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د. محمد العفاسي

الشيخ أحمد الفهد

الفهد رحب باالتفاق في لوزان مما يسمح لرياضييها بالمشاركة في »اآلسياد«

الهند تتعهد بعدم تدخل الحكومة في الحركة الرياضية
الهندية  وافقت احلكوم���ة 
على االلتزام باستقالل احلركة 
الرياضية في الهند، بعد اجتماع 
الدولية  اللجن���ة االوملبية  مع 
واملجلس االوملبي االس���يوي 
في لوزان، متجنبة بذلك ايقاف 
مشاركاتها الرياضية خارجيا.

الش���باب  وتعه���د وزي���ر 
واملس���ؤولون  والرياض���ة 
الرياضي���ون ف���ي الهن���د في 
اجتماع مع املسؤولني في اللجنة 
االوملبي���ة الدولي���ة واملجلس 
االوملبي اآلسيوي »بعدم تدخل 
احلكومة في استقالل احلركة 
الرياضي���ة الهندي���ة وبتقدمي 
جميع املساعدات الالزمة لألسرة 
الهندية ملمارس���ة  االوملبي���ة 

نشاطها احمللي والدولي«.
وسحبت احلكومة مع البرملان 
الهندي القانون الذي عرض على 
الرياضية واللجنة  االحتادات 
االوملبية احمللية لتعديل األنظمة 
األساس���ية ما قوب���ل برفض 
من اللجن���ة االوملبية الدولية 
واالحتادات الرياضية الدولية 

حتت طائلة »اإليقاف«.

واضاف »اهن���ئ احلكومة 
والبرملان واألسرة االوملبية في 
الهند على ه���ذا االتفاق وعلى 
دعم الرياضيني«، مشيرا الى ان 
املجلس االوملبي »مرتاح الن هذا 
امللف قد أغلق ملصلحة اجلميع 

في الهند«.
ب���وادر اجت���اه احلكوم���ة 
الهن���د لاللتزام  والبرملان في 
الدولية  الرياضية  بالقوان���ني 
كانت بالسماح باجراء انتخابات 
الحتادي كرة الريشة والسباحة 
حيث اش���رف عليها مدير عام 
املجلس االوملبي اآلسيوي ونائب 
رئيس االحتاد الدولي للسباحة 
حس���ني مسلم قبل ايام حسب 

األنظمة الدولية.
وفضال عن املش���اركة في 
»االس���ياد« واوملبياد الشباب 
االول ه���ذا العام، ف���ان الهند 
الع���اب  ستس���تضيف دورة 
الكومنولث ف���ي نيودلهي في 
املقبل، وستش���ارك  أكتوب���ر 
ايضا في التصفيات املؤهلة الى 
اوملبياد لندن 2012 في جميع 

األلعاب.

واع���رب رئي���س املجلس 
االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد 
الفهد عن »ترحيبه وسعادته 

باالتف���اق ال���ذي حص���ل في 
الذي ميك���ن رياضيي  لوزان 
الهند من املش���اركة في دورة 

األلعاب اآلسيوية في غوانزو 
الصينية وفي اوملبياد الشباب 

في سنغافورة«.

استعداداً للمشاركة في البطولة الخليجيةفي حفل تكريم الالعبين المميزين

»األولمبي« يبدأ المرحلة األولى من إعداده اليومالعون: اليرموك رافد أساسي للمنتخبات الوطنية
مبارك الخالدي

أقامت اللجنة املؤقتة ملجلس 
ادارة نادي اليرموك حفال مساء 
اول من ام����س، كرمت خالله 
الالعبني املميزين للموس����م 
2009-2010، حض����ره رئيس 
العون ونائب  اللجنة عيسى 
الرئيس حام����د الهزمي وأمني 
الس����ر العام جاس����م ذكراهلل 
وعدد من أولياء امور الالعبني 
الفنيني واإلداريني  واملديرين 

لأللعاب املختلفة.
الع����ون مبجهود  وأش����اد 
الالعبني خالل املوسم املنقضي، 
وقال: لقد كان للتعاون الكبير 
الفنية واالدارية  بني االجهزة 
الكبير في  األث����ر  والالعبني، 
تفوق العاب النادي في العديد 

من املنافسات.
وأضاف: ان مثلث التعاون 
بني الالعب واالداري واألسرة، 
كان فاعال بدرجة كبيرة حققت 
األه����داف املرج����وة للن����ادي 
والالعبني على حد سواء، ومنها 
التقدم في نتائج الفرق خالل 
املوسم املنقضي، وحتقيق عدد 
من الالعبني في األلعاب الفردية 
ارقاما ش����خصية  املختل����ف 
جدي����دة، تض����اف الى رصيد 

هؤالء النجوم.
 وأكد الع����ون ان اليرموك 
سيظل كما كان رافدا أساسيا من 

مبارك الخالدي
يبدأ املنتخب االوملبي في ال� 7 
مساء اليوم على ملعب عبدالرحمن 
البكر، اول تدريباته قبل السفر 
في 3 يوليو املقبل الى النمس���ا 
إلقامة معسكر خارجي يستمر 
ملدة 3 اسابيع استعدادا للمشاركة 
في البطول���ة اخلليجية الثانية 
للمنتخبات االوملبية املقررة في 

الدوحة في 28 منه.
 وكانت القرع���ة قد اوقعت 
ف���ي املجموعة  األزرق االوملبي 
الثاني���ة الصعب���ة التي ضمت 
املنتخب السعودي بطل النسخة 
املاضية، والذي يضم نخبة من 
العبي منتخبات املراحل السنية 
لألخض���ر الس���عودي اصحاب 
القاري���ة، واملنتخب  االجنازات 
االمارات���ي ال���ذي يتش���كل من 
العناصر التي حققت كأس آسيا 
2008، وشارك في بطولة كأس 
العالم. م���ا يجعل مهمة االزرق 
صعبة للغاي���ة في البطولة، اذ 
سيلتقي في اولى مواجهاته مع 
املنتخب السعودي. فيما ضمت 
املجموعة االولى منتخبات قطر 

والبحرين وعمان.
وم���ن املتوقع اال يكتمل عقد 
العبي االزرق في اول جتمع له، 
حيث لم يتجم���ع املنتخب منذ 
مواجهة البحرين قبل نحو شهر 
والتي انتهت بالتعادل السلبي، ولم 

الروافد التي تصب في مصلحة 
املنتخبات الوطنية لكل األلعاب، 
وهو الهدف األس����مى للنادي 

والقائمني عليه.
وأوض����ح: ان ادارة النادي 
تعمل على توفير كل الس����بل 
امام الالعبني متهيدا لبلوغهم 
أهدافهم الشرعية، بالوصول 
الى منصات التتويج ومتثيل 
املنتخبات الوطنية، وهما حلم 
جميع الالعبني الن متثيل الوطن 

غاية نعمل جميعا على متكني 
العبينا من بلوغها.

من جهته، شكر نائب رئيس 
اللجنة حامد الهزمي أولياء األمر 
على تعاونهم مع ادارة النادي، 
وقال: لقد كان لتعاون أولياء 
األمور وتشجيعهم حلضور 
ابنائه����م والتزامهم بالبرامج 
املعدة من قبل االجهزة الفنية، 
أثر كبير في تقدم مس����توى 
الالعبني وحتسني النتائج لعدد 

كبير من األلعاب.
وأشاد بالتزام الالعبني وقال: 
ان حتقيق االجناز امر صعب، 
ولك����ن األصعب هو احملافظة 
علي����ه، لذلك عل����ى الالعبني 
مواصل����ة االلتزام بالتمارين، 
واالبتعاد عن السلوكيات املؤثرة 
في عطاءات الالعب واملوازنة 
بني النادي والتحصيل العلمي، 
ليتحقق اله����دف املثالي وهو 

خلق العب متفوق دراسيا.

يتعرف اجلهازان الفني واالداري 
بعد على الالعبني املتواجدين في 
البالد، اذ من احملتمل ان يتواجد 
عدد غير قليل منهم خارج البالد 

لظروف االجازات.

إعداد بدني

الفني  وس����يركز اجله����از 

الوطني  للمنتخ����ب بقي����ادة 
ماهر الشمري ومساعده علي 
مهنا في متاري����ن اليوم على 
استعادة اللياقة البدنية لالعبني 
القسري النتهاء  التوقف  بعد 
املسابقات احمللية في املوسم 
املنقضي، عل����ى ان يخصص 
الثاني  البرنامج االعدادي في 

في النمسا ألداء وتنفيذ اجلمل 
التكتيكية والفنية، الس����يما 
ان اجله����از اإلداري ل����ألزرق 
يضع ف����ي حس����بانه إقامة 5 
مباريات جتريبية مع الف���رق 
النمس����اوي���ة او غيره�������ا 
املتواج���دة في املنطقة نفسه���ا 

للمعسك���ر.

العب املنتخب األوملبي عمر بوحمد في املباراة أمام البحرين

تغلب على المزين في المباراة النهائية بصعوبة

الباكستاني محبوب يتوج بلقب بطولة جنى لإلسكواش
الباكس���تاني فرحان  ت���وج 
محبوب بلقب بطولة جنى العقارية 
لالسكواش بعد تغلبه على النجم 
عب���داهلل املزين بثالثة اش���واط 
لشوط واحد في املباراة النهائية 
على مركز األسير يوسف املشاري 
لالس���كواش في نادي القادسية 
حتت رعاية الشيخة فادية السعد 
وبحضور نائب مدير الهيئة العامة 
للشباب والرياضة لشؤون الشباب 
جاسم يعقوب والرئيس الفخري 
الدولي للعبة جهاجنير  لالحتاد 
خان والرئيس التنفيذي لالحتاد 
الدولي الكس كوف واملنسق العام 

للبطولة علي الرندي.
ووق���ف احلضور ف���ي بداية 
حفل اخلت���ام دقيقة صمت على 
روح الشيخ باسل الصباح. قدم 
ممثل املنسق العام درعا تذكارية 
الى يعقوب، وسلم محبوب درع 
البطول���ة ومكافأة الفوز كما قدم 

درعا ومكافأة فوز الى املزين.
وقد شهد اللقاء النهائي الذي 
البطولة  كان من أقوى مباريات 
عل���ى االطالق اث���ارة وندية من 
محبوب واملزين وقدما مستوى 
جيدا واس���تغرق اكثر من ساعة 
تقريبا وواجه محبوب صعوبة 
كبيرة لتج���اوز بطلن���ا املزين 
حتى ان االشواط االربعة انتهت 
بفارق نقطتني او 3 نقاط لش���دة 

املنافسة.

المزين: مستوى عاٍل

م���ن جانب���ه، اك���د املزين ان 
املس���توى الفن���ي لبطولة جنى 
العقاري���ة كان مرتفع���ا خاصة 
مبش���اركة العديد م���ن الالعبني 
العامليني الذين اثروا البطولة مبا 

قدموه من أداء رائع.
واشار الى ان الالعبني الكويتيني 
الذين شاركوا في البطولة اثبتوا ان 
مستوى اللعبة في الكويت مرتفع 
بدليل مجاراتهم ألفضل الالعبني في 
العالم والتفوق عليهم في بعض 
مباريات البطولة، مشيرا الى ان 
مركز الوصيف لم يكن طموحه 
كون���ه كان يضع في حس���بانه 
احلصول على اللقب غير انه راض 
عما قدمه في البطولة او املباراة 
النهائي���ة التي كان فيها ندا قويا 
للباكستاني فرحان محبوب الذي 
يعد من افضل العبي االسكواش 

في العالم.
من ناحيته، عبر محبوب عن 
سعادته بتحقيق اللقب، وقال ان 
البطول���ة حققت اهدافها لالعبني 

مبا متيزت به من مستوى مرتفع، 
واضاف: ان االستفادة من البطولة 
ال تتوقف عند احلصول على نقاط 
تدعم مسيرة الالعبني في التصنيف 
العاملي، بل تتعدى ذلك لتش���مل 
االستفادة من االحتكاك واكتساب 

املزيد من اخلبرة.
واثنى محبوب على املستوى 
التي  التنظيمي والفني للبطولة 
تواف���رت فيها كل عوامل النجاح 
لتظهر بهذه الصورة، مما يدل على 
اهتمام الكويت بلعبة االسكواش، 
ودعم املواهب التي اثبتت حضورها 

خالل مسيرة البطولة.

يعقوب: أنعشت اللعبة

من جهته، قال جاسم يعقوب 
إن الهيئة تدعم جميع األلعاب 

الرياضية وتس���خر اإلمكانات 
أم���ام الش���باب الرياضي، من 
أج���ل التألق والوص���ول إلى 
مراك���ز متقدم���ة، مؤك���دا ان 
الشباب يشكلون جزءا كبيرا 
من املجتمع الرياضي ويسعون 
لتمثيل بالدهم خير متثيل في 

احملاف���ل الدولي���ة.
واض���اف: ان مث���ل ه���ذه 
البطوالت تنع���ش اللعبة في 
الكويت ووصول العبي منتخبنا 
الوطني الى النهائيات دليل على 
ان مستواهم يتطور ويتقدم من 
ان  الى  بطولة ألخرى، واشار 
بطولتي الشيخة شيخة السعد 
وجن���ى العقارية جنحتا على 

املستوى احمللي والعاملي.
وابدى ك���وف عن ارتياحه 

الشديد لسير العمل مؤكدا ان 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
سخرت كافة االمكانات إلجناح 
الكبير من  الرياضي  املهرجان 
حيث توف���ر املالعب في مركز 
األسير املشاري التي تتناسب مع 
املقاسات الدولية واخلصوصية 
في املالعب التي اقيمت عليها 

منافسات السيدات.
وأك���د ق���درة الكويت على 
التنظيم وجناحها في أكثر من 
مناس���بة رياضية وذلك ليس 
الذي  بغريب عل���ى ش���بابها 
يعتبر داعم���ا كبيرا للرياضة 
والرياضي���ني مقدما ش���كره 
للش���يخة فادية الس���عد التي 
ساهمت بش���كل كبير في دعم 

لعبة االسكواش.

