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المتضررون من التعليق
 منتخب كرة اليد سيكون اول املتضررين وسيغيب عن البطولة اآلسيوية 
املؤهل���ة لنهائيات كأس العالم املزمع اقامتها ف���ي لبنان خالل فبراير املقبل، 
 وللمرة االولى منذ مطلع الثمانينيات كما سيحرم الفريق االول كرة اليد بنادي

القادس���ية من املش���اركة في البطولة اخلليجية التي ستقام في شهر مارس 
املقبل.

 منتخب شباب السلة، الذي كان ينوي املشاركة في البطولة اآلسيوية للشباب.
 الكرة الطائرة حيث هناك البطولة اآلسيوية وسيشارك فيها العربي بينما سيشارك 

القادسية في بطولتي اخلليج والعربية.
 اتخاذ املبارزة س��يحرم من اس��تضافة بطولة العالم التي ستقام في اخلامس عشر 

من يناير اجلاري.
 التنس لديه مشاركات عدة اهمها بطولة العالم في ابريل املقبل، باالضافة الى بطولة 

قطر العاملية، وبطولة دبي العاملية والبطولة العربية في مصر.
 احتاد القوى سيس��تضيف البطولة اخلليجية في شهر ابريل املقبل وسيشارك 
في بطولة العالم للصاالت املقامة في قطر وفي البطولة اآلس��يوية التي س��تقام في 

ايران.
 سيش����مل االيقاف جميع احلكام الدوليني وس����يحرمون من املشاركات اخلارجية 
وفي مختلف االلعاب وهناك العدي����د من الدعوات التي تلقاها حكامنا الدارة بطوالت 

خارجية.

غير المتضررين
 رغم التعليق من قبل اللجنة األوملبية الدولية اال ان 
احتاد الكرة لن يكون متضررا من القرار، وبذلك 
ستكون مباراة األزرق مع استراليا 6 يناير اجلاري 

في التصفيات اآلسيوية في موعدها.
 مشاركات األزرق اخلارجية سواء في تصفيات 
آس��يا أو كأس العالم وفي جميع املراحل باستثناء 

املشاركة في أوملبياد لندن 2012.
 لن يطول التعليق أندية الكويت والقادسية 
وكاظمة للمش���اركة في كأس االحتاد اآلسيوي 

وكذلك في بطولة األندية اخلليجية.
 مش��اركة األزرق في »خليجي 20« املقررة في 
اليمن س��تكون نافذة بحال لم يصدر ش��يء من 
محكم��ة التحكيم الرياضية بقضية »فيفا« واحتاد 

الكرة.
 جميع احلكام والالعبني واحملترفني سيواصلون 
مهامهم ولن يطالهم أي قرار في حال اقتصرت 
مش���اركاتهم على االحتادات الكروية بعيدا عن 

األوملبية.

د.محمد العفاسي وفيصل اجلزاف مع جاك روغ في زيارة سابقة

صورة ضوئية أخرى للقرار نفسه باللغة اإلجنليزيةصورة ضوئية من قرار اللجنة األوملبية الدولية مترجم باللغة العربية

الجزاف: اإليقاف مؤقت لحين تعديل القوانين.. وفليطح: »الهيئة« تجتمع اإلثنين
ق عضوية الكويت لضمان استقالل الحركة األولمبية اللجنة األولمبية الدولية تعلِّ

اكد الشيخ طالل الفهد، عقب صدور القرار، انه وبقية املسؤولني 
سيبذلون قصارى جهودهم لرفع التعليق او االيقاف عن النشاط 
الرياضي والكروي بحق الكويت، واضعا نفسه حتت احملاسبة 
اذا كان هو املتس���بب مبا جرى من ايقاف للنشاط الرياضي وما 

سبق من امور تتعلق باالزمة.
وقال الفه���د للصحافيني على هامش افتت���اح مخيم جمعية 
املهندس���ني في اجلليعة امس: انا مستعد للقبول باعدامي اذا لم 
يتم رفع االيقاف، وانه س���يتبنى هذه القضية من خالل عالقات 
الكويت م���ع االحتاد الدولي لكرة القدم )فيف���ا( حللحلة االزمة 

وانتهائها مستقبال.
واضاف انه الب���د من التحرك نحو رفع االيقاف على مختلف 
االصعدة والعمل بس���رعة وتعاون بني اجلميع لصالح الكويت 
ف���ي انهاء هذه االزم���ة، مؤكدا ضرورة الدعم واملس���اندة لوقف 

التعليق.
وطالب الفهد ببذل اجلهد والعمل على ان يكون احلل سريعا 
وذلك بفضل التعاون واملشورة والتفاهم بني اجلميع للوصول الى 
ح���ل ينقذ الكويت ويطرد االيقاف نهائيا من املالعب والبطوالت 
لكي يتسنى لالعبينا واجلميع ان ميارسوا هواياتهم في االلعاب 

املختلفة.

