
الجمعة 31 يوليو 2009   31رياضة
البناي: نتجه لتعديل المادتين 5 و7 من قانون 2007/5

العفاسي يعتمد تشكيل اللجنة المكلفة ببحث القوانين الرياضية
مبارك الخالدي

اعتمد وزير الشؤون االجتماعية 
والعم���ل د.محمد العفاس���ي في 
قرار وزاري امس تشكيل اللجنة 
التعارض  املكلفة ببحث اوج���ه 
بني القوانني واللوائح الرياضية 
احمللية وامليثاق األوملبي الدولي 

وجاء القرار كالتالي:
بع���د االطالع على املرس���وم 
بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في 
شأن اخلدمة املدنية. وعلى املرسوم 
الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام 
اخلدمة املدنية. وعلى املرس���وم 
بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في 
شأن الهيئات الرياضية وتعديالته. 
وعلى املرسوم بالقانون رقم 43 
لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة. وبناء على 
ما تقتضيه مصلحة العمل. وبعد 
عرض مجلس ادارة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
مادة )1(: تشكل جلنة لبحث 
أوج���ه التعارض ب���ني القوانني 

واللوائح الرياضية احمللية وامليثاق 
األوملبي من التالية أسماؤهم:

عبدالوهاب علي البناي � رئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة رئيسا، جمال محمد فالح 
الدوس���ري � عضو مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
عضوا، طليان علي طليان � عضو 
مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة عضوا، د.جواد خلف 
سيد هاشم � عضو مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
عضوا، زهير محمد عمار � مستشار 

رياضي عضوا.
مادة )2(: على اللجنة ان تنهي 
عملها خالل شهر وترفع تقريرها 

بنتائج عملها.
مادة )3(: للجنة ان تستعني مبن 
تراه من ذوي اخلبرة واالختصاص 

ملساعدتها في اجناز عملها.
العمل بهذا  مادة )4(: يسري 
القرار اعتبارا من تاريخ صدوره 

ويبلغ ملن يلزم لتنفيذه. 

من جانب���ه، أكد نائب رئيس 
مجل���س ادارة الهيئ���ة العام���ة 
للش���باب والرياضة عبدالوهاب 
البناي في تصريح ل� األنباء« أن 
الهيئة تتجه لتعديل املادتني 5 و7 
من قانون 2007/5 عبر القنوات 
الدستورية والقانونية كمخرج 
الراهنة، وقال  الرياضية  لالزمة 
البناي: اننا س���نتعامل مع بنود 
ومواد ولن منس أصل القانون الذي 
يتحصن باحلماية الدستورية كونه 
صادرا بإرادة أميرية. واشار الى انه 
بالنظر الى نص املادتني يتبني ان 
االشخاص الذين سيمثلون مجلس 
الكويتية  اللجنة االوملبية  ادارة 
قد ال يتمتعون باخلبرات الالزمة 
لقيادة هرم رياضي كبير تندرج 
حتته جميع االحتادات الرياضية 
الكويتية، ولفت البناي الى ان تلك 
املمكن ان تساهم  التعديالت من 
في رجوع بعض االسماء الكبيرة 
الى مواقعها الرياضية من خالل 
تواجدها مبجل���س ادارة اللجنة 

وجمال الدوسري سيصالن البالد 
الي���وم، الفتا  الى انه مت االنتهاء 
من ترجمة امليثاق االوملبي الدولي 
وسنقوم بإعالنه للجميع ليسهل 
على املعني���ني االطالع واملقارنة 
الرياضيني أن  وليكتشف جميع 
امليثاق االوملبي الدولي ليس اسرارا 
أو طالس���م وليس فيه أمر مبهم 
عالوة على عدم وجود تعارض 
مع القوانني الكويتية بالشكل الذي 

مت تداوله مؤخرا.

