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االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( يتابع األزمة

مقر احتاد الكرة بالعديلية ينتظر النهاية السعيدة

رئيس اللجنة اخلماسية د.عبداهلل الطريجي

صورة ضوئية لكتاب االحتاد الدولي لكرة الطائرة

)عادل يعقوب(املدرب عبدالعزيز الهاجري مع الالعبني في التدريب

خالص العزاء
للزميل حسن موسى

32 دولة بكأس العالم للمبارزة في الكويت

تواصل االستعدادات لتنظيم »الرماية العربية«

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء الى الزميل بجريدة النهار 
حسن موسى لوفاة املغفور لها بإذن اهلل تعالى خالته، سائلني املولى 
ـ عز وجلـ  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، 

وأن يلهم أهلها الصبر والسلون.
إن هلل وإن إليه راجعون.

أعلن احتاد املبارزة ان بطولة كأس العالم »اجلائزة الكبرى« على 
كأس الشهيد فهد االحمد في املبارزة لسالح االيبيه ستقام في الكويت 

الشهر املقبل مبشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.
وقال رئيس االحتاد عبدالرحيم الســـعيد ان البطولة التي تقام 
سنويا في الكويت وجتمع خيرة العبي هذه الرياضة في العالم والتي 
من املتوقع أن يصل عددهم في هذه النسخة الى نحو 120 العبا ستبدأ 

15 يناير املقبل وتستمر ثالثة ايام ملنافسات الفردي والفرق.
وأوضح أن البطولة ستبدأ مبنافسات الفردي التي تستمر يومني 
بينما ســـيخصص اليوم االخير ملنافسات الفرق، متوقعا أن حتفل 
البطولة كما هي في كل عام بالقوة واالثارة وذلك بســـبب مشاركة 

العبي النخبة من كل الدول املتقدمة في هذا املجال.
وعن مشـــاركة الالعبني الكويتيني في البطولة ذكر الســـعيد أن 
االحتاد الدولي يسمح للدولة املضيفة باشراك عدد مفتوح من الالعبني 
احملليني في البطولة، مشيرا الى أن الهدف من اقامة مثل هذه البطوالت 
هو احتكاك الالعبني الكويتيني بأبطال العالم في هذه الرياضة األمر 

الذي سيسهم في تنمية خبراتهم وحتسني مستواهم الفني.

أعلن مدير البطولة العربية التاسعة للرماية م. محمد الغربة ان اللجنة 
املنظمة للبطولة واللجان التابعة لها تواصل استعداداتها لتنظيم هذه 
البطولة التي ستستضيفها الكويت في الفترة من 4 الى 11 يناير املقبل 

حتت اشراف االحتاد العربي للرماية الذي تترأسه الكويت.
وقال ان االجهزة املعنية في الوزارات واملؤسسات والهيئات احلكومية 
ذات العالقــــة بالبطولة تواصل عملية التنســــيق مــــع اللجنة املنظمة 
للبطولة التي يترأســــها رئيس االحتاد اآلسيوي ونادي الرماية الشيخ 
ســــلمان احلمود لوضع آليات العمل وسبل تعزيزها حتى ميكن تفادي 

اي سلبيات خالل البطولة.
واوضح الغربة ان جميع امليادين اعدت وجهزت بالكامل القامة املنافسات 
عليها حسب اجلداول الزمنية للبطولة، وذكر ان رئيس اللجنة الشيخ 
ســــلمان احلمود يتابع عن كثب اعمال اللجان كافة، ويعطي تعليماته 

وارشاداته الواضحة والصريحة لتذليل جميع العقبات.

إدغار: مهمتي مع أزرق الناشئين تبدأ في الدوحة
مبارك الخالدي

قال مدرب منتخب الناشئني البرتغالي ادغار 
الفارو بورغيس ان مهمتي مع املنتخب ســــتبدأ 
بشكل فعلي مع انطالق معسكر الدوحة نهاية يناير 
املقبل ولكن دوري في الوقت احلالي هو مراقبة 
اداء الالعبني خــــالل االوقات املقررة الجتماعهم 

والتي بدأت عصر امس وتستمر اليوم.
واضاف ادغار ان القائمة احلالية لالعبني هي 
من اختيار املدرب عبدالعزيز الهاجري ومعاونيه 
وليس لي دخل فيها لســــبب هو انني لم اشاهد 
الالعبني بشكل منتظم خالل منافسات الدوري، 
كما ان املباريات التــــي حضرتها لم تكن كافية 

ملعرفة الالعبني واحلكم عليهم.
واوضح ادغار انه ال يعرف الى هذه اللحظة 
ان كان ســــيقود االزرق في النهائيات اآلسيوية 
املقــــررة نوفمبر املقبل ام ســــيكون دوره ادارة 
فنية فقط، مبينا ان كل تلك املســــائل مرهونة 

بتكليف االحتاد له.
وكان االزرق قد اجرى مرانه االول عصر امس 
على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر بحضور 
31 العبا بقيـــادة املدرب عبدالعزيز الهاجري، 
والذي متيز باحلماس والـــروح العالية وبدأ 
التمرين باالحماء واجلري بكرة ومن دونها، ثم 
اجرى الهاجري تقسيمة بني الالعبني ليتمكن 
اجلهاز الفني من مشاهدة ردود فعل الالعبني 

عن قرب.
من جهة اخرى، عكف املدير االداري للمنتخب 
على الديحاني واملشرف نايف القحطاني على 
معرفة مواقـــف الالعبني من رحلـــة الدوحة 
وسؤالهم عن العوائق التي تواجههم وامكانية 
تذليلها للمشاركة في املعسكر االعدادي ملواجهة 
االستحقاق االهم وهو املشاركة في النهائيات 

اآلسيوية.

