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مبارك الخالدي
الرياضية  عقدت األندية 
اجتماعا تشاوريا مساء أمس 
مبقر النادي العربي.. وأصدرت 

القرارات التالية:
ارس����ال برقي����ات تأييد 
للقوانني الرياضية الكويتية 
الصادرة من الكويت والتأكيد 
على س����يادة الكويت وحقها 
في اتخ����اذ القوانني اخلاصة 
بها لكل من صاحب الس����مو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
مجلس األمة ووزير الشؤون 

االجتماعية والعمل.
اتفقت األندية على مخاطبة 
االحتادات الرياضية لتزويدها 
التي متت بينها  باملراسالت 
الدولية  وب����ني االحت����ادات 
وردود االحت����ادات احمللي����ة 
عليها في حل مشاكل الكويت 

واإلجراءات التي اتخذتها بخصوص اللجنة األوملبية الكويتية وموقفها السلبي من 
هذه األزمة.

مراس����لة االحتادات املعنية لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فيما آل اليه 
وضع الرياضة الكويتية وهل باشرت االحتادات الدور املنوط بها من التنسيق واتخاذ 

آلية حلماية الرياضة الكويتية وقوانينها.
تأييد القوانني الكويتية الصادرة من السلطة التشريعية واستنكار تدخل اللجنة 

األوملبية الدولية واالحتادات 
الدولية علما أن امليثاق األوملبي 
الذي ين����ص على ان اللجنة 
األوملبية الدولية ال يحق لها 
أن تتخ����ذ أي عقوبة ضد أي 
جلنة أوملبية وطنية س����واء 
باإليقاف املؤق����ت أو تعليق 
العضوي����ة أو حتى س����حب 
االعتراف إال بعد اخطار اللجنة 
الوطنية واالطالع  األوملبية 
على ردها وتفنيدها للمبررات 
التي ارسلتها اللجنة األوملبية 

الدولية.
مطالبة القيادات الرياضية 
الكويتية والذين يتبوأون عددا 
من املناصب الدولية والقارية 
التدخ����ل والقي����ام بدورهم 
الوطني جتاه احلملة الشعواء 
التي تقع حاليا على الكويت 
الكويت  وتوضيح موق����ف 
وحكومتها احلقيقي وانها ال 
تتدخل في عمل االحتادات الرياضية ومواجهة كل من تسول له نفسه الهجوم على 
الكويت وقوانينها. تش����كيل جلنة من األندية الرياضية تتمثل في كل من: العربي، 
القادس����ية، النصر، كاظمة والصليبخات لبحث األم����ر واتخاذ اإلجراءات القانونية 
واإلصالحية الالزمة لدعوة اجلمعية العمومي����ة غير العادية لالحتادات الرياضية 
في أس����رع وقت ممكن على أن تبدأ اجتماعاتها في متام الساعة السادسة من مساء 

غد املوافق 14 اجلاري مبقر النادي العربي الرياضي.

إيقاف كأس العالم للمبارزة
حتى إشعار آخر

السالم يناشد الحكومة والمجلس 
التدخل لرفع اإليقاف

اخلارجية مرة اخرى.
ولفت برج���س الى انه بهذا 
القرار ُح���رم املنتخب األول من 
املباراة الودية اول من امس امام 
منتخب الفلبني، خاصة ان هذا 
اللقاء كان سيعود بالفائدة على 
الالعبني، الس���يما انهم مقبلون 
على مشاركات خارجية في الفترة 
املقبلة، كما س���يحرم املنتخب 
كذلك من املش���اركة في بطولة 
إيران  التضامن اإلس���المي في 

أبريل املقبل.

يحيى حميدان
ناشد رئيس احتاد كرة السلة 
الشيخ حمد الس���الم احلكومة 
ومجلس األمة التدخل بأس���رع 
وقت لتعديل القوانني الرياضية 
مبا يكفل رفع اإليقاف عن الرياضة 

الكويتية مبختلف ألعابها.
 وأكد السالم ل� »كونا« وجوب 
التعاون بني اجلميع بهدف حتقيق 
مطالب اللجنة الدولية لضمان 
النشاط  إيقاف  عدم اس���تمرار 

الرياضي.
 وأضاف »ال نريد أن نكابر 
أو نزايد على اسم الكويت وال 
نري���د املتاجرة بالقضية ولكن 
يجب على جميع املختصني بذل 
ما بإمكانهم لتحقيق املنش���ود 
وإع���ادة الروح ال���ى الرياضة 