واضعاً نفسه تحت المحاسبة إذا كان المتسبب

طالل الفهد: أعدموني إذا لم يتم
رفع اإليقاف عن النشاط الرياضي

الشيخ طالل الفهد

خالد سريع ناصر العجمي جهاد الغربللي د. حمود فليطح

الوزراء لكي يجنب الكويت شبح التعليق 
والذي كان متوقعا اقراره بسبب التعسف 
في احلل الذي يجدونه من احلكومة في 
الكويت والتي ال تتعامل معهم بجدية.

وبني العجمي ان االزمة ستطول اكثر 
مما يتوقع البعض النه ال توجد عقالنية 
في حل االمور وبشكلها الصحيح، مشيرا 
الى ان البعض يروج ان التعديل سيخالف 
الدستور وهذا غير صحيح الن الدولة 
توقع مواثيق ومعاهدات دولية حتمل 
الذي يكفل  القانون����ي  نفس املضمون 
احلق للجميع، مبين����ا ان االزمة حلها 
سهل واللجنة االوملبية وباقي االحتادات 
تريد اس����تقاللية الرياضة وهذا مطلب 
اجلميع ويجب عدم اللف والدوران على 
هذا القرار، مشيرا الى انه رغم اخلبرة 
الكبيرة العضاء الهيئة العامة للشباب 
والرياضة اال انهم ال يفقهون في القوانني 
الدولية االساسية ورمبا لم يقرأوها جيدا 

ما تسبب في هذا التعليق.

إجراءات سريعة

من جانبه، اك����د نائب رئيس نادي 
الفحيحيل الس����ابق خالد سريع ان ما 
حصل سبق ان حذرنا منه كثيرا والبد 
من اتخاذ اجراءات على وجه الس����رعة 
اهمها العمل بالكتب الواردة من اللجنة 
االوملبية الدولية اخلاصة بتعديل القوانني 
الرياضية احمللية حتى تكون متوافقة 
مع امليثاق االوملبي الدولي، وكذلك اعادة 
مجالس ادارات االندية املنحلة، كما طالبت 
»االوملبية الدولية« وبينت في كتابها الذي 
ارسلته الى وزير الشؤون االجتماعية 
د.محمد العفاس����ي، مشيرا الى ان قرار 
االيقاف جاء من رئيس اللجنة االوملبية 

الدولية جاك روغ.
واستنكر س����ريع في الوقت نفسه 
تصرفات كل من استهزأ بالكتب الواردة 
التي كانت حتمل ف����ي طياتها التهديد 

بايقاف النشاط.
ولفت سريع الى ان اخلاسر االكبر 
من ايقاف النشاط الرياضي هم اولئك 
الشباب الذين يشاركون وميثلون الكويت 

في احملافل الدولية.

مستبعد على دولة بحجم الكويت.

مؤسسات هالمية

من جهته، قال امني سر نادي خيطان 
السابق ناصر العجمي انه سبق ان حذرنا 
ورددنا وقلن����ا ان االيقاف او التعليق 
س����يأتي ال محالة، لكن كما يقول املثل 
»تؤذن في مالطا«، مش����يرا الى ان حل 
هذه القضية ل����م يكن به اي جدية من 
قبل احلكومة وتتنقل القضية من وزير 
ال����ى آخر منذ 2007 كأنه����م يتعاملون 
مع مؤسسات هالمية ولم يدركوا انها 
منظمات لها قوانينها ونظمها وتدافع 

عنها دائما.
ولفت الى ان وزير الشؤون لم يدافع 
عن القرارات واالتفاقيات التي وقعها مع 
اللجنة االوملبي����ة والتي اقرها مجلس 

االش����خاص ليس اال لكنه محزن لكل 
الشارع الرياضي.

واشار الغربللي الى انه اليزال يصر 
على رأي���ه أن االوملبية الدولية غير 
معنية مبراجعة القوانني الدولية بل 
بتنظيمها حسبما يتوافق مع مبادئها، 
الفتا الى ان قرار االوملبية الدولية هو 
البداي���ة وان هناك من يحاول تأليب 
االحتادات االخرى اليقاف الكويت في 
جميع االلعاب، ومن يعلم؟ رمبا يأتي 
احد ويريد ايقاف احتاد الشطرجن الذي 

ال يوجد لدينا باالصل.
وبني انن����ا اآلن امام خيارين، االول 
ان نواجه االوملبية ونرفع قضية لدى 
احملكم����ة الرياضية ونس����تعيد احلق 
املسلوب الثاني نخضع للتهديدات ونهدر 
حق الدولة في الدفاع عن نفسها، وهذا 

في وقت اجازة واجلميع واغلب االعضاء 
خارج البالد.