االتحاد الدولي للطائرة
يدعم قرارات األولمبية الدولية

تلقى احتاد الكرة الطائرة كتابا من االحتاد الدولي للعبة في 16 من الشهر 
اجلاري يفيد بأن األخير تلقى كتابا من اللجنة االوملبية الدولية شرحت فيه 
أوضاع احلركة االوملبية والرياضية في الكويت، مؤكدين ان االحتاد الدولي 

للكرة الطائرة سيدعم قرارات االوملبية الدولية بهذا الشأن. 
وكان كتاب اللجنة االوملبية الدولية قد صدر في 9 من الشــــهر اجلاري 
وطالبت فيه بتعديل القوانني إضافة إلى إعادة املجالس الشــــرعية لألندية 
العشرة املنحلة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة مع حتديد نهاية 

العام احلالي مهلة أخيرة لتنفيذ متطلباتها.
بدوره فقد شدد رئيس احتاد الكرة الطائرة كمال األيوبي على أن تتخذ 
احلكومــــة ومجلس األمة قرارات عاجلة بشــــأن القضية الرياضية العالقة 
خاصة انه لم يتبق ســــوى إال القليل للمهلة لتفادي االيقاف عن الرياضة 

الكويتية.
وأضــــاف انه في حال عدم حتقيق مطالب االوملبية الدولية كما ورد في 
كتابها الذي صدر في 9 من الشــــهر اجلاري فإن الرياضة ستدخل في نفق 
مظلــــم من جديد وهذا بدوره يؤثر على عطــــاء جميع االجهزة املعنية في 

جميع األلعاب سلبيا.
وأكد األيوبي ان كتاب االحتاد الدولي للكرة الطائرة واضح وصريح وال 
يحتاج إلى تفســــير فاألمور باتت واضحة ما بني تطبيق املطالب الدولية 
حسب مقتضيات قوانينها وبني االيقاف املنتظر في حال عدم حتقيق تلك 
املطالب، مطالبا بأن تكون مصلحة الرياضة الكويتية فوق كل اعتبار والبعد 
عن كل املصالح الشخصية التي كان من مخلفاتها الوصول الى ما وصلت 

إليه رياضة الكويت في الوقت احلالي من التأزمي واملشاكل املستمرة.

الشـــؤون  أعـــرب وزيـــر 
االجتماعيـــة والعمل د.محمد 
العفاســـي عن تفاؤله بتجاوز 
الكويـــت »شـــبح« تعليـــق 
عضويتها في اللجنة االوملبية 
الدولية من خالل موافقة مجلس 
االمة في جلسته اخلاصة غدا 
على مشروع قانون بشأن توافق 
امليثاق  الكويتية مع  الرياضة 
االوملبـــي والنظم االساســـية 

لالحتادات الدولية.
وقال ان مبعث هذا التفاؤل 
هو يقينه بحرص واهتمام جميع 
اعضاء مجلس االمة باملوافقة 
على مشـــروع القانون، معربا 
عن ثقته بـــان اعضاء مجلس 
االمة سيضعون مصلحة الكويت 
نصب اعينهم وســـيتعاونون 
مع احلكومة لطي هذه الصفحة 
الكويتية  الرياضة  من تاريخ 

الكثير من  والتي اســـتنزفت 
الوقت واجلهد على مدى ثالث 

سنوات.

التعليق مرفوض

انه  العفاســـي على  وشدد 

ال يوجـــد مواطن كويتي يقبل 
او يرغب فـــي ان يتم تعليق 
اللجنة  الكويـــت في  عضوية 
الدوليـــة، معتبرا  االوملبيـــة 
الكويت في  استمرار عضوية 
اللجنة ضمن 205 دول أعضاء 

»مطلبا عاما«.

اهتمام وحرص

 وأكـــد اهتمـــام وحـــرص 
اعضاء جلنة الشباب والرياضة 
مبجلس االمة على االنتهاء من 
اعداد تقريرها حول مشـــروع 
القانون بشأن توافق الرياضة 
الكويتيـــة مع امليثاق االوملبي 
والنظم االساســـية لالحتادات 
الرياضية قبل موعد اجللسة 
اخلاصة ملجلس االمة ملناقشة 

هذا املوضوع.
العفاسي ان جلنة  وكشف 

الشباب والرياضة مبجلس االمة 
ستعقد اليوم اجتماعا لوضع 
»اللمســـات االخيرة« على هذا 
التقريـــر ليكـــون جاهزا قبل 

عرضه على مجلس االمة.