الكويتية«.
من جهته، قال أمني سر احتاد 
كرة الس����لة ضاري برجس ان 
الك����رة اآلن في ملع����ب الهيئة 
العام����ة للش����باب والرياضة 
ومجلس األمة واحلكومة وعليهم 
جميعا حتمل املسؤولية حتى 
تعود كرة السلة الى املشاركات 

مبارك الخالدي
أعلن أمني السر املساعد الحتاد املبارزة حامد الشمري عن إيقاف 
بطولة كأس العال���م للمبارزة املزمعة إقامتها في الكويت بعد غد 

حتى إشعار آخر.
وذكر الش���مري ان االحتاد تلقى أمس كتابا من االحتاد الدولي 
للعبة يفيد فيه بضرورة إيقاف النش���اط والبطولة، معتبرا ذلك 
ضربة قوي���ة للبطولة التي أعد لها جي���دا وكانت مبنزلة الوجه 
احلضاري للرياضة من خالل اس���تضافة أب���رز جنوم العالم في 
اللعبة والتي باتت عالمة مميزة في البطوالت مبشاركة 130 مبارزا 

من خيرة الالعبني.
وتعتبر البطولة محطة عبور مهمة للوصول الى أوملبياد 2012 
في لندن، السيما ان البطولة ستقدم للمشاركني فيها تصنيفا جديدا 

يؤهلهم الى األوملبياد.
ونظرا الرتباط البطولة باالوملبياد فإن اإليقاف يشملها وال مجال 
الى اقامتها ف���ي الوقت الراهن بعد وصول كتاب اللجنة األوملبية 
الدولية بضرورة اس���تمرار التعليق لعدم االتفاق على ما طلبته 

اللجنة من الكويت حلل األزمة الرياضية.
يذكر ان احتاد املبارزة أقام معسكرا خارجيا للمنتخب الوطني 
في أملانيا استعدادا لهذه البطولة وكان ناجحا بكل املقاييس نظرا 

ألن أملانيا من الدول املتقدمة في لعبة املبارزة.

صورة من كتاب االحتاد الدولي لكرة السلة

حديث بني مرزوق الغامن وصالح املال في املجلس أمس

صورة ضوئية لكتاب اللجنة االوملبية الدولية إلى د.محمد العفاسي

كاظمة سعيد بلقب اتحاد الطائرة 
أكد العبو ك���رة الطائرة في 
نادي كاظم���ة ان فوزهم بلقب 
بطولة االحتاد اخلامسة للمرة 
الثاني���ة في تاريخه���م لم يأت 
من ف���راغ. وأجمع الالعبون في 
تصريحات ل���� »كونا« على أن 
الفوز باللقب لم يأت بس���هولة 
في ظل املنافس���ة الشديدة من 
فرق القمة في البطولة شاكرين 
مجلس ادارة النادي على الثقة 

التي أولوها للفريق.
وقال يوسف القالف ان الفوز 

باللقب ينتظره الفريق بعد غياب 
4 سنوات عن منصات التتويج. 
من جانبه أكد موسى بحروه ان 
كاظمة وبتحقيقه للقب »متكن من 
حتقيق الهدف املنشود بتشكيلة 
جمعت بني العبي اخلبرة والعبني 
صغار الس���ن كان���وا على قدر 
املسؤولية وحققوا ما كان يسعى 
اليه اجلميع وعلى رأسهم مجلس 
ادارة النادي الذي لم يبخل على 
الفريق وسانده بكل الوسائل التي 

كفلت حتقيقه اللقب«.

كررت في رسالة جديدة تعليق العضوية مادام االتفاق مع »الهيئة« و»الشؤون« لم ُينفذ

»األولمبية الدولية«: قانون رياضي جديد وحكم ذاتي للجنة األولمبية الكويتية
قان���ون الرياضة اجلديد الذي 
مت اع���داده باالتفاق مع الهيئة 
العامة للشباب والرياضة والذي 
يتفق مع مبادئ وقواعد احلركة 
االوملبي���ة وتوقع���ات اللجنة 

االوملبية الدولية.
2 � ان مب���دأ احلكم الذاتي 
للحركة االوملبية والرياضية 
يجب ان يكون موضع احترام 
العملية. وعلى  الناحي���ة  من 
ذلك فان كل ش���اغلي املناصب 
الشرعيني في النوادي الرياضية 
الذين انتخبوا بتاريخ 23 اكتوبر 
2008 والذين جرى عزلهم بقرار 
احادي من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بتاريخ 14 نوفمبر 
انتهاك ملبدأ احلكم  2009 )في 
الذاتي( يج���ب ان يعودوا الى 

