة 
خروج املغلوب ذهابا وايابا على 
ان تلعب في اليوم 4 مباريات. 
وق���ال عضو اللجن���ة املنظمة 
للبطولة احلك���م صالح مهدي 
ان اللجن���ة كانت تعمل بجدية 
طوال الفترة املاضية وقبل بدء 
انهت جميع  البطولة بأسبوع 
املتعلقة بتس���جيل  االجراءات 
الفرق وحتدي���د املالعب وعدد 
واسماء العبي الفرق مشيرا الى 
ان اللجنة حرصت على توفير 
حكام دوليني متخصصني في قدم 
الصاالت الدارة املباريات حتى 
تكتمل جميع عناصر النجاح.

واض���اف ان التعاون الذي 
ملس���ته اللجنة من قبل الفرق 
املش���اركة وس���رعة تسجيلها 
الطلبات  وتقدميه���ا جلمي���ع 
وموافقتها على شروط البطولة 
ساهم في اجناز العمل سريعا 
دون مشكالت، ومتنى مهدي ان 
تكون البطولة االولى انطالقة 
حقيقية وقوية لعدد من البطوالت 
املقبلة في السنوات املقبلة وان 
تساهم في رفع مستوى الرياضة 

من خالل مشاركة الفرق.

42 دولة في آسيوية األلعاب القتالية بتايلند

ناشئو التايكوندو ثاني بطولة الخليج

يش���ارك نحو 800 رياضي ورياضية ميثلون 42 دولة من بينها 
الكويت في الدورة اآلس���يوية االولى لأللع���اب القتالية التي تقام 
بإشراف املجلس االوملبي اآلسيوي خالل الفترة من 1 الى 9 اغسطس 
املقبل في تايلند. وتش���ارك الكويت ممثلة باللجنة االوملبية بوفد 
اداري ورياضي يترأس���ه رئيس اللجنة ورئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي الش���يخ احمد الفهد. ويضم الوفد رياضيني لسبع العاب 
قتالية بأوزان مختلفة من اصل تسع العاب معتمدة للدورة االولى 
من نوعها هي ال� »كيك.بوكسينغ« وال� »موتاي« و»لوشو« وال� »كنغ.
فو« وال� »جوجيتس���و« واجلودو للرجال والسيدات والتايكوندو 

للرجال والسيدات والكراتيه.
وكان م���ن املفترض ان تقام ال���دورة في 25 ابريل املاضي لكنها 
ارجئت بس���بب االحداث السياسية التي ش���هدتها تايلند في تلك 
الفترة وح���دد موعد آخر في 6 يونيو املاض���ي لكنها ارجئت مرة 
اخرى بالتنسيق والتش���اور بني اللجنة املنظمة للدورة واملجلس 
االوملبي اآلسيوي حرصا منهما على سالمة املشاركني لعدم استقرار 
االوضاع االمنية واتفق الطرفان على حتديد االسبوع االول من شهر 

اغسطس املقبل موعدا بديال.

أحرز املنتخب الوطني للتايكوندو »ناشئني« املركز الثاني 
في بطولة اخلليج التي أقيمت منافس���اتها في دبي مبشاركة 5 
منتخبات هي قطر والبحرين والسعودية واإلمارات الى جانب 

املنتخب الوطني.
م���ن جانبه قال أمني صندوق احتاد اجل���ودو والتايكوندو 
ورئيس الوفد بدر الشراد ل� »كونا« من دبي ان هذا املركز جاء 
بحصول الالعبني على تسع ميداليات منها 4 ذهبيات وفضيتان 

و3 برونزيات.
وأوضح ان امليداليات الذهبية حققها كل من يعقوب الغريب 
في وزن دون 59 كيلوغرام���ا وداود عبداهلل في وزن دون 55 
كيلوغراما ومحمد الشمري في وزن دون 39 كيلوغراما ومحمد 
الهاجري في وزن دون 36 كيلوغراما. والفضيتني أحرزهما محمد 
عاشور وعلي راكان فيما كانت امليداليات البرونزية من نصيب 

كل من حسني عدنان وعبدالعزيز محمد ويوسف سعود.

