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عبدالوهاب البناي مترئسا االجتماع األول للجنة تعديل القوانني الرياضية

اجلهاز الفني احتفى بالالعب عايد العنزي مبناسبة عيد ميالده

حسني سراج مرشح لالنتقال إلى القادسية

وفد التنس املشارك في البطولة العربية

البناي: وجهنا خطابًا لـ «األولمبية الدولية» لمعرفة أوجه التعارض
في أول اجتماعات اللجنة الفنية لتعديل القوانين الرياضية

السالمية يوقف حربي وسويد والعتيبي
فهد الدوسري ـ عبدالعزيز جاسم

قرر مجلس إدارة نادي الســــاملية في اجتماعه امس 
ايقاف ٣ العبني عن التدريبات ألجل غير مسمى وهم حمد 
حربي وسعود سويد ونواف العتيبي بسبب تصريحاتهم 
الصحافية االخيرة، والثالثي املوقوف ليســــوا من ابناء 
النادي، حيث انتقلوا مؤخرا الى الساملية فحربي جاء من 
النصر والعتيبي من الفحيحيل وسويد من العربي. من 
جهته، قال مدير فريق الساملية علي عبدالرضا انه بّلغ من 
مجلس اإلدارة بالقرار وعليه تطبيقه وال يعلم شيئا عن 
حيثياته. واضاف ان االمر خرج من يده واصبح منوطا 
مبجلس اإلدارة وانه فعل كل ما بوسعه الستقرار الفريق 
ولكن في النهاية يبقى القرار األول واالخير لإلدارة. وبني 
ان اجتمــــاع الالعبني الثالثة املوقوفني مع مجلس اإلدارة 
سيحدد استمرارهم مع الفريق من عدمه. من جانب آخر، 
كشف مصدر مطلع في الساملية لـ «األنباء» ان مدرب الفريق 
البلجيكي توماس طلب جتربة احملترف السنغالي سونغو 
القادم من الدوري الفرنسي ويشغل مركز وسط متأخر 
وابدى املدرب توماس اعجابه بالالعب وبنيته اجلسمانية 
القوية التي يحتاجها العب هذا املركز احلساس بالفريق 
ومن املنتظر وصول ســــونغو للبــــالد ١٢ او ١٣ اجلاري 
لتجربته ميدانيا قبل التوقيع معه، وذكر املصدر ان الالعب 
اشترط احلصول على مبلغ ١٠٠ الف دوالر نظير توقيعه 
للسماوي ملوسم واحد فقط، واضاف ان محترف العربي 
السابق النيجيري اميانويل عرض على املدرب توماس عبر 
متعهده من خالل توفير اشرطة ڤيديو عديدة لالعب حتى 

يتسنى للمدرب الوقوف على مدى إفادته للفريق.

الغريب: «التنس» سيحقق نتائج جيدة في البطولة العربيةيسعى لضم السنغالي سونغو مقابل ١٠٠ ألف دوالر

وصل الى القاهرة وفد املنتخب الوطني للتنس الذي 
سيشـــارك في البطولة العربية للناشـــئني حتت ١٦ و١٨ 
سنة والتي ستجري منافســـاتها خالل الفترة من ٨ الى 
١٤ أغســـطس اجلاري مبشاركة ٩ دول هي البلد املضيف 
مصر، تونس، ليبيا واملغرب، باالضافة الى دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
من جانبه اكد رئيس الوفد عادل الغريب ان الالعبني كلهم 
اصرار وعزمية على حتقيق نتائج جيدة في هذه البطولة 
بعد حتقيق افضل النتائج على املستـوى اخلليجي السيما 

ان املنتخـب سيخوض مباريات قوية فــي الدورة املشارك 
بهـــا فرق عربيــة لها تاريخ كبير فـــي اللعبة وبالتالــي 
االحتكاك معهــم سيضاعف الفائدة لالعبيــن. واشار الى 
ان اجلهازين الفني واالداري قد اجتمعا مبجرد الوصول 
للقاهرة ووضعا خطة االعداد والتدريبات التي ستكون على 
فترتني صباحية ومسائية، الفتا الى ان مالعب التدريب 
قريبة من الفندق الذي ينزل فيه الالعبون وهو الشـــيء 
االيجابي من اللجنة املنظمة للبطولة، الفتا الى ان قرعة 

البطولة ستقام غدا بحضور مندوبي الفرق املشاركة.

