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إشهار النظام األساسي للجنة األوملبية الكويتية
مبارك اخلالدي

تخطــو احلركة الرياضية فــي البالد اليوم 
خطوة كبيرة نحو االســتقرار اإلداري والفني 
املتزامن مع تنفيذ خارطة الطريق الدولية الرامية 
لرفع اإليقاف عن النشــاط اخلارجي للرياضة 
الكويتية بصدور القرار رقم )4٩-٢٠١٩( لسنة 
٢٠١٩ واخلاص باعتماد وإشهار النظام األساسي 
للجنة األوملبية الكويتية، وذلك بناء على محضر 
اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية للجنة 
األوملبية الكويتية الــذي عقد األربعاء املاضي 
والذي تقرر فيه اعتماد النظام األساسي اجلديد 
للجنة األوملبية الكويتية مبا يتوافق مع النظام 
األساسي للجنة األوملبية الدولية، وكذلك على 
كتاب اجلمعية العمومية للجنة األوملبية الكويتية 
بشأن املوافقة على النظام األساسي واملؤرخ في 
١٢ يونيو اجلاري بطلب إشهار النظام األساسي 
للجنة ومحضــر اجتماع اللجنــة املنبثقة عن 
مجلس إدارة الهيئة الذي عقد في ١3 منه والذي 

تقرر فيه املوافقة على النظام اجلديد.
وتضمن النظام األساسي املنشور في اجلريدة 
الرسمية التعريفات اخلاصة باحلركة الرياضية 
واملبادئ األساســية للجنة وواجباتها ودورها 
وأهدافهــا، وفصال يتضمن شــروط العضوية 
وأعمال اجلمعية العمومية واختصاصاتها وآلية 
تشــكيل مجلس اإلدارة ومهامــه، ويتكون من 
٩ أعضــاء وهــم: الرئيس ونائبه وأمني الســر 
و٦ أعضــاء وعضــو اللجنة األوملبيــة الدولية 

الذي يحمل اجلنسية الكويتية مع حق التصويت، 
ورئيــس جلنة املرأة مع حــق التصويت، ورئيس 
جلنة الرياضيني مع حــق التصويت، وما ال يزيد 
على 4 أعضاء إضافيــني ليس لهم حق التصويت 
يتم اقتراح أســمائهم من الرئيس ومجلس اإلدارة 
املنتخبني شريطة أن تتوافر فيهم الشروط الواردة 

في نص القرار.
كما تضمن النظام األساسي فصال يتعلق باملكتب 
التنفيذي ومهامه وهو مكون من: الرئيس ونائبه 
وأمني السر العام وعضو اللجنة األوملبية الدولية 

وعضو واحد من أعضاء املجلس.
كما تضمن النظام االساسي فصال يتعلق بتكوين 
جلان للمرأة والرياضيني والشباب وآلية عمل كل 
منهما، كما تضمــن فصال يتعلق باعتراف اللجنة 
األوملبية الكويتية بهيئة التحكيم الوطنية اخلاصة 
بالفصــل في املنازعــات الرياضيــة والتأكيد على 
منع اللجوء الــى احملاكم العادية في أي خالف، 
ويجوز استئناف قرارات محكمة التحكيم املشار 
اليها أمــام محكمة التحكيــم الرياضية الدولية 
»الكاس« فــي خالل ٢١ يوما مــن تاريخ صدور 
احلكم، وتختار اجلمعية العمومية للجنة األوملبية 
الكويتيــة 3 أعضاء لعضويــة الهيئة الوطنية 
للتحكيم مــن املواطنني الكويتيني ذوي اخلبرة 
في املجال الرياضي أو القانوني، على ان تتوافر 

فيهم الشروط الواردة في قرار اإلشهار.