أبطال الكويت أثناء التكرمي مع أعضاء اللجنة املنظمة

السعودية في المركز الثاني واإلمارات ثالثًا

الكويت تفوز ببطولة الخليج الـ 13 للجودو
توج املنتخب الوطني للجودو 
بط����ال لبطولة اخلليج ال� 13 التي 
اختتم����ت منافس����اتها امس على 
صالة احتاد اجلودو والتايكوندو 
بعد اكتس����احه املراكز االولى في 
مس����ابقات االش����بال والناشئني 
والرجال بحصول����ه اجماال على 
24 ميدالية منها 16 ذهبية وست 

فضيات وبرونزيتان.
الس����عودي  املنتخب   وح����ل 
في املرك����ز الثاني للترتيب العام 
للبطولة بحصوله على 21 ميدالية 
منها سبع ذهبيات ومثلها فضيات 
وبرونزيات تاله املنتخب االماراتي 
في املركز الثالث ب� 16 ميدالية منها 
ذهبية وس����بع فضيات وثماني 
برونزيات فيما حل القطري رابعا 
بثماني ميدالي����ات منها فضيتان 

وست برونزيات.
واحرز املنتخب الوطني ثماني 
الرجال  ميداليات في مس����ابقات 
موزعة على اربع ذهبيات وثالث 
فضي����ات وبرونزي����ة ومن خلفه 
املنتخب السعودي بثماني ميداليات 
منها ثالث ذهبيات وفضيتان وثالث 
برونزي����ات واالمارات����ي بخمس 
ميداليات منها ذهبية وفضية وثالث 
برونزيات والقطري بفضيتني وثالث 
برونزيات. وكانت حصيلة املنتخب 
الوطني لالشبال ثماني ميداليات 
منها سبع ذهبيات وميدالية فضية 
فيما حصل الس����عودي على اربع 

ميداليات منها ذهبية وثالث فضيات 
املنتخب االماراتي بست  ومن ثم 
ميداليات منها ثالث فضيات ومثلها 
برونزي����ات وف����ي املقابل حصل 
املنتخب الوطني للناش����ئني على 
ثماني ميداليات منها خمس ذهبيات 

وفضيتان وميدالية برونزية تاله 
السعودي بتسع ميداليات منها ثالث 
ذهبيات وفضيتني واربع برونزيات 
واالمارات����ي بخم����س ميدالي����ات 
منها ث����الث فضيات وبرونزيتان 
يليهم القطري بث����الث ميداليات 

برونزي����ة. وبهذا االجناز يواصل 
الكويت احتكارهم جلميع  ابطال 
ألقاب البطوالت اخلليجية للعبة 
منذ انطالق مس����يرتها الرياضية 
وحتى اآلن. من جانبه قال رئيس 
االحتاد اآلسيوي للعبة واللجنة 

التنظيمية لرياضة اجلودو بدول 
مجلس التع����اون اخلليجي عبيد 
العنزي ل� »كونا« ان العبي املنتخب 
اظهروا مستويات عالية من اجل 
الفوز بلقبها واحلفاظ على تألقهم 

فيها.

أزرق الناشئني خالل التدريبات مبعسكر سلوڤاكيا

الهاجري أبدى قلقه من مسلسل ضياع الفرص

أزرق الناشئين يفوز على ترفانا السلوڤاكي
»الهيئة« تشكل لجنة 

فنية هندسية
الهيئة العامة للشباب  شكلت 
والرياض����ة جلنة فنية برئاس����ة 
الهندس����ية  الرقابة  إدارة  مدي����ر 
م.حسني بوعباس وعضوية عدد 
ادارات االنشاءات  من مهندس����ي 
والصيانة والرقابة إلعادة تأهيل 
شركات املقاوالت واملكاتب الهندسية 
واالستش����ارية ودراسة املشاريع 
واألوامر التغيرية ومدى أهميتها 
والعطاءات املقدمة ألعمال اإلنشاءات 
والصيان����ة واالس����تثمار ورفع 
التوصي����ات الى جلنة املناقصات 
التابعة للهيئة. ونص القرار على 
حق اللجنة في االس����تعانة مبن 
تراه مناس����با من موظفي الهيئة 
كما يجوز لها انشاء جلنة منبثقة 
ملتابعة التسلم والتسليم متى رأت 

الضرورة لذلك.