قرار ظالم ومتجن

من جانبه، اكد عضو مجلس ادارة 
نادي كاظمة جهاد الغربللي انه لو كان 
في موقع يسمح له باتخاذ القرار لرفع 
قضية في احملكم����ة الدولية الرياضية 
على اللجنة االوملبية الدولية لتعليقها 
عضوي����ة الكويت ألنه قرار ظالم وفيه 
الكثير من التجني، الن هناك دوال تخالف 
وبطريقة اكث����ر مما يحدث في الكويت 
لكنها لم توجه اليها اشارة او حتى كتابا 
ال من قريب او م����ن بعيد، ما يعني ان 
هناك ضغطا مباشرا من داخل الكويت 
على االوملبية التخ����اذ مثل هذا القرار، 
مؤكدا ان هذا القرار انتصار ملواقف بعض 

اخرى«.
واشار د.فيلطح الى ان قرار اللجنة 
االوملبي����ة الدولية غي����ر ملزم لالحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( والذي دائما 
ال يأخذ مبثل هذه التعليقات ما يعني 
ان مباراة الكويت واستراليا 6 اجلاري 
في تصفيات آسيا املؤهلة الى النهائيات 
2011 في الدوحة ستقام في موعدها ولن 
يك����ون هناك اي ايق����اف او تعليق كما 
يروج البعض ألن »فيفا« احتاد منفصل 
عن اللجنة االوملبية الدولية وغير ملزم 

بتطبيق قراراتها.
وبني ان اعضاء مجلس ادارة الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة سيعقدون 
اجتماع����ا االثنني املقبل لوضع احللول 
والرد على التعليق، مبينا انه من الصعب 
عقده هذه االيام ألن اجلميع يعرف اننا 

مضيفا أنه »ال يعلم ما اذا كان روغ قد 
اطلع على الرسالة ام ال«.

وقال انه دع����ا مجلس ادارة الهيئة 
لالجتماع االثنني املقبل ملناقشة تداعيات 
هذا االيقاف واخلطوات التي ستتخذها 

الهيئة ملعاجلة املوضوع.

قرار متوقع

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس 
ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
د.حمود فليطح انه كان يتوقع ذلك القرار 
املؤلم الذي سيوقف نشاطنا الرياضي 
على املس����توى االوملب����ي، قائال »عيب 
على بعض االشخاص الذين يصعدون 
املوضوع ويضع����ون الكويت في هذا 
املوقف احملرج، واملطل����وب منهم اآلن 
االلتفات لسمعة البلد ال التصعيد مرة 

مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
أصدرت اللجنة االوملبية الدولية امس 
كما كان متوقعا قرارا بتعليق عضوية 
اللجنة االوملبية الكويتية وفقا لالئحة 
رقم 9/28 من الالئحة االوملبية، مؤكدة 
انها لن تتمكن من النظر في إلغاء ذلك 
التعليق إال ف����ي حال احترام االتفاقات 
املوقعة معها ووضعها موضع التنفيذ 
وذلك لضمان استقالل احلركة االوملبية 

في الكويت.
واوضح الكتاب ان���ه رغم جهود 
الدولية في حلحلة  اللجنة االوملبية 
الذي تس���ببت فيه تدخالت  املوقف 
احلكومة واجلهات املعنية في شؤون 
احلرك���ة االوملبية ف���ي الكويت فان 
االتفاقات املوقعة وااللتزامات املترتبة 
عليها لم يت���م احترامها وفق املوعد 
النهائي احملدد في 31 ديسمبر املاضي 

والذي مت متديده عدة مرات.
وفي اول رد فعل، اكد رئيس مجلس 
االدارة واملدير الع���ام للهيئة العامة 
للش���باب والرياضة فيصل اجلزاف 
ان الهيئة تسلمت نسخة من الرسالة 
املوجهة من اللجنة االوملبية الدولية 
الى رئيس اللجنة االوملبية الكويتية 
الشيخ احمد الفهد بشأن ايقاف النشاط 

الرياضي.
وقال ل� »كونا« ان الرسالة اوضحت 
ان االيقاف مؤقت وسيرفع بعد االنتهاء 
من تعديل القوانني الرياضية لتتوافق مع 
امليثاق االوملبي، مشيرا الى ان الرسالة لم 
تتطرق الى موضوع حل األندية العشرة 

الذي اعتبره امرا سياديا للكويت.
واضاف اجلزاف أن الكويت ابرمت 
مع اللجن����ة االوملبية الدولية اتفاقيات 
عدة للخروج من هذه األزمة وان القانون 
االخير الذي اقره مجلس االمة االربعاء 

املاضي جاء تنفيذا لهذه االتفاقيات.
وذكر انه بحسب املعلومات املتوافرة 
الش����ؤون االجتماعية  لديه فان وزير 
والعمل د. محمد العفاسي بعث برسالة 
اول من امس الى رئيس اللجنة االوملبية 
الدولية جاك روغ ابلغه فيها أن مجلس 
األمة اقر هذه التعديالت في املداولة األولى 

فيصل اجلزاف
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