نص المادة 5 

»ال يجوز للشخص ان يكون 
عضوا في اكث���ر من ناد رياضي 
واحد، والعضاء اجلمعية العمومية 
لألندية الرياضية الذين يحق لهم 
النادي  انتخابات  املش���اركة في 
وحدهم حق الترش���ح لعضوية 

مجلس ادارة النادي.
وباستثناء حالة اجلمع ملمثلي 
االحتادات الرياضية من غير شاغلي 
القيادية بني العضوية  املناصب 

في مجلس ادارة االحتاد ومجلس 
ادارة الهيئات الرياضية، س���واء 
كانت اندية رياضية أو احتادات 
او اللجنة االوملبية او مجلس ادارة 
الهيئة، فإن جمع اي شخص بني 
عضوية اي مجلسني من مجالس 
ه���ذه االدارات في اي وقت وألي 
سبب من االسباب تسقط عضويته 
في آخر مجلس ادارة مت انتخابه 
او تعيينه فيه واعتبرت كأن لم 
تكن، كما ال يجوز الي شخص ان 
يجمع بني عضوية مجلس االدارة 
في اي من مجالس ادارات الهيئات 
الرياضي���ة والعمل ف���ي وظيفة 
قيادية بأجر أو مكافأة في أي من 

الهيئات«.

نص المادة 7

»يك���ون لكل احت���اد رياضي 
ممثل واح���د في مجل���س ادارة 
اللجنة االوملبية الكويتية يجري 
اختيارهم من بني اعضاء مجلس 
ادارة االحت���اد من غير ش���اغلي 

املناص���ب القيادية ف���ي االحتاد 
مثل الرئيس ونائبه وامني السر 
وامني الصن���دوق وأي مناصب 
أخرى وفق الهيكل التنظيمي لكل 
احتاد، فإن وجد أكثر من مرشح 
من اعضاء مجلس ادارة االحتاد 
اللجنة  ادارة  لعضوية مجل���س 
انتخاب  الكويتي���ة مت  االوملبية 
احدهم باالقتراع السري وثالثة 
اعضاء ع���ن االندية املتخصصة 
تختاره االندية املتخصصة بطريق 
االقتراع السري فيما بينها، بحيث 

ال يجوز
متثي���ل الن���ادي املتخصص 
فترت���ني متتاليت���ني حتى تتاح 
الفرصة جلميع االندية بالتناوب 
للمش���اركة في عضوية اللجنة، 
ويعتبر فائزا م���ن يحصل على 
أكبر عدد من االصوات، وفي حالة 
التعادل جت���ري القرعة لتحديد 
الفائز ويك���ون باطال كل اختيار 
ملمث���ل االحتاد يت���م على خالف 

ذلك«.

االوملبي���ة الرياضية، االمر الذي 
يعد مخرجا ملا يسمى أزمة اجلمع 
بني املناصب. وحول اجتماعات 
اللجنة املش���تركة واملنبثقة عن 
مذكرة التفاهم املوقعة في زيورخ 
في ال� 15 من الش���هر اجلاري بني 
الكويت ممثلة بوزير الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاسي ورئيس اللجنة االوملبية 

الدولية د.جاك روغ، قال البناي ان 
اللجنة ستجتمع صباح بعد غد 
لتبدأ أولى مهامها بوضع اآلليات 
الالزمة لعملها وحتديد االشخاص 
الذين ستتم االستعانة بهم لبحث 
القوانني الرياضية الكويتية وهي: 
2007/5 و42/87 ومقارنته���ا مع 
امليثاق االوملبي الدولي. واضاف 
ان عضوي اللجنة طليان الطليان 

مبارك: األصفر يضع تركيزه فقط على فترة اإلعداد

عناد: المعسكر جاء في وقت مناسب

يحيى حميدان
غ���ادر عص���ر ام���س وفد 
منتخب الش���باب لكرة السلة 
الى القاهرة في معسكر تدريبي 
ميتد حتى 19 اغسطس املقبل 
استعدادا لبطولة دول مجلس 
التعاون اخلليجي للشباب التي 
تستضيفها البحرين وتنطلق 
في 28 اغسطس حتى 3 سبتمبر 

املقبلني.
الوف���د خالد عناد  وترأس 
ويض���م عضو مجل���س ادارة 

احتاد السلة سعد مبارك اداريا 
وناصر الضبيبي مشرفا واملدرب 
فيصل بورس���لي ومس���اعده 
احمد اجلالوي و11 العبا وهم: 
احمد البلوش���ي، حسني علي، 
محمد ماجد، محمد العصفور، 
سعود شعيب، خالد الغيص، 
سلمان الرميح، صالح يوسف، 
حمد جمعة، خالد ملاس وفواز 
الدخي���ل، وتخلف ع���ن الوفد 
5 العب���ني لظروف دراس���ية 
وس���يلتحقون به االحد املقبل 

وهم: عبدالعزيز الريحان، سالم 
القفيلي، عبدالوهاب السهول، 
البلوش���ي واحمد  عبدالرزاق 
بوطيبان.  وقال رئيس الوفد 
سعد عناد ان املعسكر جاء في 
وقت مناسب بعد بدء التدريبات 
بوقت مبكر في الكويت والنتائج 
االيجابية التي حققها منتخبنا 
في البطولة العربية، مشيرا الى 
ان االدارة حرصت على توفير 
اكبر عدد من املباريات القوية 
التي لن تقل ع���ن 5 مباريات 

حتى يستفيد الالعبون بصورة 
كبيرة من املعسكر.

امل���درب فيصل  ان  وب���ني 
بورسلي طلب من االحتاد توفير 
اجهزة مخصصة للتدريبات من 
اميركا ولبى االحتاد بس���رعة 
طلبه ووصلت املعدات قبل ايام 
الى الكويت. ووعد عناد بتحقيق 
مركز مشرف في بطولة اخلليج 
وعدم اخلروج منها دون اجناز 
وذلك ملا ملسناه من اصرار كبير 

عند الالعبني. 

عبدالرضا: العلي انضم إلى الجهاز اإلداري للفريق األول بالسماوي

عبدالعزيز جاسم
واص����ل العب����و القادس����ية 
التحاقهم بتدريبات الفريق فبعد 
الش����يخ وحمد  انضمام صالح 
العنزي ومس����اعد ندا ونواف 
املطيري قبل يومني للتدريبات 
انضم مس����اء امس بدر املطوع 
وطالل العام����ر واحلارس علي 
جواد وكيتا م����ع زمالئهم ولم 
يتبق اال عدد قليل منهم سيكون 
متواجدا اليوم او غدا على اقل 
تقدير حي����ث ان جميع اجازات 
وتفرغ����ات الالعبني تنتهي غدا 
املدرب محمد  وهو موعد قدوم 
ابراهيم الذي لن يقود التدريبات 
اال في القاهرة موعد املعسكر في 
3 اغسطس املقبل بسبب وصوله 
في وقت متأخر ي����وم العودة، 
وسيكون اجتماعه فقط مع االدارة 
التي سترافقه  لتحديد االسماء 
بالرغم م����ن االنتهاء من جميع 
االجراءات املتعلقة بالسفر ولكن 
حتديد االسماء يبقى بيد ابراهيم 
نفسه الذي سيحدد بقاء من يريد 
واع����ارة من لن يعتمد عليه في 
خطة املوسم اجلديد.وقد علمت 
»األنباء« ان هناك مفاجآت سواء 
في استبعاد البعض او احتراف 
البعض االخر سيتم الكشف عنهم 

خالل اليومني املقبلني.
م����ن جهة اخرى اك����د اداري 
الفريق االول جم����ال مبارك ان 
االس����تعدادات جتري على قدم 
وساق وان الالعبني مواظبون على 

اجتماع مع اجلهاز الفني واإلداري 
لتوضيح بعض النقاط وأهمها 
انه لن يوجد مكان مضمون ألي 
العب بالتش���كيلة اال من خالل 
التدريب واالنضباط، وامللعب 
هو من س���يحكم على مستوى 

الالعب.

السابق فهد العلي إداريا للفريق 
ليكون مساعدا له مع املشرف علي 
الصفار، مبينا ان االثنني لديهما 

خبرة كبيرة في العمل.
وع���ن تدري���ب الفريق قال 
عبدالرضا ان الالعبني سيدخلون 
التدريب غدا في ال� 5:30 وسيليه 

إلى ان التركيز منصب في الوقت 
احلالي عل���ى التعاقد مع العب 
من طراز عال في مركز االرتكاز 
ومن ثم وم���ن خالل التدريبات 
واملباريات التجريبية سيكتشف 

املدرب املراكز التي يريدها.
وبني ان اإلدارة عينت الالعب 

عبدالعزيز جاسم
وقعت ادارة نادي الس���املية 
رسميا مع العب الوسط الفرنسي 
عبدالفتاح سافي مغربي األصل 
مل���دة عام مقابل 150 ألف دوالر، 
قادما من نادي جنران السعودي 
وقد س���بق له اللعب مع نادي 
سوش���و الفرنسي وسيصل 10 
أغس���طس املقبل، وبذلك تكون 
ه���ذه أولى صفقات الس���ماوي 
االحترافية بالنسبة لالعبني، وفي 
نفس السياق غض النادي نظره 
عن التعاقد م���ع العب االوملبي 
الغاني عبداهلل عثمان  املصري 
بعد الفحوصات الطبية التي أكدت 

إصابته بغضروف في الركبة.
الفريق  أكد مدير  من جانبه 
األول علي عبدالرضا ان تعاقد 
السماوي مع سافي جاء بعد ان 
شاهدنا االمكانيات الكبيرة التي 
يتمتع بها الالعب حيث سيساهم 
الفريق،  بها في رفع مس���توى 
الفتا إلى ان���ه أراد التوقيع مع 
الالعب سريعا خوفا من ان يوقع 
إمكانياته  ألندية أخرى بسبب 

العالية.
وأشار عبدالرضا إلى ان اإلدارة 
جتتمع بصورة يومية مع املدرب 
البلجيكي وليام توماس الختيار 
احملترفني وان هناك عددا كبيرا 
على القائمة وحتى اآلن لم يقع 
االختيار على اح���د الن املدرب 
أيضا لديه عدد من الالعبني الذين 
يرغب في ان نتعاقد معهم، الفتا 

احلضور وااللتزام بتوجيهات 
املدرب الصربي غوران  مساعد 
وان جميع االمور مهيأة لتسلم 
ابراهي����م زمام  املدرب محم����د 
االمور، مؤكدا ان العبي االصفر 
لم ولن يتأثروا باالقاويل التي 
تتحدث عن رحيل العب بعينه 

او االستغناء عنه او بقائه وامنا 
اجلميع يرك����ز حاليا فقط على 
فترة االعداد، الفتا الى ان جميع 
ما ذكر عن انتقال اي العب اخر 
س����وى عبدالرحمن املسعد الى 
الساملية وعبداهلل الظفيري الى 

اجلهراء غير صحيح.

ومتنى مبارك ان تكون فترة 
االعداد مثالية وان تس����اهم في 
البدنية وان  اللياقة  رفع معدل 

يدخل االصفر
املوسم اجلديد دون اي اصابات 
تؤثر على مس����يرته في سعيه 

حلصد كل االلقاب احمللية. 

المطوع والعامر وكيتا ينضمون لتدريبات القادسية

شباب السلة إلى القاهرة استعدادًا لبطولة الخليج

السالمية يتعاقد مع الفرنسي سافي بـ 150 ألف دوالر

الصليبخات يجرب النيجيري باكيتا

أوريال الساحل يصل اليوم

ميداليتان لـ »الطاولة« في بطولة العرب

»سلة« الناشئين يخسر من النرويج

فرج لهيب ضيف »ذاكرة األهداف« »السنوكر« يغادر إلى إيران

 فرق اليرموك تعسكر في القاهرة

دخ���ل النيجيري ج���ون باكيتا متاري���ن فري���ق الصليبخات في 
معس���كره االعدادي في االسكندرية وسيقرر اجلهاز الفني للفريق 
بقي���ادة الوطني ثامر عناد مدى صالحية باكيتا قبل اتخاذ قرار ضمه 
الى الفريق السيما ان هناك العديد من الالعبني األفارقة والبرازيليني 
ب���دأوا في التوافد على بعثه الفريق حيث يؤدي الفريق متارينه على 

ستاد اجلامعة على فترتني صباحيه ومسائية.

يص����ل الى البالد مس����اء اليوم مدرب الس����احل الروماني أوريال 
وذلك لقيادة الفريق االول بالنادي املوسم املقبل وقد قررت ادارة 
النادي اس����ناد مهمة مس����اعد املدرب الى املصري احمد حسن والذي 
س����يتواجد للمرة األولى في املالعب الكويتية وم����ن املقرر ان يقود 
اوريال أول متارين الفريق للوقوف على حالة الالعبني ومناقشة ملف 

احملترفني الختيار املناسب منهم وفق حاجة مراكز الفريق. 

 أحرز املنتخب الوطني لكرة الطاولة ميداليتني فضية وبرونزية 
في بطولة العرب ال�12 لكرة الطاولة التي نظمها االحتاد املصري لكرة 
الطاولة حتت اشراف االحتاد العربي للعبة. وفاز الزوجي املكون من 
عبداهلل احلكيمي ومشاري البناي باملركز الثاني وامليدالية الفضية في 
منافسات االشبال فيما فاز ابراهيم احلسن وحسني البحراني باملركز 
الثالث وامليدالية البرونزية في منافسات الرجال. وفازت مصر باملركز 
االول وأحرزت كأس البطولة برصيد 12 ميدالية ذهبية وأربع فضيات 
وست برونزيات في مختلف فئات البطولة. وكانت البطولة قد انطلقت 
االربعاء املاضي في 22 مجمع الصاالت بس����تاد القاهرة مبشاركة 14 
منتخبا عربيا وشملت منافسات زوجي براعم االناث والذكور وزوجي 
االشبال ذكور واناث ومنافسات زوجي الناشئات. كما شملت البطولة 
منافس����ات زوجي س����يدات ورجال وفردي رجال وسيدات وناشئني 

وفردي ناشئات ومنافسات فردي اشبال ذكور واناث.

خس����ر منتخب ناشئي كرة السلة من النرويج 43-83 في املباراة 
التجريبي����ة الرابعة في املعس����كر التدريبي ال����ذي يقيمه االزرق في 
البوسنة استعدادا للمشاركة في بطولة دول مجلس التعاون اخلليجي 
ملنتخبات الناشئني املقررة في قطر من 14 الشهر املقبل وحتى 19 منه. 
وقد حضر املباراة السفير البوس����ني بدولة الكويت ياسني رواشدة 
الذي يقضي اجازته في بالده حاليا، واثنى الس����فير البوس����ني على 
مس����توى العبي االزرق وش����كرهم على روحهم القتالية التي ابدوها 
داخل امللعب وحثهم على بذل املزيد في البطولة اخلليجية. وقام امني 
سر احتاد الس����لة ورئيس الوفد ضاري برجس بتقدمي درع تذكارية 
لرواشدة بعد انتهاء املباراة. وكان اجلهاز االداري للمنتخب قد اعطى 
راح����ة لالعبني عن تدريبات امس عل����ى ان يعاودوا التدريبات اليوم 

على فترتني صباحية ومسائية.

يطل العب الساملية فرج لهيب على مشاهدي القناة الرياضية الثالثة 
الليلة في برنامج »ذاكرة االهداف« حيث يتحدث للمشاهدين عن اجمل 
اهدافه التي س����جلها خالل مش����واره الرياضي وسيكشف فرج خالل 
اللقاء س����ر موافقته على االنتقال الى الساملية املوسم القادم واسباب 
عدم مشاركته في بعض املباريات املهمة مع الكويت »ذاكرة االهداف« 
برنامج من اعداد وتقدمي جابر نصار واخراج حسني بومجداد وخالد 

السيف ويعرض في الثامنة مساء اليوم.

يغادر املنتخب الوطني للسنوكر للناشئني حتت 21 سنة األحد املقبل 
متوجها الى ايران للمش����اركة في بطولة العالم التي تبدأ 3 أغسطس 
املقبل وتستمر حتى 14 منه. ويجري املنتخب تدريبا يوميا على فترتني 
صباحا ومساء على صالة الس����نوكر بالنادي البحري حتت اشراف 
مساعد املدرب الوطني خالد احلساوي استعدادا للمشاركة بالبطولة، 
وقد وصل عدد الدول املشاركة بالبطولة الى 22 دولة وميثل املنتخب 
الوطني في هذه البطولة: احمد ابل، شاهني الشاهني، الى جانب اداري 

الوفد محمد السليمان ومساعد املدرب الوطني خالد احلساوي.

بدأت فرق السلة والكراتيه واملبارزة والطائرة واليد بنادي اليرموك 
تدريباته����ا اليومية على صاالت املركز االوملبي في املعادي بالقاهرة، 
كما بدأ فريق االس����كواش تدريباته على صالة نادي 6 اكتوبر وتنس 
الطاولة في أكادميية ش����ريف الساكت، والسباحة في مجمع احواض 
السباحة في ستاد القاهرة. كما غادر فريق املبارزة الى االسماعيلية 
إلقامة لقاءات ودية مع العبي منتخب مصر لس����الح املبارزة علما أن 

منتخب مصر يستعد لبطولة افريقيا للمبارزة.

الصربي غوران يعطي تعليماته لالعبي القادسية خالل التدريب

)سعود سالم(منتخب شباب السلة قبل التوجه الى القاهرة 

العبو الساملية يستعدون ملنافسات املوسم املقبل

عبدالوهاب البناي د.محمد العفاسي