مناصبهم.
مالحظ���ة: نذكر مرة اخرى 
بأنه والى ان يتم ذلك فان اللجنة 
االوملبي���ة الدولية لن تعترف 
بأي قرار او اج���راء قد يتخذ 
بالنيابة عن النوادي الرياضية. 
من قبل »جل���ان مؤقتة« غير 
ش���رعية وس���تنظر اللجن���ة 
االوملبية الدولية مبسألة رفع 
تعليق عضوية اللجنة االوملبية 
الكويتية فقط بعد استكمال كل 
اخلطوات املذكورة اعاله وابالغنا 

بذلك رسميا.

االلتزامات  ان االتفاقيات/  كما 
املقدمة من السلطات الكويتية 
املعنية بإيج���اد حل للوضع 
لم يتم التقيد بها ضمن املهلة 

النهائية املتفق عليها.
ومن خالل رسالتكم نتفهم 
كل اجلهود التي تبذلونها اآلن 
حلل الوضع والتي هي موضع 
البالغ. ولكن مسودة  تقديرنا 
التعديالت التي ارسلتموها الينا 
بتاريخ 31 ديسمبر ال تنسجم 
مع ما ج���رى االتفاق عليه في 
آخر اجتماعات بيننا وبشكل 
خاص االجتماع الذي عقد مع 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بتاري���خ 23 اكتوبر 2009 في 

لوزان.
وبناء عليه نود ان نلخص 
مرة اخرى الشروط الضرورية 
)التي س���بق ان ذكرناها لكم 
العام���ة للش���باب  وللهيئ���ة 
والرياضة في عدة مناسبات( 
والتي ينبغي تلبيتها كشرط 
مس���بق لكي تتمك���ن اللجنة 
االوملبية الدولية من النظر في 
رفع تعلي���ق عضوية اللجنة 

االوملبية الكويتية.

قرارات 

1 � يجب اس���تكمال وتبني 
واصدار قانون الرياضة اجلديد 

ال���ى ذل���ك ان الهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة لن تصدر 
او تفرض بشكل الزامي أي نظام 
اساسي ش���امل لكل املنظمات 

الرياضية.
وكما تعرف���ون فانه خالل 
اجتماعن���ا مع الهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة بتاريخ 23 
اكتوبر 2009 جرى بحث مطول 
ملسودة قانون جديد للرياضة 
ومت التوصل الى صياغة نهائية 
له باالتف���اق مع الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
وكان���ت مس���ودة قان���ون 
الرياض���ة اجلدي���د جاه���زة 
لتقدميها للسلطات املعنية في 
الكويت ولكن ألسباب جنهلها 
لم يت���م ذلك. ويرجى الرجوع 
الى رسالتنا اليكم بتاريخ 28 
اكتوبر 2009 والوثائق املرفقة، 
أي الى خالصة ملناقشاتنا مع 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بتاريخ 23 اكتوبر والى مسودة 
قان���ون الرياضة اجلديد التي 
نوقشت ومت االتفاق عليها من 
قب���ل اللجنة االوملبية الدولية 
العام���ة للش���باب  والهيئ���ة 

والرياضة. 
ولكي نبسط املسألة فاننا 
ننصح بقوة السلطات الكويتية 
املعني���ة بالنظر في مس���ودة 

)وبش���كل خاص القوانني رقم 
1978/42 و1992/43 و2007/5( 
والت���ي تتعارض م���ع مبادئ 
وقواعد احلركة االوملبية يجب 
ان تفقد صالحيتها عندما يدخل 
قان���ون الرياضة اجلديد حيز 
التطبي���ق. وهذا يعني اضافة 

االحت���ادات الرياضية الدولية 
املختصة(.

اض���اف���ة ال���ى ذلك يجب 
ان يك���ون هنالك نص واضح 
الرياضة  وصريح بان قانون 
اجلديد سيحل محل وينقض 
ويبطل اي مواد اخرى في قوانني 

اخرى تتص���ل بالرياضة في 
الكويت وميكن ان تتعارض مع 
مبادئ وقواعد احلركة االوملبية 
)مبا فيها مبدأ احلكم الذاتي(. 
وبتعبير آخر فإن أي مادة في 
القوانني املطبق���ة حاليا فيما 
الكويت  يتعلق بالرياضة في 

الكويتية  الس���لطات  من قبل 
املختصة.