فاز منتخب أزرق الناشئني حتت ١٦ سنة على 
فريق بهونيتســـا السلوفاكي حتت ١٩ سنة ٣-٠ 
وذلك في املبـــاراة الودية التي جمعتهما مبدينة 
بشتني مقر معسكر املنتخب أمس األول في اطار 
اســـتعدادات االزرق الصغير لبطولة غرب آسيا 
التي تستضيفها األردن في الفترة من ١٠ من الشهر 

اجلاري وحتى ١٩ منه.
وكان األزرق قـــد خســـر مباراته األولى ٠-٢ 
من فريق بشـــتني ثم فاز على ترفانا ٢-١ و٥-١ 
وفي مباراتـــه الرابعة امس األول فاز على فريق 
بهونيتسا ٣-٠ بعد ان قدم عرضا جيدا من حيث 

التوازن في ادائه الهجومي والدفاعي.
واحرز االهداف محمد الفهد ومحمد السرهيد 

ومتعب الشمري.
وابدى اجلهاز الفني ارتياحه من تنفيذ الالعبني 
للتوجيهات اخلاصة بحسن االنتشار والتمرير من 
ملسة واحدة، اذ يعكف مدرب االزرق عبدالعزيز 
الهاجري على تصفية الالعبني الختيار التشكيلة 

االساسية التي سيخوض بها منافسات البطولة 
املقبل.

وقال الهاجري ان ما يثلج الصدر هو االقبال 
الكبير من الالعبني والروح العالية التي اظهروها 
في املباريات الودية التي خاضوها حلرص كل منهم 
على حجز مكانه في التشـــكيلة االساسية عالوة 
على اجادة املهاجمني استثمار الفرص السانحة لهم 
والدليل معدل االهداف احملرزة في املباريات السابقة 
والذي نأمله ان يتواصل في املباريات الرســـمية 

النها هي احملك واالختيار احلقيقي لالعبني.
من جهـــة أخرى قامـــت ادارة الفريق بتكرمي 
الالعب عايد العنزي مبناسبة عيد ميالده في لفتة 
القت استحسان اجلميع وشكلت مفاجأة لالعب 
الذي ابدى ســـروره باالهتمام الذي عكسته هذه 

املبادرة الطيبة.
كما مت تكـــرمي املخضرم حمزة عباس املرافق 
العام للبعثة للمجهود الذي بذله مع االزرق منذ 

انطالق رحلته من الكويت وكذلك في املعسكر.

فهد الدوسري
علمـــت «األنباء» من مصـــادر مطلعة بنادي 
الفحيحيل ان مجلس االدارة لم يتلق كتابا رسميا 
بشأن انتقال مهاجم الفريق حسني سراج للقادسية 
وبينت تلك املصادر ان املوضوع اليزال شفهيا، 
بعيدا عن الطابع الرسمي سواء بالكتب الرسمية 

او اخلطابات.
وفي السياق ذاته اكد مصدر مسؤول مبجلس 
االدارة ان النادي لن يقف حجر عثرة امام انتقال 
سراج للقادســـية او غيره من األندية اذا ما كان 
العرض جديا ويتناســـب مـــع امكانيات ومكانة 
الالعب، الفتا الى ان املجلس سيكون بجانب الالعب 

وسيختار له العرض االفضل.
ولفت الى ان انتقال سراج يجب ان يكون مبقابل 
مادي جيد او من خالل استبداله بالعب آخر في نفس 
اللعبة او بلعبة أخرى حتى يحقق النادي االستفادة 
ولو في لعبة أخرى غير كرة القدم، مشددا على ان 
مجلس االدارة يضع نصب عينيه تطوير الفريق 
االول لكرة القدم حتى يستعيد بريقه ويتمكن من 
الصعود لدوري االضواء من جديد وينظر جلميع 
األلعاب لتكون في املقدمة دوما لتحقيق ما يتطلع 

له اعضاء اجلمعية العمومية للنادي.

واضاف املصدر ان القائمني على استعداد الفريق 
يبذلـــون قصارى جهدهم لتحقيـــق هدفهم وفق 
استراتيجية واضحة املعالم وضعها مجلس االدارة 
بالتعاون مع األجهزة الفنية واالدارية، الفتا الى ان 
اولى تلك اخلطوات التحضير الستقدام ١٠ العبني 
محترفني اجانب متهيدا لتجربتهم ميدانيا قبل ان 
يتم اختيار احدهم عن طريق مشاهدته عبر اشرطة 
الڤيديو، وكشف املصدر عن اسماء الالعبني وهم: 
البرازيليان (تاليس كابيسيريا) و(دانيو لودي) 
والغانيني (امنكوا اميانويل) و(ابوسيدو) و(محمد 
ياهايا) والنيجيريني (بولـــوس جيمي اكيجي) 
و(كرمي لقمان) و(اجوزي كليتش) و(انشي افورما) 

والبوركيني (سان جوستنج عمر).
وأشار الى ان النادي بانتظار وصولهم خالل 
اسبوعني الستكمال باقي اوراقهم، مبينا ان مجلس 
االدارة لن ينظر للتكاليف املالية املنتظرة جراء 
التعاقد مع افضل هذه االســـماء ولكن ســـيكون 
املستوى الفني للمحترفني هو الفيصل في اختيار 
احملترفني لتطعيم الفريق باســـماء تستطيع ان 
تســـاند الفريق في حتقيـــق نتائج جيدة وحتى 
ينعكس ذلك االختيار على العبينا ايجابيا اذا ما 

كان احملترف مبستوى عال.

الفحيحيل: لن نعارض انتقال سراج للقادسيةأزرق الناشئين تخطى بهونيتسا بثالثية
١٠ العبين محترفين يصلون خالل أسبوعين لتجربتهمفي مباراته الودية الرابعة استعدادًا لبطولة غرب آسيا «األزرق» تقدم مركزين في تصنيف «فيفا»

العربي يالقي الشرقية للدخان

تقدم منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزين في تصنيف االحتاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» واصبح في املركز ١١٦ عامليا بعدما كان 
في تصنيف شهر يوليو املاضي في املركز ١١٨. وحافظ املنتخب 
البرازيلي على موقعه في صدارة التصنيف العاملي والذي شهد 

تغييرا واحدا في قائمة املنتخبات العشرة األولى.
وعـــاد املنتخب البرازيلي إلى موقعه فـــي صدارة التصنيف 
الشهر املاضي وحافظ على القمة رغم تراجع رصيده مبقدار ٣٠ 
نقطة إلى ١٦٤٢ نقطة، متفوقا على نظيره االسباني الذي حافظ 
على موقعه في املركز الثاني برصيد ١٥٩٠ نقطة، كما ظل املنتخب 

الهولندي في املركز الثالث برصيد ١٣٧٩ نقطة.
وقفز املنتخـــب األملاني من املركز اخلامس إلى الرابع برصيد 
١١٩٥ نقطة على حساب نظيره اإليطالي الذي تراجع مرتبة واحدة 

إلى املركز اخلامس برصيد ١١٨١ نقطة.
وظلت املراكز من السادس إلى العاشر دون تغيير عن تصنيف 
الشـــهر املاضي فكانت من نصيب منتخبات روسيا(١١٦١) نقطة 
وإجنلترا (١١٣٥) نقطة واألرجنتني  (١٠٨٠) نقطة وفرنسا (١٠٥٩) 

نقطة وكرواتيا (١٠٣١) نقطة.
وعزز املنتخب املصري موقعه في صدارة املنتخبات العربية 
حيث تقدم خمس مراتب دفعة واحدة إلى املركز ٣٣ عامليا والرابع 

أفريقيا خلف ساحل العاج والكاميرون والغابون.
وظل املنتخـــب اجلزائري في املركز ٤٧ عامليا والثاني عربيا، 

يتبعه منتخبا تونس واملغرب في املركزين ٤٩ و٥٥ عامليا.
أما املركـــز األول عربيا في القارة اآلســـيوية فكان للمنتخب 
الســـعــودي الـذي تراجـــع ٣ مراكز إلى املركـــز ٦٤ قبل نظيره 

البحريني (٦٥).
أما باقي املراكز العربية فكان على الترتيب ليبيا (٧٥) وعمان 
(٨٠) وقطر (٨٥) والسودان (٩١) وسورية (٩٥) والعراق (١٠٠) 
والكويـــت (١١٦) واألردن (١٢٢) واإلمـــارات (١٢٤) واليمن (١٤١) 
ولبنان (١٤٨) وموريتانيا (١٦١) والصومال (١٦٨) وفلسطني(١٧٧) 

وجيبوتي (١٨٩).

مبارك الخالدي
يخوض فريق النادي العربي مباراته الودية األولى في معسكره 
بالقاهرة في الخامسة والنصف عصر اليوم عندما يلتقي فريق 

الشرقية للدخان.
ويعتبر لقاء اليوم هو الظهور األول لمدربه الكرواتي دراغان 
سكوسيتش حيث سيظهر كيفية تعامله مع مجريات اللقاء وإدارته 

لخطوط الفريق الثالثة بالرغم من كونها تجربة اعدادية.
وكان االخضر قد وصل الـــى القاهرة الثالثاء الفائت وانتظم 
في تمارين صباحية ومســـائية على ملعب ســـتاد القاهرة (٢) 
في ظل غيـاب نجومه محمـــد جراغ الذي وعد باللحاق بالفريق 
في وقت الحق وخالد خلف لظروف خاصة وحســـين الموسوي 

للدراسة.

مبارك الخالدي
قررت اللجنة الفنية املكلفة بدراسة أوجه 
التعارض بني القوانني الرياضية احمللية ٧٨/٤٢ 
و٢٠٠٧/٥ وامليثـــاق األوملبي الدولي مخاطبة 
اللجنة األوملبية الدولية لتحديد ماهية املواد التي 
تراها األخيرة متعارضة لتقوم اللجنة بدراستها 
وبحثها ورفعها لوزير الشـــؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي ليقوم باتخاذ الالزم 

نحوها عبر القنوات الدستورية.
كما قررت اللجنة منح أعضائها وقتا لدراسة 
امليثاق األوملبي الدولـــي ومقارنته بالقوانني 
احمللية وإبداء كل عضو رأيه والنتيجة التي 
توصل اليهـــا على ان تعرض تلك الرؤى في 

االجتماع املقبل للجنة.
وكانت اللجنة املكلفة من قبل د. العفاسي 
قد اجتمعت صباح امس بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة 
الهيئة عبدالوهاب البناي وبحضور األعضاء 
د.جواد خلف وطليان الطليان وجمال الدوسري 
واحمد عايش، كما حضر االجتماع ســـليمان 
العدساني، ورحب البناي في بداية االجتماع 
باحلضور، مشددا على ان اللجنة وبناء على 
الفقرة االخيرة من قرار الوزير متلك احلق في 
االستعانة مبن تراه من اهل اخلبرة والكفاءة 
متمنيا ايضاح ذلك عبر وسائل االعالم للرأي 

العام وللشارع الرياضي.
وأكد البناي ان القوانني الكويتية ال يستطيع 
احد ان ميسها اال من خالل مجلس األمة وان 
هذه اللجنة ســـتضع نصب اعينها ان هناك 
قوانني ونظما ولوائح ســـتلتزم بها وتتبعها 

كما اتبعناها طوال ٤٢ عاما هي عمر مســـيرة 
الرياضـــة الكويتية باعتبارها قوانني ونظما 

ولوائح منوذجية ورائدة.
وبعد االنتهاء من اعمال االجتماع اعلن البناي 
ان اللجنة اتخذت قرارها بإرسال خطاب الى 
اللجنة األوملبية الدولية إلعالمها بأن اللجنة 
املنبثقة عن اجتماع الوزير د.محمد العفاسي 
مع رئيس اللجنة االوملبيـــة الدولية د.جاك 
روغ في لوزان الشـــهر الفائـــت قد اجتمعت 
اليوم (امس) وبدأت عملها وهي توجه سؤاال 
للجنة االوملبيـــة الدولية عن ماهية القوانني 
املتعارضة، خصوصا اننا الحظنا ان الكويت 
متهمة وهذا يطرح عالمة استفهام كبيرة فالبد 
ان نعـــرف ما هو االتهام املوجه الينا، وعليه 
ســـنتخذ اخلطوة االخرى وهي دراسة الرد 