بدء االستعداد لدورة الراشد
اللجنة املنظمة لدورة  بدأت 
املرحوم عبدالعزيز عبداحملسن 
الرمضانية  الس���ابعة  الراش���د 
لكرة القدم استعداداتها النطالق 
البطولة منتصف شهر رمضان 
الك���رمي حي���ث ب���دأت اللجنة 
اجتماعاته���ا األولية برئاس���ة 
خالد جاسم لوضع خطة العمل 
التي سيتم على اساسها العمل 
هذا العام، حيث اتخذت اللجنة 
اول قراراته���ا باقام���ة البطولة 
على صالة نادي كاظمة كعادتها 
في كل عام، ومت اتخاذ التدابير 
الالزم���ة لذلك مبخاطبة مجلس 
ادارة نادي كاظمة والذي رحب 

بطلب اللجنة املنظمة.
ومن جهته، اشار خالد جاسم 
الى ان البطولة تقام سنويا لتخليد 
ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا 
وهي ذكرى املرحوم عبدالعزيز 
الراشد الذي قدم الكثير خلدمة 
وطنه كما انها تهدف الى تقدمي 

خدمة للشباب .

مبارك الخالدي
فاز منتخب أزرق الناشئني في جتربته الثانية في معسكره 
السلوڤاكي، استعدادا لبطولة غرب آسيا في األردن للفترة من 

11 وحتى 19 اغسطس املقبل، على ترفانا السلوڤاكي 2 � 1.
وكان األزرق هو األفضل على مدار ش����وطي املباراة وامتاز 
بحسن االنتشار ونقل الكرة دون تعقيدات تفاديا لاللتحام القوي 

مع الفريق اخلصم الذي متيز العبوه بالقوة البدنية.
وانتهى الش����وط األول بتق����دم األزرق بهدف بإمضاء محمد 
الفهد واستطاع اضافة هدف آخر في الشوط الثاني عن طريق 
خالد الوليد وأهدر العديد من الفرص السهلة أمام املرمى، األمر 
الذي عبر عنه اجلهاز الفني باستياء مطالبا الالعبني بالتركيز 

واالبتعاد عن الرعونة والتهور أمام املرمى.
وكان ترفانا الذي يضم عددا من العبي منتخب س����لوڤاكيا 
حتت 19 س����نة ندا قويا معتمدا على السرعة في االنطالق من 
األجناب والتسديد القوي لكن تألق حارسي املرمى نايف املطيري 

وسعود اجلناعي حال دون ولوج الكرات مرمى األزرق.
وهذه هي التجربة الثانية لألزرق الذي كان قد خسر مباراته 
األولى امام بش����تني 0 � 2 وكانت جترب����ة مفيدة قطف ثمارها 

األزرق الصغير في مباراة ترفانا اذ تفادى الالعبون أخطاءهم 
باستثناء املهاجمني الذين أهدروا العديد من الفرص.

وأكد مدرب األزرق عبدالعزيز الهاجري انه سعيد مبشاركة 
كل الالعبني وحماس����هم العالي من خالل األداء في املباراتني او 
اإلقبال على التمارين، الفتا الى انه ق��لق من مسلس����ل ضياع 

الفرص.
واش����ار الى انه طالب الالعبني بالتركيز امام املرمى والتأني 
في استغالل الفرصة النها مباريات جتريبية في الفترة احلالية 
الهدف منها التعلم واكتساب اخلبرة واالنسجام وهذا ما يجب 

االستفادة منه.
وأك����د الهاجري ان معدل وصول العبينا ملرمى اخلصم جيد 
جدا ولكن يبقى ذلك دون فاعلية ان لم يترجم الى أهداف تؤدي 
الى رفع احلالة املعنوية لالعبني وتزيدهم ثقة بالنفس وهذا ما 

نأمل الوصول اليه في املباراتني املتبقيتني.
اجلدير بالذكر ان األزرق س����يواجه منتخبات كل من األردن 
والعراق وإيران وقطر واإلمارات في منافسات غرب آسيا والتي 
تستضيفها األردن في الفترة من 11 وحتى 19 اغسطس ثم يخوض 
بعدها منافسات بطولة كأس اخلليج للناشئني حتت 16 سنة.