مصلحة الكويت

وأعرب عن امله في ان يتم 
تغليب مصلحة الكويت على ما 
عداها، وان تتعاون السلطتان 
التشريعية والتنفيذية ويقر 
مشروع القانون بشأن توافق 
امليثاق  الكويتية مع  الرياضة 
االوملبـــي والنظم االساســـية 
لالحتادات الرياضية حتى يزول 
شبح تعليق عضوية الكويت 
في اللجنـــة االوملبية الدولية 
نهائيا وتتمكن سفينة الرياضة 
الكويتية من الوصول الى بر 

األمان. 

د.محمد العفاسي

العفاسي: متفائل بتجاوز الكويت
»شبح« تعليق العضوية في »األولمبية الدولية«

الطريجي: نتواصل مع الدائرة القانونية لـ »فيفا« إليجاد مخرج لعقد عمومية االتحاد

مبارك الخالدي
اعلن رئيس اللجنة اخلماســـية التي 
شكلت لدراســـة الرد على كتاب االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( الوارد للجنة 
االنتقالية مؤخرا د.عبداهلل الطريجي في 
اجتمـــاع اللجنة الذي عقد مبقر االحتاد 
امس، ان اللجنة قررت اصدار بيان خالل 
يومني يوضح احلقائق للشارع الرياضي 
التطورات االخيرة، كما  حول مالبسات 
قررت فتح قنـــوات االتصال مع الدائرة 
القانونية باالحتـــاد الدولي لكرة القدم 
اليجاد مخرج لعقد جمعية عمومية غير 
عادية ولتزويدها باملستندات والوثائق 
املطلوبـــة لتدعيم موقفهـــا في القضية 
املرفوعة من االندية املنحلة ضد االحتاد 
الدولي لدى محكمة الـــكأس الرياضية 
والتـــي صدر على اثرها االجراء العاجل 

بوقف عقد اجلمعية العمومية املفترض 
عقدها غدا وايضا وقف اجراء انتخابات 
االحتاد التي كان من املقرر إجراؤها في 

2 فبراير املقبل.
وقال الطريجي عقب االجتماع االول 
للخماسية ان اللجنة باشرت اولى جلساتها 
بناء على طلب االندية، واتفقنا على اصدار 
بيان يوضح احلقائق للشارع الرياضي، 
كما تطرقنا الى بحـــث موضوع كيفية 
مخاطبة االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
بحيث يكون هناك مخرج لعقد جمعية 
عمومية غير عادية لالنتهاء من املشكلة 
بالتنسيق مع »فيفا« خالل نظر القضية 

املرفوعة حاليا امام محكمة الكأس.
وأضاف ان القرار الوارد من محكمة 
الكأس قد وضعنا في مأزق ألننا لم نستطع 
اجراء التعديل على املادة 32 من النظام 

االساسي ورفع سقف عدد اعضاء مجلس 
ادارة االحتاد من 5 الى 14، وكذلك وقف 
اجراء االنتخابـــات لكننا مصرون على 
اخلروج من هذا املأزق، خاصة ان االندية 
الـ 14 متفقة على تعديل املادة 32 واالنتهاء 
من هذه الدوامة التي عصفت بنا طوال 

الثالث سنوات املاضية.
وبني د.الطريجي ان اللجنة اخلماسية 
على اتصال في الوقت احلالي مع الدائرة 
القانونيـــة بــــ »فيفا« ملعرفـــة مواعيد 
اجللســـات الالحقة لدى محكمة الكأس 
املستندات املطلوبة لتزويدهم بها تدعيما 
ملوقفهم، االمر الذي يعني اننا مازلنا في 
مرحلة التشـــاور واملناقشة لتحديد ما 

هو املطلوب.
وقال ان اللجنة ستصدر خالل اليومني 
املقبلـــني بيانا بعد االنتهاء من صياغته 

للشارع الرياضي توضح فيه مالبسات 
ما حصل من تطورات في االيام االخيرة 
وحقيقة موقف الشاكني ادعاءاتهم التي 

ضللوا بها احملكمة الدولية.
وأكد د.الطريجـــي ان هدفنا في هذه 
املرحلة هو التعامل بشكل سريع البعاد 
شـــبح االيقاف عن الكـــرة الكويتية مع 
التأكيد على أن عملنا ينصب على رفع 
ســـقف عدد اعضاء االحتاد من 5 الى 14 

عضوا.
ورفض احلديث عـــن موقف اللجنة 
االوملبية الدولية من الرياضة الكويتية 
قائـــال نحن نتعامل في الشـــق اخلاص 
باحتاد كـــرة القدم اما التعديالت املتفق 
عليها مع اللجنة االوملبية الدولية فسيتم 
نظرها في اجللسة اخلاصة ملجلس االمة 

االسبوع اجلاري.

اللجنة الخماسية تعكف على إعداد بيان لكشف الحقائق للشارع الرياضي
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