الباكستاني فرحان محبوب وعبداهلل املزين يحمالن درع البطولة ويبدو جاسم يعقوب وعلي الرندي وجهاجنير خان

بعد فوزها بالمركز الرابع في بطولة العالم للرماية 

»بوبيان« كرم شهد الحوال 

»الهيئة« تترقب اليوم وصول كتاب 
العفاسي بإخالء مبنى اتحاد الكرة

مبارك الخالدي
تترقب الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
صباح الي���وم وصول كتاب وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي واملتعلق 
بتفعيل اخلطوات القانونية واالدارية إلخالء 
مبنى احتاد الكرة كما صرح العفاس���ي مساء 

امس االول.
ومن املتوقع ان يدعو رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام للهيئة فؤاد الفالح اعضاء مجلس 
االدارة الجتماع طارئ لتدارس كتاب الوزير 
وبحث كيفية تفعيله على مس���تويي االخالء 
وتعيني جلنة مؤقت���ة الدارة االحتاد دون ان 
تتعرض الكويت للشطب او االيقاف وهو بحث 
قد يطول النظر فيه نظرا لصعوبة ايجاد الصيغة 
املالئمة التي حتقق محتوى كتاب الوزير ودون 

ان تثير حساسية »فيفا«.
واملغزى من عقد اجتماع ملجلس االدارة انه 
اجلهة املخولة اتخ���اذ قرارات متعلق���ة بحل 
او إقالة األندية واالحتادات الرياض�ي��ة حي���ث 
ال ميلك رئيس مجل���س االدارة منفردا اتخاذ 
قرارات به���ذه الصفة االمر الذي قد يكش���ف 
تباين���ا مرتقب���ا في اآلراء بني اعض���اء مجل��س 
االدارة على الصيغ���ة املقترح���ة م���ن العفاسي 
حلل االزمة وهو ما ق���د يؤدي الى عدم اخلروج 

بقرار يلبي رغبة العفاسي.
 وكان العفاسي قد حتدث عن اخالء مبنى 
احتاد كرة القدم كأول���ى اخلطوات في اجتاه 
حلحل���ة االزم������ة الرياضي������ة الراهنة في 
تصريحاته مس���اء امس االول اث���ر عودت���ه 

م���ن جني���ڤ.

اجتماع متوقع لمجلس اإلدارة لدراسته

وليد الياقوت مكرما البطلة شهد احلوال

كرم بن���ك بوبيان بطلة الكوي���ت في الرماية 
شهد احلوال التي شاركت في التصفيات النهائية 
مبسابقة »التراب« في بطولة العالم لرماية االطباق 
الطائرة التي أقيمت مؤخرا في ايطاليا، حيث احتلت 
املركز الرابع على مستوى العالم، بعد تفوقها في 

3 جوالت وتأهلها الى اجلولة النهائية.
وقام مدير عام مجموعة الشؤون االدارية في 
البنك وليد الياقوت بتكرمي البطلة في احتفال خاص 
اقيم بهذه املناسبة في مقر البنك بحضور عدد من 

موظفي االتصاالت والعالقات املؤسسية.
من جانبها، شكرت احلوال ادارة البنك على هذه 
املبادرة والتي تدل على مدى اهتمامها بالشباب 
الكويتي املبدع في مختل���ف املجاالت وحرصها 
عل���ى دعمهم ومؤازرتهم ملا فيه مصلحة الكويت 

ورفع اسمها عاليا.
وتأتي هذه املبادرة ضمن خطة البنك في دعم 

الشباب الكويتي املتميز والذي ميثل بلدنا احلبيب 
ف���ي جميع احملافل الدولية وفي ش���تى املجاالت 
س���واء الرياضة او االجتماعية أو العلمية والتي 
من شأنها ان تساهم وبشكل كبير في تطور هذا 

البلد املعطاء والذي قدم لنا الكثير.
ويعتبر هذا االجناز الثاني لبطلتنا في التصفيات 
النهائية ألفضل 6 راميات على مستوى العالم في 
بطوالت كأس العالم لرماية االطباق الطائرة، وهي 
س���جلت في اجلولة االولى 23 من 25 هدفا، وفي 
اجلولتني الثانية والثالثة 23 هدفا، وفي اجلولة 

الرابعة األخيرة 21 هدفا.
وكادت احلوال أن حتق���ق املركز الثالث بعد 
تعادله���ا في عدد األهداف م���ع الرامية الصينية 
املخضرمة لي يانغ برصيد 100/89 هدف لكل منهما 
ما أدى الى إقامة جولة لكسر التعادل، وقد حسمت 

اخلبرة املركز الثالث ملصلحة الصينية.

)كرم دياب(عيسى العون مكرما أحد الالعبني وإلى جانبه حامد الهزمي


