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وملا كان����ت اللجنة األوملبية 
الكويتية هي املعنية في املقام 
األول وطالها من االنتقاد الكثير 
من البع����ض الذين اعتقدوا ان 
األوملبية الكويتية اتخذت موقفا 
سلبيا جتاه القرار الدولي ولم 
تفعل دوره����ا حللحلة األزمة 
ورف����ع اإليقاف ع����ن الرياضة 
الكويتية ولكن الناظر الى مذكرة 
»األوملبية« املوجهة الى مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
والذي قام بدوره بإحالتها الى 
جلنة الش����باب والرياضة عبر 
الوزير البد ان يكون منصفا ان 
األوملبية الكويتية برئاسة الشيخ 
احمد الفهد لم تقصر يوما جتاه 
دورها منذ اندالع األزمة عام 2007 
ومارست ادوارا عديدة لم يسلط 
عليها الضوء اإلعالمي ملساعدة 
األطراف الكويتية بكل حتركاتها 
السابقة واحلالية للتعاطي مع 
األزمة مبا فيها الزيارة التاريخية 
الى لوزان  الشباب  لوفد هيئة 
في يوليو 2009 وكذلك الترتيب 
الجتماع الوزير مع رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية البلجيكي جاك 
روغ في لوزان ايضا، والذي أثمر 
إمهال الكوي����ت فرصة لتغيير 
املتعارضة حتى عام  قوانينها 
2012 ش����ريطة تقدمي ما يثبت 
الع����زم على تغيي����ر القوانني 
املتعارضة قبل 2009/12/31 واال 
سيعتبر قرار األوملبية الدولية 
بإيقاف النشاط نافذا اعتبارا من 
2010/1/1 وهذا ما حدث بالفعل 
فعندما لم يصل لألوملبية الدولية 
م����ا يطمئنها ب����ان الكويت في 
االلتزام بتعهداتها  الى  طريقها 
حتى فوات املوع����د املقرر فقد 
أصدرت األوملبية الدولية قرارها 

املعروف.

قانون جديد

ولم تكتف األوملبية الكويتية 
بسرد دورها وموقفها بل زادت 
عليه بتقدمي تصوراتها للخروج 
من هذه األزمة وعبر ذات املذكرة 
وقالت انه البد من إصدار قانون 
جدي����د يح����ل مح����ل القوانني 
القائمة والصادرة  الرياضي����ة 
1978/42 � 1992/43 � 2007/5 ومبا 
ال يتعارض مع امليثاق األوملبي 
وقوانني االحت����ادات الرياضية 

الدولية.
واضاف����ت ان األم����ر اآلخر 
وال����الزم للخ����روج م����ن هذه 
الدوامة ه����و ان تلتزم اجلهات 
احلكومية مبتطلبات األوملبية 
الدولية الواردة بكتبها املؤرخة 
 ،2009/12/9  ،2009/11/17

.2010/1/11 ،2009/12/21
وبالنظر الى الكتب املش����ار 
إليها فإنها في مجملها تش����كل 
املبادئ الت����ي تريدها األوملبية 
الدولية ان تشكل أساسا للقانون 
احمللي محل التعديل خصوصا 
ان األوملبي����ة الدولي����ة تفهمت 
وجهة النظ����ر الكويتية والتي 
تعتبر ان القوانني احمللية ذات 
سيادة ال ميكن الغاؤها بناء على 
طلب خارجي ولكن من املمكن 

ممثل عن اللجنة االوملبية الدولية 
وهو االمر ال����ذي كان له اكبر 
االثر في تعزيز ثقة التنظيمات 
الدولية باالجراءات  الرياضية 
التي تقوم بها من اجل تعديل 

القوانني احمللية.
رابعا: قامت اللجنة االوملبية 
وفقا للقانون 28/9 بأداء الدور 
املن����وط بها وذل����ك من خالل 
االتص����االت املكثف����ة واجلهود 
الكبيرة التي قامت بها من اجل 
متديد كل الفرص التي منحتها 
اللجنة االوملبية الدولية للهيئة 
العامة للشباب والرياضة من 
القوانني لتتماشى  اجل تعديل 
امليثاق االوملب����ي وقوانني  مع 
االحت����ادات الدولية الى جانب 
الفعالة في تسهيل  مساهمتها 
تنظيم وعق����د االجتماعات بني 
العامة  الهيئة  املس����ؤولني في 
للش����باب والرياضة واللجنة 
االوملبية الدولية وذلك في اطار 
اجلهود املبذولة من اجل تعديل 
القوان����ني الرياضي����ة احمللية، 
وبسبب عدم التزام املؤسسات 
احلكومي����ة ذات الصلة بإجراء 
التعديالت عل����ى القانون رقم 
5 لس����نة 2007 وفقا للمواعيد 
النهائية املتكررة التي حددتها 
اللجنة االوملبي����ة الدولية فقد 
مت اصدار قرار تعليق عضوية 