الذي ننتظره منهم.
واضاف البناي ان اللجنة تعتبر نفســـها 
في حالة اجتماع مستمر ومفتوح وستستمر 
باالستعانة مبن تراه بعد ورود الرد من االوملبية 
الدولية ومن بعده دراسة الرد وسترفع تلك 
الدراسة عبر توصية ليقوم الوزير العفاسي 
بدوره مبخاطبة اجلهات الرســـمية، الفتا الى 
ان كل ذلـــك مرهون بثبوت هذا التعارض ان 
وجد تعارض في اي مادة من املواد مع امليثاق 

األوملبي.
ورفض اعتبـــار مخاطبة اللجنة االوملبية 
الدولية مجددا عودة للمربع االول للمشكلة قائال: 
من خالل دراستنا للميثاق األوملبي ومقارنته 
مع ما لدينا من قوانني ال جند ان هناك تعارضا 
في اي مادة من املواد ولكن ان وجد فنحن منلك 

اجلرأة إلعالن ذلك وسنقوم باالشارة إليه دون 
خوف ونحن نتعامل مع اللجان االوملبية الدولية 
منذ ٤٠ عاما وال نعتقد بوجود هذا التعارض 
ولكن ما حصل في االجتماع معهم في لوزان 
انهم هـــم الذين بادروا بتأجيل االجتماع مرة 
اخرى لوقت آخر وتشكيل جلنة للدراسة، هذا 
األمر كان واضحا في مناقشات الوزير معهم 
اذ وجه لهم بعض األســـئلة واالستفسارات، 

مشيرا الى عدم وجود تعارض.
واشار البناي الى ان املادة املتعلقة بجمع 
املناصب موجودة منـــذ زمن طويل ولم يقل 
احد بتعارضها، واما دور الرقابة على اعمال 
اجلمعيات العمومية واالندية واالحتادات فهذا 
من صلب اعمال القانون، فالدولة تنفق اكثر 
من ٦٠ مليون دينار سنويا على هذه القطاعات 
والبد من معرفة اوجه الصرف والنتائج التي 
حتققها تلك األندية واالحتادات، وهذا أمر بديهي 
ال ينتقص من حرية تلك القطاعات ولكن ما 
يؤسف له ان دور اجلمعيات العمومية لألندية 
غير واضح وليس بالصورة التي نأملها، فاملتابع 
ألعمال اجلمعيات العمومية لدينا يتعجب من 
كيفية إقرارها للتقارير املالية واإلدارية خالل 
٥ دقائق، علما ان هناك مخالفات الكل يعرفها 
وهنا البـــد ان يتفاعل اعضاء تلك اجلمعيات 
مـــع أدوارهم احلقيقية في ممارســـة الرقابة 

وتوجيه السؤال.
وبني ان االجتماعات الالحقة للجنة من املمكن 
ان تشهد انضمام طرف من األوملبية الدولية 
والذي ســـيمثله كريستوف كوبروكارمبيرو 

وتوڤيه.
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حسـني علي حسـني القطان ـ ٩١ عامـــا ـ الرجال: 
حسينية األوحد املنصورية ـ ت: ٦٦١٨١٢٣٤ 
ـ النســـاء: القادسية ـ ق٨ ـ ش٨٢ ـ م٤ ـ ت: 

.٩٩٠٢٣٤٦٧
ارملة ناجي  مـرمي محمـد عبدالرحمـن الدحيـم، 
اخلضـــاريـ  ٥٩ عاماـ  الرجال: الشـــاميةـ  
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ش٤ ـ م٣٠٨ ـ ت: ٩٩٤٦٨٧٢١ ـ ٥٥٦٦٥٥٩٧.
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.٦٦٤٧٣٧٦٠
نورة فالح صياح املطيري، زوجة شعوان عويد مغير 
املطيريـ  ٦٣ عاماـ  الرجال: صباح الناصرـ  ق١ 
ـ ش٣٠ـ  م٣٠ـ  ت: ٩٧٣٤٦٦٦٨ـ  النساء: صباح 

الناصر ـ ق٤ ـ ش٣٤ ـ م٢١ ـ ت: ٢٩٤٠٢٨٠٠.