تضمن جلاناً للمرأة والرياضيني والشباب وهيئة وطنية للتحكيم الرياضي

عواد لـ »األنباء«: الساملية يستعد مبكراً للبطولة العربية
هادي العنزي

أكــد املدرب املســاعد للفريق األول 
لكــرة القدم بنادي الســاملية ســلمان 
عواد، أن »الســماوي« ينتظره موسم 
حافل محليا وخارجيا السيما في ظل 
مشاركته في البطولة العربية لألندية 
األبطال واحتمالية مشاركته في بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي التي تعتمد على 
مشاركة نادي الكويت املباشرة في دوري 
أبطال آســيا إلى جانب منافسته على 

البطوالت احمللية.
وعطفا على املشاركة العربية، قال 
عواد إن الفريق سيبدأ حتضيراته بشكل 
مبكر وحتديدا مطلع الشهر املقبل، على 
أن يكون هناك جتمع داخلي للفريق يليه 
معسكر خارجي للوقوف على جاهزية 
الفريــق واحملترفني الذيــن مت جتديد 
التعاقــد معهم أو اجلدد منهم، ســعيا 
للوصول إلى أفضل مســتوى مطلوب 
خــالل مدة زمنية قصيــرة وفي بداية 
املوسم، وهو ما يخالف التدرج املعتاد 
جلميع الفرق بحيث ترتقي باملستوى 

مع استمرارية البطوالت احمللية.
وأضاف:»نسعى من خالل مشاركتنا 
فــي البطولة العربيــة الثانية لألندية 
والتي حتمل اسم العاهل املغربي محمد 
السادس للوصول إلى مراحل متقدمة 

رغــم ندية املنافســة املتوقعــة وقوة 
األندية املشاركة، ففريقنا ال يقل عنهم 

من الناحية الفنية«. 
ويتوقع أن جترى قرعة كأس محمد 
السادس لألندية العربية األبطال يوم 
٢3 أو ٢4 يوليو املقبل على أن تنطلق 
منافسات الدور الـ 3٢ أيام ٢٠ و٢١ و٢7 
و٢8 أغســطس املقبــل، فيما ســتكون 
مواجهات اإلياب في األســبوع األخير 

من شهر سبتمبر املقبل. 
وذكر عواد أن مشاركة الساملية في 
البطولة العربية واحتمالية املشاركة 
بكأس االحتاد اآلسيوي تعدان عامال 
محفزا لالعبني إلثبات كفاءتهم وإظهار 
مــا يتمتعــون به مــن جــودة فنية، 
مضيفا: »يعتمد الساملية على توليفة 
متجانسة ومتناسقة األداء من الالعبني 
الشــباب وذوي اخلبــرة، وقد وصل 
أغلب الالعبني الشباب ملرحلة النضج 
الكروي والفني وهو ما يرفع مستوى 
التوقعــات منهم في الفتــرة املقبلة، 
ولعل كثرة البطوالت املوســم املقبل 
وتنوعهــا محليا وخارجيا ســيمنح 
الفرصة الكافية جلميع الالعبني من 
خالل التدوير فيما بينهم، ولعلنا نأخذ 
العبرة من مشاركة الكويت والقادسية 
املوسم املنصرم واإلجهاد البدني الذي 

تعرض له العديد من العبيهم«.

أكد أن الفريق يعتمد على توليفة متجانسة من الشباب واخلبرة

عبيد: أزرق الناشئني يواصل تدريباته 
ولياقة الالعبني في ارتفاع

مبارك اخلالدي

أكد مدرب منتخبنا الوطني للناشئني 
إبراهيم عبيد ان اللياقة البدنية لالعبي 
املنتخب في ارتفــاع متزايد، مضيفا ان 
التدريبات التزال متواصلة على فترتني في 
معسكر األزرق املقام حاليا في مدينه ازمت 
التركيــة، وذلك بهدف االرتقاء مبعدالت 

اللياقة والقوه البدنية لالعبني.
وذكر اننا نعول على املباريات الودية 
لتساهم بجزء كبير في حتقيق النتائج 
املرجــوة والتي نخطط لها، الفتا الى ان 
اجلهاز الفني ال يكتفي بتدريبات امللعب 
بل نقوم بإعداد محاضرات خاصه لشرح 
بعض املفاهيم واألســاليب احلديثة في 