الغانم يرأس الفريق األول.. و69 العبًا إلى هنغاريا

كرة األبيض إلى سويسرا فجر اليوم

مبارك الخالدي
تغادر بعثتا ف���رق كرة القدم بنادي الكويت 
الى معسكراتهما اخلارجية فجر اليوم متوجهتني 
الى سويس���را وهنغاريا. ويرأس بعثة الفريق 
االول النائب م���رزوق الغامن ومدير الكرة عادل 
عقلة واملش���رف محمد الهاجري واجلهاز الفني 
املكون من املدرب كالوس���ن اورتيغا ومساعده 
كاليسر واملستشار باجلهاز الفني محمد عبداهلل 
ومدرب حراس املرمى خالد الش���مري واجلهاز 
الطبي واخصائي التجهيز و27 العبا في مقدمتهم 
البرازيليان كاريكا وروجيرو ويوسف اليوحة 
الذي اصر اجلهاز الفني على تواجده استعدادا 
ملواجهة اربيل العراقي ف���ي الدور ربع النهائي 
لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي في ال� 15 من سبتمبر 
املقبل النشغال البحريني عبداهلل املرزوقي مع 
منتخب بالده الذي يستعد ملباراة امللحق اآلسيوي 
املؤهل لكأس العالم امام الس���عودية في الفترة 
ذاته���ا. من جهته، ثمن مدي���ر الكرة عادل عقلة 
مواقف رئيس جهاز الكرة النائب مرزوق الغامن 

وحتمله اعباء اقامة املعسكر السويسري للسنة 
الثالثة على التوالي، كما اشاده برئيس مجلس 
االدارة عبدالعزي���ز املرزوق عل���ى دعمه الكامل 
للفريق من خالل املوافقة على املعس���كر. واكد 
عقلة ان جميع الالعبني متواجدون في املعسكر 
مبا فيهم يوسف اليوحة والثنائي البرازيلي على 
ان يلتحق االنغولي ماكينغا والعماني اسماعيل 
العجمي بالفريق االيام القليلة املقبلة. وفي فجر 
اليوم ذاته، تغادر البالد بعثة فريق 19 و17 و15 
سنة واملكونة من 69 العبا الى مدينة تاتا باملجر 
برئاسة مدير قطاع الناشئني مبارك عبدالعزيز 
واالجهزة الفنية للفرق وهم: راشد بديح وخالد 
الفاضل وخالد عبداجلادر لفريق 19 سنة وخالد 
اخلميس وعبداهلل العازمي ويوسف الفهيد لفريق 
17 سنة، وعبداحلميد العسعوسي ووليد سعود 
وعبداحلميد اش���كناني لفريق 15 سنة. اجلدير 
بالذكر ان املعسكر سيستمر ملدة 20 يوما جتري 
خالله���ا الفرق عدة لقاءات ودي���ة مع نظيراتها 

الهنغارية.

جانب من آخر تدريبات الكويت

اللجن����ة االوملبية  أعلن����ت 
الدولية امس عن تلقيها رسالة 
من الكويت تؤكد التزامها بإجراء 
التعديالت على القوانني الرياضية 
احمللية ان وجد تعارض بينها 
وبني ميث����اق اللجنة األوملبية 
الدولي����ة، على ان يتم التعديل 

من خالل مجلس االمة.
 وأش����ادت اللجنة في بيان 
لها بالقرار معلنة انه مبوجب 
الرس����الة ال����واردة م����ن وزير 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس����ي وبناء على 
التفاه����م املوقعة مع  مذك����رة 
اجلانب الكويتي في لوزان في 
ال� 15 من يولي����و اجلاري فإن 
قرار تعلي����ق اللجنة االوملبية 
الكويتية لن يدخل التنفيذ في 

اول اغسطس.
 وتاب����ع البيان »من دواعي 

سرورنا ان نعلن ذلك، وان نشير 
كذلك ال����ى اخلطوة التالية من 
االتفاق املوقع ف����ي 15 يوليو، 
والذي يش����ير بوضوح الى ان 
اجراء التعديالت على القوانني 
الرياضية يجب أن يس����تكمل 
بحلول 31 ديسمبر 2009 على 

أبعد تقدير«.
الدولية  اللجن����ة  وذك����رت 
العفاسي تضمنت  ان رس����الة 
اشارة الى قرار مجلس الوزراء 
ف����ي 20 يوليو اجلاري لضمان 
ان تكون عملي����ة اعادة النظر 
الرياضية احمللية  القوانني  في 
جلعلها تتفق مع امليثاق األوملبي 
وقواعد اللجنة األوملبية الدولية 
لالحت����ادات الرياضية على ان 
يضطلع مجلس األمة بذلك في 

الوقت املناسب.
 وقال����ت اللجن����ة االوملبية 

الدولية انها تعرض باالشتراك 
مع املجلس األوملبي اآلسيوي 
تق����دمي املس����اعدة التقنية الى 
الس����لطات الكويتية اذا تطلب 
األمر ذلك من أجل حتقيق هذه 

اخلطوة.
 وقال مدير اللجنة االوملبية 
الدولية لش����ؤون العالقات مع 
االحتادات الرياضية بيير مير في 
تعليقه على قرار اللجنة »نحن 
س����عداء للغاية بأن السلطات 
الكويتي����ة تبدي اس����تعدادها 
لتنفيذ تدابير مرضية لتجنب 
تعليق اللجنة االوملبية الكويتية 
الرياضية بالكويت،  واحلركة 
وهذه خطوة هامة الى األمام«.

جتدر االشارة الى ان الوزير 
العفاس����ي صرح أخي����را بأن 
احلكومة لن تق����دم اي تعديل 
اال من خالل مجلس االمة وعن 

اللجنة املشتركة بني اجلانبني 
الكويت����ي واللجن����ة االوملبية 
الدولية من اعمالها عبر ورشة 
العمل التي مت االتفاق عليها ابان 
اجتماع العفاسي مع د.جاك روغ 
في ال� 15 من الشهر اجلاري في 

لوزان بسويسرا.
التعهد  ان  واك����د املص����در 
احلكومي هو التزام جتاه اللجنة 
االوملبية الدولية مت االتفاق عليه 
ابان الزيارة السابقة وهو اخلطوة 
االولى املمهدة لسريان مفعول 
فترة التمدي����د اجلديدة والتي 
ستنتهي في نهاية العام احلالي 
وهي فرصة مالئم����ة للكويت 
اللتقاط انفاس����ها وابعاد شبح 
االيقاف عن الرياضة الكويتية 
بصفة مؤقتة ريثما تبدأ اللجنة 

املشتركة اعمالها.
ولم يح����دد املص����در وقتا 

معلوم����ا لبدء وانته����اء اعمال 
هذه اللجن����ة، وقال ان ذلك من 
اختصاص اعضائها، وس����يتم 
رفع تقرير مب����ا توصلت اليه 
من نتائج الى االدارة القانونية 

للجنة االوملبية الدولية.
وتوقع املصدر ان تضم اللجنة 
املش����تركة من جان����ب اللجنة 
االوملبية الدولية االعضاء ذاتهم 
في الدائرة القانونية الذين مت 
االجتماع معهم من قبل مسؤولني 

كويتيني سابقني وحاليني.
اجلدي����ر بالذك����ر ان الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة قد 
اصدرت قرارا بش����أن تشكيل 
جلن����ة م����ن ذوي االختصاص 
لبحث ومناقشة أوجه التعارض 
واالختالف بني القوانني الرياضية 
احمللية وامليثاق االوملبي برئاسة 
نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة 

عبدالوهاب البناي وعضوية كل 
من د.جواد خلف وطليان الطليان 
وجمال الدوس����ري واملستشار 
القانوني حمدي مرسي، على ان 
تستعني اللجنة مبن تراه مناسبا 

من ذوي االختصاص.
ومن املتوقع ان تعلن اللجنة 
مواعي����د اجتماعاته����ا مطل����ع 
االس����بوع املقبل نظرا لتواجد 
بعض اعضائه����ا خارج البالد، 
مع االخ����ذ باالعتب����ار ان تلك 
االجتماع����ات منوطة بحضور 
ممثل اللجنة االوملبية الدولية، 
علما ان االجتماع االول سيحدد 
الية العمل بني اجلانبني ومكان 
وزم����ان االجتماع����ات الالحقة 
وحتدي����د مواق����ع املراس����الت 
الرس����مية عبر االمييل تسهيال 

لتحركات اجلانبني.

طريق مشروع قانون في حالة 
وجود ما يتعارض مع املواثيق 

والنظم الدولية.
 من جهة اخرى، اشار مصدر 
مقرب من مكتب د.محمد العفاسي 
الى ان الرسالة التي ارسلها الى 
اللجنة االوملبية الدولية احتوت 

تعهدا حكوميا باالجماع وصادرا 
عن مجل����س ال����وزراء باتخاذ 
التدابي����ر الالزم����ة نحو اجراء 
التعديالت ان وج����د تعارض 
بني القوانني الرياضية وامليثاق 
االوملبي الدول����ي بالتعاون مع 
مجل����س االمة بع����د ان تنتهي 