يجب ان يكون قانون الرياضة 
اجلديد متوافقا ومنسجما مع 
املب���ادئ والقواعد التي حتكم 
احلرك���ة االوملبية )وبش���كل 
خاص امليثاق االوملبي وانظمة 

اللجن���ة االوملبية  ك���ررت 
الدولي���ة طلبها م���ن القائمني 
على الشأن الرياضي الك�ويتي 
ض���رورة التقي���د باملواثي���ق 
االوملبي���ة وتطبي���ق قان���ون 
الرياضة ال���جديد ب���ما يتالءم 
اللجنة االوملبية  مع ش���رائع 
اعادة االندية  الدولية واوالها 
املنحلة وعدم شرعية »اللجان 
املؤقت���ة« لالندي���ة ورف���ض 

قراراتها. 
ج���اء ذلك، في رس���الة من 
اللجنة االوملبية الدولية امس 
ادارة  مذيل���ة بتوقيع مدي���ر 
العالقات العامة واالعالم فيها 
وموجهة للمعنيني في الكويت 
هذا فحواها: الى د.محمد العفاسي 
وزي���ر الش���ؤون االجتماعية 
والعمل، هذه الرسالة هي جواب 
على رسالتكم املؤرخة في 31 
ديسمبر 2009 الى رئيس اللجنة 
االوملبية الدولية التي نشكركم 

عليها.
كما تعرفون جرى في 1 يناير 
2010 تعلي���ق عضوية اللجنة 
اللجنة  الكويتية في  االوملبية 
االوملبية الدولية كاجراء وقائي 
للحرك���ة االوملبية في الكويت 
انطالق���ا من ان التش���ريعات 
الرياضية الكويتية ال تتفق مع 
مبادئ وقواعد احلركة االوملبية 

عودة كل شاغلي المناصب الشرعيين المنتخبين باألندية في أكتوبر 2008 رسالة »الشؤون« في 31 ديسمبر ال تنسجم مع ما جرى االتفاق عليه 

سامح عبدالحفيظ
أبدى رئيس جلنة الشباب 
النائب  البرملانية  والرياض���ة 
مرزوق الغ���امن استغرابه من 
الرسالة التي وج���هتها اللجنة 
األومل���بية الدول���ية الى الكويت، 
مش���يرا الى ان اللج����نة اطلعت 
على كل الق�وانني الرياضية في 
معظم ال���دول، ووجدت ان ما 
هو ممنوح هناك للس���لطات 
بشأن الرياضة اض���عاف ما هو 
موجود في القوانني الكويتية، 
معتبرا ان ما حدث مسلسل ال 

يخفى على احد.
الغامن ف���ي تصريح  وقال 
صحاف���ي ام�����س: ان جلن���ة 
الش���باب والرياضة س���تعقد 
اجتماعا غدا )اليوم( تن���اقش 
خالله جميع املسائل املتع��لقة 
بالرسالة التي وجهتها اللجنة 
األوملبية الدولية، الت��ي تعت��بر 
حلقة من ح���لقات امل�سلس���ل 
الرياضي،  املعروف للش���ارع 
ودوافعها ومبرراتها تأتي من 
داخل الكويت من قبل اطراف 
كويتي���ة، ومن يدعي احترامه 
ف���إنه  للم��يث���اق األوملب���ي، 
ين��ص ف���ي احدى مواده على 
انه ال يجوز التداخل بني امليثاق 
األوملبي ونشاطه مع السلطات 
القضائية بأي دولة، الفتا الى ان 

قرار األندية املنحلة العشرة مت 
تأيي���ده من ق���بل احملكمة، وال 
ميكن ألح�د مناق���شة هذا األمر، 

كونه معروضا أمام القضاء.
واس���تغرب الغامن من عدم 
تزويد جلنة الشباب والرياضة 
باملراس���الت الت���ي جرت بني 
الكويتية ونظيرتها  األوملبية 
الدولية، رغم طلبنا ذلك رسميا 
وتوجيه اس���ئلة متعلقة بهذا 
األمر، مشيرا الى ان املادة 46 من 
الالئحة تلزم احلكومة بتزويد 
املراسالت التي تتم مع اللجنة 

املعنية.
وطل���ب الغامن م���ن وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي الدفاع عن 
الكوي���ت، واللجوء الى جميع 
القانونية ملواجهة هذا  السبل 
التعس���ف غير املبرر من قبل 
األوملبية الدولية، كما دعا اللجنة 
األوملبية الكويتية الى مخاطبة 
األوملبية الدولية بخصوص هذا 

التعسف.
من جانبه، اكد النائب صالح 
املال ان الرس���الة االخيرة التي 
وجهتها اللجنة األوملبية الدولية 
الى الكويت تثبت باليقني تواطؤ 
اللجنة لتقويض النظام الرياضي 
في الكويت، مشددا على ضرورة 
اقرار التعديالت الرياضية كما 

العف���اس���ي بش���أن  د.محمد 
ض���رورة االلت���زام باملواثيق 
اللجنة  الدولية ومب���ا قررته 
األوملبي���ة من اش���تراطات او 
بالل��ع���ب محليا هو  االكتفاء 
نتيج���ة لض���غ���وط متارس 
على الوزير من اطراف داخ���ل 
وخ���ارج احلكوم���ة، مضيفا: 
نلتم���س للوزي���ر العذر لذلك 
التس���رع، لكن ال ميكن لوزير 
يحترم اس���تقاللية القضاء ان 

يقول هذا الكالم.
الش���باب  وق���ال ان جلنة 
والرياضة س�����تعقد اجتماعا 
الي���وم تناقش فيه التعديالت 
القانون  املقدمة على  النيابية 
على ان يتم حتديد اجللس���ة 
اخلاصة بإقرار القانون األسبوع 

املقبل.
وش���دد املال على ان الشيخ 
الفه���د باعتباره رئيس  احمد 
اللجنة األوملبية الكويتية يعتبر 
طرفا أصيال وعليه ان يتحمل 
مسؤولياته »ونحن ال نستجدي 

منه التدخل«.
واض���اف: الفهد حينما اراد 
ان يس���وق ألحد املرشحني في 
انتخابات املج���لس اآلسيوي 
بالق���رارات اخلمس���ة،  ج���اء 
ونطالبه اآلن باالنتفاض لبلده 

وسيادته.

اللجنة ج���اك روغ بأنه يريد 
تنصيب نفسه رئيسا للحكومة 
الكويتي  الكويتية والقض���اء 
مؤكدا ان عودة األندية املنحلة 

امر مرفوض.
ورأى امل���ال ان التصري���ح 
الص���ادر من وزير الش���ؤون 

بني الكويت واللجنة تثبت أننا 
قمنا مب���ا هو مطلوب منا ولم 

نخل بأي اتفاقات.
واعتب���ر من���اداة اللجن���ة 
األوملبية بعودة االندية املنحلة 
بنف���س الوجوه Jضع عالمات 
اس���تفهام كبرى متهما رئيس 

جاءت في املداولة األولى إلقامة 
احلجة على اللجنة.

وزاد املال: اننا نوجه رسالة 
ش���ديدة اللهجة الى احلكومة 
بأن تتحرك بالسرعة القصوى 
ملقاضاة اللجنة األوملبية الدولية، 
خصوصا ان الرسائل املتبادلة 

الغانم يطالب العفاسي بمواجهة تعسف »األولمبية الدولية«
والمال يعتبر أن روغ يريد تنصيب نفسه رئيسًا لحكومة الكويت

)متين غوزال(

»االنتقالية« تضع 
خطة برنامج األزرق

عبداهلل العنزي
يجتمع ظهر اليوم رئيس 
اللجن����ة االنتقالية الدارة 
شؤون احتاد الكرة الشيخ 
اليوسف مع ممثلي  احمد 
القادسية والكويت  اندية 
وكاظمة لبحث مسألة تفريغ 
الدوليني ملعسكر  الالعبني 
االزرق اخلارجي خصوصا 
ان هذه االندية تشارك في 
كأس االحتاد اآلسيوي يومي 

23 و24 فبراير املقبل.
وفي حالة موافقة االندية 
الثالثة على تفريغ العبيها 
ل����الزرق س����يقيم االزرق 
معسكرا تدريبيا من يوم 16 
فبراير املقبل وحتى موعد 
مباراة ُعمان املصيرية في 
ختام تصفيات كأس آسيا 
مبدينة العني االماراتية، واذا 
لم توافق على تفريغ العبيها 
سيقيم االزرق معسكرين 
تدريبيني االول في قطر من 
9 وحتى 17 فبراير يتخلله 
مباراتان وديتان، والثاني 
في العني االماراتية من 25 
فبراي����ر وحت����ى 3 مارس 

املقبلني.

األندية تستنكر تدخل »األولمبية« في الشأن الرياضي المحلي
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