اللجنة االوملبية.
خامسا: قامت اللجنة االوملبية 
بناء على طلب من الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة مبخاطبة 
الدولي����ة  اللجن����ة االوملبي����ة 
باعطاء مهلة النتخابات االندية 
واالحتادات الرياضية حتى نهاية 

عام 2012.

 مرئيات اللجنة االولمبية الكويتية

انه  اللجن����ة االوملبية  ترى 
للخروج من دائرة االزمة الراهنة 
وانهاء العقوبة الدولية املفروضة 
على اللجنة االوملبية الكويتية 
واالحتادات الرياضية الوطنية 

يجب اتباع اخلطوات التالية:
اوال: الت���زام الهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة بتنفيذ جميع 
االلتزام���ات واملواثيق املرتبطة 
باللجنة االوملبية الدولية منذ عام 
2007 حتى املهلة النهائية التي 
مت حتديدها بتاريخ 2009/12/31 
اخلاصة بإصدار قانون جديد يحل 
محل القوانني الرياضية الكويتية 
الص���ادرة )1978/42 – 1992/43 
– 2007/5( مب���ا ال يتعارض مع 
امليثاق االوملبية وقوانني االحتادات 

الرياضية الدولية.
آل����ت اليه  ثاني����ا: نظرا ملا 
املفاوضات بني اجلهات احلكومية 
الكويتي����ة واللجن����ة االوملبية 
الدولية م����ن عدم التوصل الى 
اي حلول بشأن الوضع الرياضي 
القائ����م، فان ذل����ك يتطلب من 
اجله����ات احلكومي����ة حتقيق 
اللجن����ة االوملبية  متطلب����ات 
الدولية الواردة بكتبها املؤرخة 
في )2009/11/17 – 2009/12/9 – 

.)2010/1/11 – 2009/12/21

مواءمتها وتعديلها لتنسجم مع 
امليث����اق األوملبي الدولي وعلى 
هذا األس����اس طالبت األوملبية 
الدولية عبر رسالتها الى وزير 
الشؤون في 2009/8/4 باآلتي: 
انه وبهدف مساعدتنا من أجل 
االلتزام بإجراء التعديالت على 
قانونكم الرياضي جلعله ينسجم 
مع امليثاق األوملبي الدولي نود 
التالية:  املب����ادئ  التأكيد على 
أوال ينبغ����ي أن يعبر القانون 
بوضوح حقيقة ان االحتادات 
الرياضية احمللية وكذلك اللجنة 

األوملبية الكويتية تلتزم بقوانني 
االحتادات الدولية وبنود امليثاق 
األوملبي الدولي، وثانيا يجب ان 
تكون النظم األساسية لالحتادات 
الوطني����ة منس����جمة دائما مع 
األنظمة األساس����ية لالحتادات 
الدولية وامليثاق األوملبي، وثالثا 
ينبغي ان تتم هذه التعديالت 
عبر اجلمعيات العمومية لهذه 
االحت����ادات باعتباره����ا اجلهة 
صانعة القرار وان تكون جميع 
هذه البنود وآلياتها وتشكيالتها 
وطريقة عقد اجتماعاتها يجب 

ان تكون مسؤوليتها حتت هذه 
الكيانات، وعليه فعندما يصدر 
نظام أساسي ألي احتاد أو عندما 
يش����كل يجب ان يتم ذلك عبر 
العمومية وليس  اجلمعي����ات 
بقوانني أو مراسيم، وخامسا: 
يجب ان تكون العملية االنتخابية 
ألي احتاد بكاملها وفقا للنظام 
األساسي لها وبدون أي تدخل 
خارجي، وسادسا فيما يختص 
بالنزاعات الرياضية التي تنشأ 
فإننا ننصح بأن يتم ذلك بشكل 
ودي ضمن احلركة األوملبية أي 

خارج احملاكم املدنية وان حتل 
على الصعيد احمللي قدر اإلمكان 
وان تعذر ذلك يتم اللجوء الى 
محكم����ة الن����زاع الرياضي في 

لوزان.
ه����ذه املبادئ هي األس����اس 
الدولية  الذي حددته األوملبية 
إلجراء أي تعديالت على القوانني 

احمللية.