التحــرك داخل أرضية امللعب بغية رفع 
الثقافة الفنية لالعبني وتعزيزها داخل 
امللعــب عبــر التدريبــات اجلماعيــة او 

املباريات.
وكان األزرق قد تغلب في املباراة الودية 
األولى على فريق اتش دي التركي بنتيجة 
4-٢ ويســتعد ملباراته الثانية غدا أمام 
فريق كورفيز سيليفير، وهو احد فرق 

الدرجة الثانية في الدوري التركي.
اجلدير بالذكــر ان منتخبنا الوطني 
للناشئني سيشارك في بطولة غرب آسيا 
املقــرر انطالقها في األردن في األول من 
الشــهر املقبل وحتى ١١ منه إذ ســيلعب 
املنتخــب مباراتيه في الــدور التمهيدي 

أمام منتخبي السعودية والعراق.

املدرب إبراهيم عبيد خالل محاضرة مع العبي األزرق

.. ومدرب إيراني لـ»طائرة« العربي
يعقوب العوضي

علمــت »األنباء« من مصادر مطلعــة في النادي 
العربــي أن االدارة بصدد التوقيع مع مدرب ايراني 
لقيــادة الفريق األول للكرة الطائــرة خلفا للمدرب 
الوطني سعد يعقوب والذي جنح في الوصول الى 
الدوري املمتاز واملربع الذهبي مع الفريق بعد هبوطه 
املوسم السابق وتراجع ادائه على املستوى العام. 

جدير بالذكر ان االدارة تقوم حاليا بدراســة عدة 
ســير ذاتية حملترفني الختيار محتــرف اجنبي من 
بينهم حتسبا لفتح باب مشاركة احملترف االجنبي 
في البطوالت احمللية رســميا من قبل احتاد اللعبة 
والذي اشار اليه رئيس احتاد الكرة الطائرة حسني 
عاشــور في تصريح سابق حيث أكد امكانية عودة 
احملترفــني الى البطــوالت احمللية خاصــة أن االمر 
متروك ملجلس االدارة والذي يعمل ضمن خطة اعداد 

طائرة العربي تنتظر املدرب اجلديدللنهوض باللعبة ككل.

أبواحلسن: القادسية ينتظر رزنامة االحتاد

البلوشي والعتيبي يترشحان لتكميلية »اليد«

عبدالعزيز جاسم

قال أمــني الســر العام 
في نادي القادســية حسن 
أبواحلسن ان إدارة النادي 
تنتظر رزنامة احتاد الكرة 
إلنهاء بعض األمور املتعلقة 
بالفريق األول لكرة القدم، 
مشيرا إلى أن احتاد الكرة 
لم يحدد بعد رسميا نظام 
الــدوري أو متــى تنطلق 
املســابقات وكذلــك عــدد 
احملترفني للموسم املقبل.

وبني أبو احلسن أن هناك اتفاقا مبدئيا مع 
مدرب الفريق الذي سيقود األصفر املوسم 

املقبــل وكذلــك احملترفني، 
رافضا الكشف عن أسمائهم 
إال بعــد التوقيع الرســمي 
واعتماده من مجلس اإلدارة 
في اجتماعه األسبوع املقبل، 
مشــيرا إلى أن هناك أمور 
تعتمد على رزنامة االحتاد 
مــن بينهــا حتديــد موعد 

املعسكر اخلارجي.
وأضاف أن إدارة النادي 
تسعى دائما الختيار أفضل 
احملترفني لكــن في بعض 
األحيان ال يوفق احملترف 
في تقدمي مســتواه وهذا األمر يحصل في 

معظم األندية.

