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األوملبية في الكويت.
وبناء عليه، فإننا نود أن نذكركم مرة أخرى بأنه 
إذا لم يتم االنتهاء من تعديل القانون الرياضي ليكون 
متطابقا مع مب���ادئ احلركة األوملبية قبل حلول 31 
ديسمبر 2009، ومبوجب االتفاقية املوقعة بيننا فإنه 
يؤسفنا ولسوء احلظ فان قرار املكتب التنفيذي للجنة 
األوملبية س���يكون نافذا على الفور بتوقيف اللجنة 

األوملبية الكويتية بتاريخ 1 يناير 2010.
وفي حالة سريان قرار إيقاف اللجنة األوملبية، فإن 
اللجنة األوملبية الدولية ستقوم على الفور بالتنسيق 
مع منظمة االحتادات الدولية األوملبية لأللعاب الصيفية 
)ASOIF( واالحت���ادات الرياضي���ة الدولية املتعددة 
املعنية إلتخاذ إجراءات مشتركة والتي ستؤدي إلى 

تعليق احلركة األوملبية في الكويت.
ونؤكد لكم عظيم أسفنا لهذا الوضع ولكن اللجنة 
األوملبية الدولية ومنظمة االحتادات الدولية األوملبية 
لأللعاب الصيفي���ة )ASOIF( واالحتادات الرياضية 
الدولية املتعددة املعنية جميعنا قد أدينا واتخذنا 

كل التدابير كي نتجنب هذا اإلجراء والقرار.
ولسوء احلظ فإننا وصلنا إلى نقطة قصور في 
التعاون من السلطات املعنية في الكويت وإجبارنا 

إلى اتخاذ مثل هذا اإلجراء.

إجراءات ممكن أن تتخذ من قبل اللجان املؤقتة لألندية 
بالنسبة للجنة األوملبية أو على مستوى االحتادات 
الرياضية. وستكون هذه القرارات أو اإلجراءات غير 

معتمدة وملغاة.
ونحن نعبر عن عميق أس���فنا بهذا القرار والذي 
يتناقض مع جميع االتفاقيات املوقعة بني السلطات 
الكويتية واللجنة األوملبية الدولية وهذا األمر مؤسف 

جدا للغاية.
وخصوصا أن هذا القرار مستند على القانون احمللي 

احلالي والذي يتعارض مع املبادئ األوملبية.
ولذلك فقد فضلنا مخاطبتكم مباشرة لنعبر عن 

مخاوفنا اجلسيمة بخصوص هذا الوضع.
وف���ي احلقيقة، كم���ا تعلمون جي���دا، أننا بذلنا 
قصارى جهدنا و)أكثر من الالزم( ملساعدة اجلميع 
في الكويت ألكثر من عامني لنصل إلى هدف عام وهو 
أن تكون التش���ريعات الرياضية الكويتية متطابقة 
مع املبادئ وقوانني احلرك���ة األوملبية، انطالقا من 
االتفاقيات واملعاهدات املتع���ددة التي وقعت بيننا 

منذ عام 2007.
ولسوء احلظ، إلى اآلن لم حتترم السلطات الكويتية 
املعنية التزاماتها وتعهداتها، على الرغم من رغبتنا 
الصادقة وجهودها املبذولة لتجنب تعليق احلركة 

الشرعية املنتخبة في 2008.
وإلى يومنا هذا فنحن لم نتلق أي رد من الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة على رس���التنا املؤرخة 
17 نوفمبر 2009.وإن موقفنا الرس���مي سيظل كما 
هو حس���ب ما أوضحنا في رسالتنا إلى حني رجوع 

مجالس إدارة األندية الرياضية الشرعية.
إن اللجنة األوملبية الدولية لن تعترف بأي قرار أو 

من مطابقة مشروع قانون الرياضة في الكويت وبان 
يكون متوافقا مع مبادئ احلركة األوملبية.

كما تعلمون أيضا فان هذا االجتماع كان اجتماعا 
مثمرا للغاية حيث إننا توصلنا إلى صيغة القانون 
اجلديد لدولة الكويت الذي يحل محل جميع التشريعات 

الرياضية املوجودة في الكويت.
كما مت االتف���اق مبجرد رجوع الوفد إلى الكويت 
أن تتخذ الهيئة العامة للشباب والرياضة اخلطوات 
الالزمة من أجل تقدمي هذا القانون الرياضي اجلديد 
الى مجلس األمة الكويتي من أجل النظر بالتشريع 
حسب اإلجراءات املعمول بها في الكويت والتي نحترمها 

جميعنا. وبالطبع نحن ال نتدخل بها.
ومع ذلك فنح���ن لم نتلق أي إف���ادة من الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة حي���ال متابعة القانون 

الرياضي اجلديد.
وقد فوجئنا مبا ورد إلينا ان الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بتاري���خ 14 نوفمبر 2009، وعبر مجلس 
االدارة قد اتخذت قرارا بحل عدة اندية رياضية في 

الكويت وتعيني جلان مؤقتة إلدارة هذه األندية.
وكما تعلمون قمنا على الفور وطلبنا من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة في إعادة تقييم القرار وإعادة 
مجالس اإلدارة املنحل���ة دون تأخير الى مناصبهم 

عبداهلل العنزي
تلقى وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي امس رسالة من مدير عالقات اللجان األوملبية 
الوطني���ة بيري ميرو، يجدد فيه���ا مطالبته بإعادة 
مجالس إدارات االندية املنحلة دون تأخير الى مناصبهم 
الشرعية املنتخبة في 2008، مؤكدا أن اللجنة األوملبية 
الدولية لن تعترف بأي قرار أو إجراءات ممكن أن تتخذ 
من اللجان املؤقتة لألندية بالنسبة للجنة األوملبية 
أو على مستوى االحتادات الرياضية، ومذكرا بأنه إذا 
لم يتم االنتهاء من تعديل القانون الرياضي ليكون 
متطابقا مع مب���ادئ احلركة األوملبية قبل حلول 31 
ديس���مبر 2009، فان قرار املكت���ب التنفيذي للجنة 
األوملبية س���يكون نافذا على الفور بتوقيف اللجنة 

األوملبية الكويتية بتاريخ 1 يناير 2010.
وفي ما يلي نص الرسالة: كما تعلمون أن وفدا من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة قد زار لوزان بتاريخ 
23 أكتوبر 2009، لالجتماع مع اللجنة االوملبية الدولية 
واملجلس االوملبي اآلسيوي، وذلك ملناقشة واالنتهاء 

من مشروع قانون الرياضة في الكويت.
ونح���ن نقدر هذه املب���ادرة واخلطوة لكم، ومن 
منطلق روح التعاون ملساعدتكم لقد قمنا باستقبال 
الوفد فورا وبدأنا نعمل معا على املستوى الفني للتأكد 

اللجنة األولمبية الدولية للعفاسي: نطالبكم بإعادة إدارات األندية الُمنحلة دون تأخير
حثت على االنتهاء من تعديل القانون الرياضي ليطابق مبادئ الحركة االولمبية وهددت بإيقاف النشاط الرياضي 1 يناير المقبل

د.محمد العفاسي

الكاظمي: الحكم تحامل على األخضر وسندرس عدداً من المحترفين السوبر
املباراة  الذي أعقب  الصحافي 
وقال ان العربي قدم اسوأ اداء 
له وذلك لنقص الالعبني وحالتي 
الطرد، وحمل احلكم مسؤولية 
اخلسارة خاصة احتساب ركلة 
اجل���زاء التي غي���رت مجرى 

املباراة.
من جانبه اكد رئيس اللجنة 
التنظيمي���ة لبطول���ة مجلس 
القدم  التعاون اخلليجي لكرة 
ل�  النعيمي  البحريني احم���د 
»األنباء« ان اي احتجاج يقدمه 
العربي الى اللجنة سيتم النظر 
فيه والعودة الى شريط املباراة 
التخاذ القرار املناسب، مستبعدا 
في الوق���ت ذاته إعادة املباراة 
الن اي أخطاء قد يكون احلكم 
ارتكبها هي اخطاء بش���رية ال 
ميكن اع���ادة املباراة او تغيير 
نتيجته���ا بس���ببها، واحلالة 
الوحيدة التي ميكن إعادة املباراة 
بسببها هي االخطاء الفنية غير 
البشرية، مشيرا ان هذا االمر 
متبع لدى االحتاد الدولي للكرة 
)فيفا( بدليل رفضه اعادة مباراة 
فرنس���ا وايرلندا في تصفيات 
كأس العالم بعد احتساب هدف 

فرنسا غير الصحيح.
وقال النعيمي انه شخصيا 
يرى ان البطولة خسرت الكثير 
العربي منها النه ناد  بخروج 
جماهيري ووصوله الى األدوار 
النهائية إضاف���ة للبطولة ملا 
ميلك���ه من س���معة كبيرة في 
املنطقة ولكن عزاءنا بوصول 
احملرق الذي ميلك تاريخا حافال 
وجماهيرية موازية للعربي في 

اخلليج.

بعد ان قلل العربي الفارق الى 
هدف واحد وطرد على اثر ركلة 
اجلزاء احملترف الكرواتي ديباك، 
ه���ذا باإلضافة الى طرد نواف 
شويع في اول عشر دقائق من 
الش���وط الثاني، وقد تردد ان 
ادارة العربي بصدد تقدمي شكوى 
وتظلم الى اللجنة التنظيمية 

للبطولة على قرارات احلكم.
من جانبه قدم سكوسيتش 
التهاني للمح���رق في املؤمتر 

اكثر من محترف »سوبر« على 
الفريق  املفاوضات مع  طاولة 
 وس���نبحث األمر م���ع مدرب
الفري���ق الكروات���ي دراغ���ان 
سكوس���يتش قبل التعاقد مع 

أي منهم.
وكان لقاء العربي واحملرق قد 
شهد حتيزا واضحا من احلكم 
القطري عبداهلل البلوشي على 
العبي األخضر حيث احتسب 
ركلة جزاء غير صحيحة إطالقا 

عبداهلل العنزي
قال رئي���س النادي العربي 
جم���ال الكاظمي ل���� »األنباء« 
ان خس���ارة األخضر اول من 
أمس أمام احمل���رق البحريني 
1-5 وفقدان بطاقة التأهل الى 
الدور نص���ف النهائي لدوري 
ابط���ال اخلليج ج���اءت بحكم 
أخطاء جس���يمة ارتكبها حكم 
اللقاء القطري عبداهلل البلوشي، 
حيث حتامل بشكل صارخ على 
العربي وتسبب في ركلة جزاء 
غير صحيح���ة إطالقا، وطرد 
افقد  الفريق م���ا  العبني م���ن 
العودة  العربي حظوظ���ه في 

الى اللقاء.
وبني الكاظمي انه سيجتمع 
م���ع اجلهازين الفني واالداري 
والالعبني من اجل إخراج الفريق 
من احلالة املعنوية الس���يئة، 
خصوصا ان املوسم احمللي في 
بدايته ونأم���ل في تعديل كفة 
األمور قبل استئناف منافسات 
الدوري التي نطمح الى استعادة 
درعها الغائب عن العربي منذ 

سنوات.
واكد ان هذه النتيجة السيئة 
ال تعني إطالقا ان الفريق يسير 
ال���ى االس���وأ، فاألخضر لقي 
إشادة كبيرة على مستوياته 
هذا املوسم س���واء في بطولة 
كأس االحتاد التي وصل فيها 
الى الدور نصف النهائي او كأس 
االحتاد اآلسيوي، وبالنظر الى 
األداء في مقابل الكم الهائل من 
اإلصابات فإننا نستبشر خيرا 
بهذا املوسم وحتقيق األلقاب.

الى وجود  الكاظمي  وأشار 

النعيمي لـ »األنباء«: ال يمكن إعادة مباراة العربي والمحرق 

عبدالعزيز فاضل ظهر بصورة جيدة أمام احملرق

قطر إلى نصف النهائي
بل��غ نادي قط��ر القطري الدور نص��ف النهائي لبطولة 
االندية اخلليجية اخلامس��ة والعش��رين لكرة القدم بفوزه 
عل��ى مضيفه العروبة العماني 2 � 1 ف��ي صور في اجلولة 

السادسة األخيرة من منافسات املجموعة الثالثة.
وس��جل املغربيان يوسف س��فري )56 من ركلة جزاء( 
وطالل القرقوري )90( هدفي قطر، والبرازيلي لويس )86( 

هدف العروبة الوحيد.
وخط��ف قطر صدارة املجموعة من االتفاق الس��عودي 
بعدما رفع رصيده الى 8 نقاط مقابل 7 للفريق الس��عودي، 

فيما جتمد رصيد العروبة عند نقطة واحدة.
واتس��م اللق��اء بطابع الهدوء مع هجمات متوس��طة من 
الفريق��ن ابرزها ملهاجم قطر سيباس��تيان س��وريا الذي 
اهدر فرصا عدة، وتس��ديدة للقرقوري تصدى لها حارس 
العروبة )30(، فيما كان التسرع وعدم التركيز سمة العروبة 

وحتديدا ابراهيم سبيت وعبد السالم عامر.
وفي الش��وط الثاني جنح قطر في احلصول على ركلة 
جزاء انبرى لها س��فري بنج��اح )56(، ورد العروبة مدركا 
التعادل في الدقيقة 81 بواسطة لويس، بيد ان فرحته لم تدم 

طويال حيث سجل القرقوري هدف الفوز للضيوف.

تعادل »ناشئي الماء« مع السعودية

الثويني بطل سباحة العالم المدرسية

تعادل منتخبنا للناشئني لكرة املاء مع املنتخب 
السعودي 6-6 في املباراة التي جمعتهما أول من أمس 
على مجمع أحواض السباحة بنادي الكويت، وكان 
تقارب املستوى واضحا بني الالعبني على الرغم من 
إمكانيات العبي املنتخب الوطني الفنية واملهارية التي 
كانت األفضل من بداية املباراة، واستطاع املنتخب 
الس����عودي أن ينهي اللقاء بالتعادل نتيجة ضياع 
فرص عديدة ملنتخبنا الوطني خالل ربعي املباراة 
الثالث والرابع، فضال عن استغالل املنتخب السعودي 
تلك الفرصة خالل الش����وطني لتعديل النتيجة من 
خسارة خالل الشوط األول 1-3 إلى تعادل متكافئ 
في الش����وط الثاني 2-2 وفوز سعودي في الشوط 

الثالث والرابع بفارق هدف 1-0 و1-2.
وبات إدراك املدرب السعودي ملجريات املباراة من 
الشوط الثالث واضحا بعد أن استشعر استعجال 
العبي املنتخب الوطني في إنهاء الهجمات وخروج 

الالعب حيدر الشيخ الذي شكل خطورة كبيرة على 
مرمى األخضر وحقق أربعة أهداف بقوة تصويباته 
القاتلة. وفي باقي اللقاءات التي أقيمت فازت مصر 
على س����ورية 26-0، وجاءت نتائج األشواط 0-4 
و8-0 و8-0 و6/-0. من ناحية اخرى توج املنتخب 
الوطني للغطس »رس����ميا« بطال للبطولة العربية 
الثالثة للناش����ئني والتي اسدل الستار عليها أمس 
األول بحفل مبسط أقيم على مجمع أحواض املغفور 
له الشيخ عبداهلل السالم بنادي القادسية وحضره 
رئيس االحتاد العربي للس����باحة القطري يوسف 
الس����اعي وعدد من القيادات الرياضية في االلعاب 
املائية. وجاء تتويج الكوي����ت بعد أن حصدت 24 
ميدالية من مختلف األلوان 11 ميدالية ذهب و7 فضة 
و6 برونز، وجاءت قطر في املركز الثاني ب� 11 ميدالية 
منها واحدة ذهبية و5 فضية ومثلها برونزية فيما 

جاءت عمان في املركز الثالث ببرونزية واحدة.

حقق بطل الكويت في الس���باحة عبداهلل الثويني 
اجنازا كبي���را بحصوله على املرك���ز االول وامليدالية 
الذهبية في بطولة العالم املدرس���ية املقامة حاليا في 
العاصمة القطرية � الدوحة والتي يش���ارك بها ابطال 
عامليون في الس���باحة. فقد متكن السباح الثويني من 
خطف امليدالية الذهبية وبكل جدارة في سباق 100 متر 
حرة من افواه السباحني األوروبيني والذي خاض معهم 
منافسات قوية وشرسة، اال انه استطاع ان يسجل رقما 

قياسيا جديدا قدره 50.18 ثانية.
وكان السباحان االسباني وااليطالي متقدمني على 
الثوين���ي في آخر مترين من الس���باق، اال انه متكن 
وخالل املترين من التقدم والفوز بالذهبية تاركا لهما 
املنافسة على الفضية التي نالها االسباني بزمن 50.73 

ثاني���ة والثالث االيطالي 50.74 والرابع االس���ترالي 
50.80 واخلامس الروس���ي 50.85 ثانية. وفي نفس 
البطولة، احتل السباح الكويتي يوسف العسكري املركز 
السادس في س���باق 200 متر فراشة املركز السادس 
بزمن 2.03.74 دقيقة. من ناحيته عبر امني سر احتاد 
السباحة حسني املسلم عن سعادته لالجناز الذي 
حققه عبداهلل الثويني وحتقيقه الرقم القياس���ي 
اجلديد من بني ابطال عامليني، وقال املس���لم: يحق 
لنا ان نفتخر ونعتز باحد ابناء الكويت املخلصني 
لوطنهم وحتقيقه الجناز عاملي في هذا احملفل العاملي 
والتربوي الكبير، مشيرا الى ان الرقم الذي سجله 
الثوين���ي ميثل حلما ليس لس���باحي الكويت بل 

للسباحني العرب ايضا.

الحداد ينقذ القادسية والفحيحيل يعتلي صدارة »اليد«
الغربللي وتارة  احلجرف ومحمد 
اخرى يلعب عبداهلل اخلميس ثم 
يشارك عبدالرحمن البالول واحيانا 
مش����اري املنص����ور والغريب ان 
املنصور لعب فت����رة كبيرة وكان 
عبئ����ا على الفريق ف����ي اجلانبني 
الدفاعي والهجومي وقد يعود ذلك 
لقلة التدريبات كما كان دفاع االبيض 
مفككا وهذا ما اغضب احلارس احمد 
الفرحان ال����ذي وقع حتت ضغط 
مهاجمي الفحيحيل الذي لعب بشكل 
جماعي ليتألق سعد سالم وفيصل 
العازمي والعب الدائرة سعد العازمي 
وكان صانع األلعاب احمد سرحان 
موفقا في قيادة الفريق. ويحسب 
لدفاع الفحيحيل انه استطاع خالل 
20 دقيقة من بداية الشوط الثاني 
ان مينع الكويت من الوصول الى 
مرماه وهز ش����باكه اال مرة واحدة 
فقط وهذا ما جعل االحمر يوسع 
الفارق بالوصول الى 8 أهداف ادت 
الى ارباك العبي االبيض. ادار اللقاء 
الدولي علي عباس والقاري صالح 
مراد ولم يكن الثاني موفقا في بعض 
قراراته ولكنها لم تؤثر على سير 
املباراة. تقام الي����وم مباراتان في 
ختام االسبوع السابع حيث يلتقي 
في االول����ى خيطان )نقطتان( مع 
الساحل في اخلامسة فيما يتقابل 
الصليبخات )7( مع كاظمة )3( في 

السادسة والنصف.

اخللفي الذي كان مفككا.
كان اداء االبيض في الش����وط 
االول افض����ل وخاصة في الدقائق 
االولى عندما تقدم 6-3 ولكن هذه 
النتيجة استفزت العبي الفحيحيل 
ومدربه����م ليقرروا اغ����الق املنافذ 
املؤدية الى مرماهم مع تطبيق اللعب 
السريع بقطع الكرة وتنفيذ الهجوم 
املرتد وساعدهم على ذلك اللياقة 

الى جانب تغيير  العالية  البدنية 
ثالثة العب����ني في الدفاع والهجوم 
وهذا ما جعل األحمر يحافظ على 
مخزونه اللياقي طوال الستني دقيقة. 
وفي املقابل لم يكن مدرب الكويت 
الصربي ميش����يل موفقا في قراءة 
مجريات املباراة واكثر من التغيير 
ولم تستقر التشكيلة فتارة يشرك 
عبداهلل الغربللي الى جانب وليد 

تعامل مدربه سعيد حجازي بفكر 
صحيح مع املباراة بتطبيق دفاع 
3-3 وكان لتأل����ق ثالث����ي الدفاع 
املتقدم عبداهلل احمد وخالد مناحي 
وعبداهلل نشمى دور كبير في فرض 
الفحيحيل سيطرته الى جانب التألق 
الصريح من احلارس مبارك سلطان 
الذي كان في قمة حضوره وهذا ما 
أربك العبي الكويت وخاصة اخلط 

حامد العمران
بات الفحيحيل قاب قوسني او 
ادنى من اعالن تأهله الرسمي الى 
الدوري املمتاز بعد فوزه املستحق 
على الكويت 23-18 )الشوط االول 
9/11( في اللق����اء الذي جرى امس 
االول على صالة الشهيد فهد االحمد 
في الدعية ضمن مباريات االسبوع 

السابع لدوري الدمج لكرة اليد.
الفحيحي����ل  وبذل����ك تص����در 
الترتي����ب برصيد 14 نقطة محققا 
العالمة الكاملة فيما تلقى الكويت 
اخلسارة الثانية على التوالي وجتمد 
رصيده عند 4 نقاط وله مباراتان 

مؤجلتان.
وفي اللقاء الذي جرى أمس تغلب 
العربي على النصر 31 - 26، ليرفع 
األخضر رصيده إلى 14 نقطة مشاركا 
الفحيحيل الصدارة فيما بقي النصر 

على 5 نقاط.
وفي لقاء آخر مثير اس����تطاع 
العب القادسية عبداهلل احلداد ان 
يخطف ه����دف التعادل في آخر 12 
ثانية من تكتيك محكم لينتهي اللقاء 
بتعادل القادسية مع الساملية 26-26 
)13-12( ويتقاسم الفريقان نقطتي 
املباراة ليرفع الساملية رصيده الى 9 
نقاط فيما رفع االصفر رصيده الى 6 
نقاط وقد ادار اللقاء الدوليان وليد 
ابل وسامي عبداجلليل. وبالعودة 
الى لقاء املتصدر الفحيحيل الذي 

كاظمة يلتقي الصليبخات في ختام الجولة السابعة للدوري

الساملية كان ندا قويا امام القادسية وكاد يخطف املباراة