جهود »األولمبية الكويتية« 

أوال: سعت اللجنة األوملبية 
الكويتية منذ فبراير 2007 حتى 

عام 2009 بجهود كبيرة من أجل 
تقريب وجهات النظر وااللتزام 
بتطبيق القوانني والتشريعات 
الكويتية ال����ى جانب تطبيقها 
القوانني واملواثي����ق األوملبية 

والدولية.
ثانيا: قامت اللجنة األوملبية 
بإضف����اء الش����رعية الدولي����ة 
الش�������ؤون  ق����رار وزير  على 
االج���تماعي����ة والعم����ل بحل 
الكويتية  اللجن����ة األوملبي����ة 
واالحتادات الرياضية وذلك من 
خالل دعوة اجلمعيات العمومية 

تلك التنظيمات الرياضية إلجراء 
انتخابات لكي يت���ماشى ذلك 
مع متطلبات اللج���نة األوملبية 
الدولية وكان لالتصاالت املكثفة 
الت����ي قامت بها م����ع القيادات 
الدولية األثر الكبير في حتقيق 

ذلك.
ثالثا: لعبت اللجنة االوملبية 
دورا بارزا باقناع اللجنة االوملبية 
الدولية بإجراء انتخابات لالندية 
الرياضية وفقا ملا ورد بقانون 5 
لسنة 2007 وقد متت االنتخابات 
بتاري����خ 2008/10/23 بحضور 

بين إصرار اللجنة األولمبية على شروطها وانشغال الرياضيين بالنزاعات القضائية )1 ـ 2(

تعليق النشاط الرياضي اليزال مستمرًا.. والحديث عن الحلحلة »مكانك راوح«
مبارك الخالدي

التزال الرياضة الكويتية خ��ارج منظومة الرياضة الدولية منذ صدور قرار اللجنة األوملبية الدولية بإيقاف 
النشاط الرياضي اعتبارا من األول من يناير املاضي مبوجب القانون 9/28 من امليثاق األوملبي الدولي.

ول��م تكتف األوملبية الدولية بإصدارها قرار اإليقاف بل قدمت وصف��ة عالجية للوضع القائم عبر تأكيدها 
على ان اخلروج من األزمة يكمن في أمرين ال ثالث لهما األول إصدار قانون جديد يعزز صالحيات اجلمعيات 
العمومي��ة لالحت��ادات املختلفة وإبعاد التدخالت احلكومي��ة عنها، والثاني رفضها الكامل لق��رار الهيئة العامة 
للشباب والرياضة الشهير والذي حلت مبوجبه األندية ال� 10 في ال� 14 من نوفمبر املاضي واعتبرت عودة تلك 
املجالس أمرا البد منه وشرطا أساسيا لرفع اإليقاف وجاء ذلك برسالة تلقاها وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس��ي بتاريخ 2009/12/9. ويالحظ مما س��بق ان األوملبية الدولية رسمت بوضوح خارطة الطريق 
لرفع اإليقاف عن النشاط الرياضي الكويتي وعودته الى احلظيرة الدولية وبغير ذلك فإن الوضع سيبقى على 

ما هو عليه ريثما تتحقق املطالب الدولية.

شروط اللجنة األولمبية الدولية لرفع اإليقاف تطبيق قانون جديد وعودة المجالس المنحلة

اللجنـة األولمبيـة الكويتيـة قدمـت الحلـول عبـر مذكرة رسـمية لوزير الشـؤون

الخروج من دائرة األزمة الراهنة وإنهاء العقوبة الدولية بيد »مرئيات« األولمبية الكويتية

االزمة الرياضية الكويتية مازالت حبيسة الشباك

.. ورّد »األوملبية الكويتية« على استيضاح الهيئة صورة ضوئية لهيئة الشباب والرياضة الستيضاح القرار .. وأخرى لقرار تعليق النشاط الرياضي صورة ضوئية من »األوملبية الدولية« لوزير الشؤون

يتبع غداً