يعقوب العوضي 

قرر كل من فؤاد البلوشي 
مــن النــادي العربــي وطالل 
العتيبــي مــن نــادي برقان 
الترشح لالنتخابات التكميلية 
الحتاد كرة اليد والتي ستقام 
٢5 يونيــو اجلــاري متهيــدا 
الختيار اللجان العاملة. ويحق 
ألنديــة القادســية والقريــن 

وخيطان والعربي وبرقان والشباب الترشح 
لالنتخابات التكميلية فيما اعلن القادسية في 
وقت ســابق عدم الرغبة في الترشح، بينما 

حــرم اليرموك من الترشــح 
بســبب تأخيــر تقــدمي طلب 
الترشح منذ فتح باب التقدمي 
للترشح لالنتخابات الرئيسية. 
اإلدارة  ويترأس مجلــس 
احلالي الفريق املتقاعد ناصر 
صالــح بومــرزوق، ويضــم 
شــبيب الهاجري نائبا، قايد 
العدواني أمني السر، عبداهلل 
الذياب امني الســر املســاعد، 
فيصل باقر أمني الصندوق، مشعل القبندي 
امني الصنــدوق املســاعد وعضوية، محمد 

احلميدي، ومحمد املطيري.

حسن أبواحلسن

يخوض 3 مباريات ودية قبل تصفيات »غرب آسيا«

أزرق الطائرة يغادر إلى تركيا الثالثاء
يعقوب العوضي

يغادر منتخبنا الوطنــي للكرة الطائرة إلى 
تركيــا بعد غــد لالنخراط في معســكر تدريبي 
خارجي اســتعدادا لتصفيات بطولة غرب آسيا 
املؤهلة الى بطولة آســيا في ميامنار أغســطس 
املقبل، حيث يشارك منتخبنا الى جانب كل من 
البحرين، والعراق، وفلسطني، وقطر، والسعودية 
ويترأس الوفد نايف الرشــيدي ويرافقه املدرب 

الوطني سعد يعقوب.
وتنطلق التصفيات ٢7 اجلاري في البحرين 
وتستمر حتى ٦ يوليو املقبل، وكان احتاد اللعبة 
قد عني املدرب الوطني سعد يعقوب لقيادة املنتخب 

في املهمة املقبلة.
ومن املقرر ان يخوض املنتخب في معسكره 
بتركيا 3 مباريات ودية لرفع معدل اللياقة البدنية 
وزيادة االنســجام بني اجلهــاز الفني والالعبني 
والوقوف على مكامن القوة وعالج مواطن الضعف. 
وســيتوجه وفد املنتخب الى البحرين مباشرة 
بعد نهاية املعســكر ٢٦ اجلاري متهيدا خلوض 
أول مبــاراة له في البطولة أمام صاحب األرض 
واجلمهــور املنتخب البحرينــي ٢٩ اجلاري في 
افتتاح مشوار األزرق في املنافسات اآلسيوية.

وفي الســياق ذاته، أكد أمني سر احتاد الكرة 
الطائرة فوزي املعتوق ان االســتعدادات جارية 
على قدم وساق للنهوض بلعبة الكرة الطائرة على 

جميع األصعدة احمللية والدولية وتطوير اللعبة 
لن يتوقف بفضل جهود جميع القائمني عليها.

مشيرا الى ان الكرة الطائرة عانت كثيرا من 
اإليقاف الرياضي الدولي ولكن آن األوان لتحدي 
جميع العقبات، مؤكدا ان »ارض الكويت خصبة 
رياضيا ووالدة للمواهــب والالعبني النجوم«، 
و»بإمكاننا املنافسة على مختلف البطوالت رغم 
الصعوبات ولكن علينا التحلي بالصبر والثقة 

بالالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية.
وأكد املعتوق ان املعسكر التدريبي ضروري 
جدا للنهوض مبستوى املنتخب، مشيرا الى ان 
املدرب سعد يعقوب يعتبر رجل املهمة الصعبة 

وما قدمه للكرة الطائرة خير دليل على ذلك.

النص الكامل للنظام األساسي على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw


