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دعا «األوملبية الدولية» لزيارة الكويت وسماع وجهة نظرها ملناقشة القانون اجلديد

احلمود يجدد دعوته لرفع اإليقاف عن الرياضة الكويتية
وزي� � � � � ��ر ال � � �ش � � �ب � � ��اب :ال� � �ك� � ��وي� � ��ت أب� � � � � ��دت م � � ��رون � � ��ة ف ��ي
ت� �ع ��دي ��ل ال � �ق� ��وان� ي��ن مب � ��ا ال ي � �ت � �ع� ��ارض م � ��ع م �ص��احل �ه��ا
جدد وزير االعالم ووزير الدولة
ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب ال��ش��ي��خ سلمان
ص��ب��اح س��ال��م احل���م���ود ال��ص��ب��اح
االرب���ع���اء دع��وت��ه ل��رف��ع االي��ق��اف
امل��ف��روض على الرياضة الكويتية
بشكل مؤقت لتمكني منتخب الكويت
لكرة القدم من املشاركة في كأس
االمم االسيوية.
وجاء ذلك في بيان للشيخ سلمان
في اعقاب التطورات االخيرة وردا
على الشروط املفروضة على دولة
ال��ك��وي��ت م��ن ق��ب��ل ب��ع��ض الهيئات
الرياضية الدولية (اللجنة االوملبية
ال��دول��ي��ة واالحت����اد ال��دول��ي لكرة
القدم).
واكد الشيخ سلمان من خالل رده
على كل من كتابي اللجنة االوملبية
الدولية املؤرخ في 2016/12/31
واالحتاد الدولي لكرة القدم بتاريخ
 2017/1/8ع��ل��ى دع��وت��ه لرفع
االي��ق��اف امل��ف��روض على الرياضة
الكويتية بشكل مؤقت لتمكني منتخب
الكويت لكرة القدم من املشاركة في

قرعة تصفيات كأس االمم االسيوية
لكرة القدم .2019
وق����ال ان «م��ض��م��ون رد دول���ة
الكويت على الشروط املفروضة على
رياضتها بكتاب اللجنة االوملبية
الدولية وكتاب االحتاد الدولي لكرة
القدم كان مرنا بقبول ما ميكن تنفيذه
من هذه الشروط ومبا ال يتعارض
مع صحيح تطبيق القانون الوطني
ودون االخالل مبصلحة الدولة».
واض����اف «ت��ض��م��ن ك��ت��اب��ي ال��رد
املرسلني الى كل من اللجنة االوملبية
ال��دول��ي��ة واالحت����اد ال��دول��ي لكرة
القدم املوافقات املطلوبة واملمكنة
بشأن تولي اجلمعيات العمومية
م��س��ؤول��ي��ة تشكيل جل���ان مؤقتة
الدارة ش��ؤون الهيئات الرياضية
املعنية وامل��واف��ق��ة م��ن حيث املبدأ
بان تقوم دولة الكويت بالتفاوض
ب��ش��أن ال��ت��س��وي��ة وال��ص��ل��ح حيال
ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي رف��ع��ت��ه��ا حكومة
دول��ة الكويت ضد بعض الهيئات
الرياضية الدولية شريطة ان يتم

رف��ع االي��ق��اف مؤقتا ع��ن الرياضة
الكويتية».
واوض���ح ب��ان «احل��ك��وم��ة قدمت
ق��ان��ون��ا ج��دي��دا وم��ت��ط��ورا بشأن
الرياضة الكويتية وقدمته بالفعل
الى مجلس االمة املوقر ليأخذ مساره
الصحيح وال��دس��ت��وري باملناقشة
والصدور داعيااملعنيني بالهيئات
الرياضية الدولية لزيارة الكويت
وس��م��اع وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا ملناقشة
القانون اجلديد».
وش����دد ع��ل��ى ان «االس��ت��ج��اب��ة
احل��ك��وم��ي��ة م��رن��ة وم��ن��ط��ق��ي��ة مع
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ه��ي��ئ��ات ال��ري��اض��ي��ة
ال��دول��ي��ة مب��ا الي��ت��ع��ارض وسالمة
تطبيق القوانني ومبا يخدم مصلحة
ال��ري��اض��ة وال��ري��اض��ي�ين وي��رف��ع
االي��ق��اف امل��ف��روض على الرياضة
الكويتية وبالتالي الوصول الى حل
نهائي وشامل».
واع��رب الشيخ سلمان عن شكرة
ال��ى اعضاء مجلس االم��ة املوقرين
لتعاونهم مع الهيئة العامة للرياضة

ل��رف��ع االي��ق��اف ال��ري��اض��ي ليتمكن
منتخب ك���رة ال��ق��دم ال��ك��وي��ت من
املشاركة في قرعة تصفيات كأس
االمم االسيوية .2019
وكانت جلنة الشباب والرياضة
البرملانية الكويتية قد وجهت كتابا
لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
لرفع االيقاف الرياضي عن الكويت
مؤقتا م��دة ستة اشهر لالنتهاء من
مشروع قانون جديد يحقق متطلبات
اللجنة االوملبية الدولية م��ع عدم
التعارض مع دستور الكويت.
وكان الشيخ سلمان قد اكد في وقت
سابق ان احلكومة قدمت ك��ل م��ا هو
مطلوب منها لرفع االيقاف الرياضي
مؤكدا ان هذا هو موقفها النهائي.
وأعرب الشيخ سلمان احلمود في
تصريح للصحافيني عقب حضوره
اجتماع جلنة الشباب والرياضة
البرملانية عن امله في ان يتعاون
اجلميع م��ن اج��ل االن��ت��ه��اء م��ن هذه
امل��ش��ك��ل��ة وال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى تطوير
مستقبل الرياضة الكويتية.

الوزير احلمود مع رئيس اللجنة االنتقالية فواز احلساوي

انطالق النسخة الـ  55من كأس سمو األمير اليوم
تنطلق اليوم اخلميس منافسات أغلى
البطوالت الكويتية« ،كأس سمو األمير »
الشيخ صباح األحمد» ،في نسختها .55
وت��ق��ام م��ن��اف��س��ات ال��ب��ط��ول��ة بنطام
الدوري ،مبشاركة  15ناديا موزعة على
مجموعتني ،يصعد منهما  4ف��رق إلى
املربع الذهبي ،والذي يقام بنظام خروج
املغلوب.
ويغيب حامل اللقب فريق الكويت عن
اجلولة األول��ى ،التي تشهد اليوم أربع
م��واج��ه��ات ،ضمن منافسات املجموعة
األول���ى جتمع ال��س��اح��ل م��ع التضامن،
واليرموك مع خيطان ،والقادسية مع
برقان والصليبيخات مع اجلهراء.
فيما تستكمل منافسات اجلولة غدا
اجلمعة ،بإقامة ث�لاث مباريات ضمن
م��ن��اف��س��ات امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ،جتمع
ال��ش��ب��اب م��ع ال��ن��ص��ر ،والفحيحيل مع
الساملية ،وكاظمة مع العربي.
وتبدو امل��ب��اراة األخ��ي��رة ،بني العربي
ال��وص��ي��ف ،وك��اظ��م��ة ،ه��ي األب����رز ،في
اجلولة االولى ،في ظل مهمة سهلة نسبيا
للقادسية أمام برقان ،ومتكافئة في بقية
املباريات.
ويعيش العربي حالة جيدة في الوقت
احلالي ،في ظل نتائج إيجابية في الفترة
األخ��ي��رة ،وال��وص��ول لوصافة ال��دوري

بفارق نقطة عن املتصدر الكويت ،كما
أن األخ��ض��ر ،يقوم ف��ي ال��وق��ت احلالي،
بصفقات من العيار الثقيل ،من شأنها أن
تزيد من ق��وة الفريق ،الطامح ملنصات
التتويج في املوسم احلالي ،مع املدرب
الصربي ميودراج جيسك.
في املقابل ،ال تقل قوة كاظمة ،وطموحه
في البطولة عن العربي ،فالبرتقالي يدرك
أن ال��ك��أس ،ق��د يكون الفرصة األخيرة
له في املوسم احل��ال��ي ،من أج��ل صعود
منصات التتويج ،في ظل أداء متذبذب في
ال��دوري ،واخلروج من كأس ولي العهد،
من األدوار التمهيدية.
وميلك كاظمة مقومات كثيرة ،ليكون
فرس الرهان في البطوالت التي يشارك
فيها ،س��واء من العبني ،أو أجهزة فينة،
وإدارية ،وأيضا دعم من إدارة النادي.
وك����ان����ت ال���ق���رع���ة أس����ف����رت ع��ن
وق���وع القادسية واجل��ه��راء والساحل
والصليبيخات وال��ت��ض��ام��ن وب��رق��ان
وخيطان واليرموك في املجموعة األولى
ف��ي ح�ين كانت املجموعة الثانية أكثر
صعوبة وضمت الكويت «حامل اللقب»،
والعربي «الوصيف» ،والنصر والساملية
وكاظمة والفحيحيل والشباب.
ي��ذك��ر أن أول مسابقة ل��ك��أس سمو
االم��ي��ر لكرة ال��ق��دم انطلقت ف��ي املوسم

الفهد عاد لتدريبات القادسية
أوضح زياد الشطي ،املنسق اإلعالمي للقادسية ،أن مشاركة
محمد الفهد ،واحملترفني اجلدد األرجنتيني بالنكو ،والبرازيلي
سيلفا أمام برقان في كأس سمو األمير أو الكويت في نهائي كأس
سمو ولي العهد تبقى في يد اجلهاز الفني للفريق ،بقيادة املدرب
الكرواتي داليبور.
وأعلن الشطي تعافي الفهد من إصابته ودخوله التدريب
اجلماعي ،الثالثاء ،كما ش��ارك البرازيلي سيلفا ،ال��ذي سيتم
التعاقد معه في فترة االنتقاالت الشتوية احلالية ،لدعم صفوف
األصفر.
وأضاف الشطي :أرجأ بالنكو موعد وصوله إلى الكويت إلى
يوم اجلمعة املقبل ،حيث سيتم التعاقد معه في حال اجتيازه
للكشف الطبي بنجاح».

القضاء املصري يؤيد رفع
التحفظ عن أموال أبو تريكة

أيدت محكمة القضاء اإلداري املصرية ،الثالثاء ،مجددا رفع
التحفظ على أم��وال جنم الكرة السابق محمد أبو تريكة ،الذي
فرضته جلنة التحفظ على أم��وال جماعة اإلخ��وان احملظورة،
بعد أن قدمت اللجنة أشكاال لوقف تنفيذ احلكم ،بحسب مسؤول
قضائي ومحامي الالعب.
وق��ال املسؤول القضائي إن محكمة القضاء اإلداري قضت
باستمرار تنفيذ احلكم ال��ذي سبق أن أصدرته في  21يونيو
 ،2016برفع التحفظ على أموال محمد أبو تريكة.
وأبو تريكة العب النادي األهلي السابق وأحد أشهر العبي
مصر في السنني األخيرة يتهمه اإلع�لام بالتعاطف مع جماعة
اإلخوان.
وكانت جلنة حكومية معنية بالتحفظ على أم��وال جماعة
اإلخوان التي مت حظرها وتصنيفها إرهابية في مصر في ديسمبر
 ،2013قررت في مايو  2015التحفظ على أموال أبو تريكة.
ولكن جنم األهلي واملنتخب املصري السابق طعن بهذا القرار
أمام محكمة القضاء اإلداري التي أيدت رفع التحفظ على أمواله
في يونيو املاضي.

بات اعتماد األنظمة األساسية بالنسبة لألندية الكويتية
مبثابة الصداع املزمن ملسؤولي األندية دون استثناء.
ويبدو أن األندية املتخصصة والشاملة لن يكتمل النصاب
القانوني جلمعياتها العمومية غير العادية ،والتي كان مقررا
عقدها من أج��ل اعتماد النظام األس��اس��ي ،فاكتمال اجلمعيات
العمومية لألندية يتطلب حضور األغلبية من أعضاء اجلمعيات
(الثلثان إضافة إلى عضو) ،ما يعد ضربا من ضروب احملال،
حيث تكتظ العموميات بعدد كبير من األعضاء ،وهو األمر الذي
يصعب من عقدها.
ووفقا للقانون  34لعام  ،2016فإنه في حال عدم اكتمال
النصاب القانونية لألندية في اجتماعني متتالني ،تقوم األندية
بدورها بإرسال تقرير إلى الهيئة العامة للرياضة من أجل اعتماد
األنظمة األساسية لها.
هذا القانون أنقذ مجالس إدارات األندية من احلل ،حيث سبق
للهيئة العامة للرياضة متديد املهلة أمامها في وق��ت تطبيق
القانون  26لعام  ،2012ملدة عام ميالدي وذلك تفاديا ألمر احلل.
وآخر اجلمعيات العمومية التي لم يكتمل نصابها القانوني
مت اإلع�لان عنه في ناديي التضامن واليرموك ،بينما األسبوع
امل��اض��ي شهد ع��دم اكتمال النصاب القانوني ألن��دي��ة كاظمة
والشباب والعربي والساملية والكويت ،وستشهد األيام القليلة
املقبلة اإلع�لان عن ع��دم اكتمال النصاب القانوني ملزيد من
العموميات اخلاصة باألندية.

الكويت حامل لقب النسخة املاضية

الرياضي  -1962 1961حيث حقق لقبها
نادي العربي فيما كان الكويت آخر بطل
للمسابقة ون��ادي القادسية أكثر فريق

يحقق لقب املسابقة « 16مرة».
وأحرز نادي العربي لقب كأس األمير
 15مرة فيما احرز نادي الكويت اللقب

 11مرة ونال كاظمة لقب البطولة  7مرات
ون��ال كل من الساملية واليرموك اللقب
مرتني وأخيرا الفحيحيل مرة واحدة.

ايو يحلم بتكرار إجناز والده في أمم أفريقيا
م�����رة أخ�������رى ،س��ت��ك��ون
ال��ف��رص��ة سانحة أم���ام جنم
كرة القدم الغاني آن��دري آيو
لتكرار إجن��از وال���ده عندما
يخوض مع املنتخب الغاني
فعاليات بطولة ك��أس األمم
األفريقية الـ 31في الغابون
خالل األيام القليلة املقبلة.
وعلى مدار مسيرته احلافلة
مع املنتخب الغاني ،ترك آيو
أكثر من بصمة رائعة ولكنه
حتى اآلن لم يتوج بلقب كأس
األمم األفريقية بينما سبقه
وال���ده أس��ط��ورة ك��رة القدم
الغاني عبيدي بيليه إلى هذا
عندما توج باللقب في .1982
وب��ع��د م����رور  35ع��ام��ا،
يحلم آيو ( 27عاما) وشقيقه
األص��غ��ر ج����وردان آي��و (25
ع���ام���ا) ف���ي ق���ي���ادة منتخب
«النجوم ال��س��وداء» إل��ى هذا
اللقب الذي طال انتظاره.
ومنذ أن قاد عبيدي بيليه
النجوم السوداء إلحراز اللقب
األفريقي الرابع في تاريخهم
عام  ،1982عاند احلظ الفريق
في جميع النسخ التالية التي
ش��ارك فيها وخ��رج املنتخب
ال��غ��ان��ي «ب����رازي����ل ال��ك��رة
األفريقية» منها صفر اليدين.
ولكن آي��و يستطيع قيادة
رفاقه باملنتخب الغاني حاليا
إل��ى اس��ت��ع��ادة ع��رش القارة
ال��س��م��راء وال���ف���وز باللقب
اخلامس للفريق.

اعتماد األنظمة األساسية..
صداع لألندية الكويتية

واحل��ق��ي��ق��ة أن س��ج��ل آي��و
يشهد على جن��اح ب��اه��ر مع
منتخب النجوم السوداء إذ قاد
الفريق من قبل في نسختني
من بطوالت كأس العالم وذلك
ف��ي  2010بجنوب أفريقيا
و 2014بالبرازيل.
وت����رك آي���و ب��ص��م��ت��ه في
النسختني وخاصة في 2010
عندما وصل مع الفريق لدور
الثمانية بالبطولة ،وإن غاب
عن مباراة دور الثمانية أمام
منتخب أوروغ����واي بسبب
اإلنذارات.
وش��ارك آيو في املباريات
ال���ث�ل�اث ل��ف��ري��ق��ه ب���ال���دور
األول ملونديال  2010أمام
منتخبات صربيا وأستراليا
وأمل��ان��ي��ا ،وس��اه��م ف��ي تقدم
الفريق لألدوار الفاصلة كما
ص��ن��ع مب��ه��ارة ف��ائ��ق��ة ه��دف
ال��ف��وز ال���ذي سجله زميله
أس���ام���واه ج��ي��ان ف��ي مرمى
املنتخب األمريكي مبباراة
ال��دور الثاني (دور الـ)16
لكنه غ��اب ع��ن م��ب��اراة دور
الثمانية التي خسرها منتخب
غانا بركالت الترجيح أمام
أوروغواي.
وفي مونديال  ،2014سجل
آي��و ه��دف فريقه الوحيد في
مرمى املنتخب األمريكي وإن
خسر املنتخب الغاني اللقاء
 2-1كما سجل الهدف األول
لفريقه في املباراة التي انتهت

بالتعادل  2-2مع املنتخب
األمل��ان��ي ال���ذي أك��م��ل طريقه
بعدها حتى توج باللقب في
نهاية البطولة بينما خرج
املنتخب ال��غ��ان��ي م��ن ال��دور
األول.
ويتمتع آيو مبهارات فائقة
ف��ي امل��راوغ��ة والتسديد إلى
جانب رؤيته الرائعة للملعب
ومت���ري���رات���ه امل��ت��ق��ن��ة ال��ت��ي
تساعده على أداء دور صانع
اللعب بخالف دوره في هز
الشباك.
ولذا ،لم يتردد نادي وست
ه��ام اإلجن��ل��ي��زي ف��ي حتطيم
ال��رق��م ال��ق��ي��اس��ي لصفقات
انتقال الالعبني إلى صفوفه
خالل أغسطس (آب) املاضي،
وتعاقد مع الالعب من فريق
سوانسي سيتي اإلجنليزي
مقابل 5ر 20مليون جنيه
إسترليني ليكون م��ن أغلى
الالعبني األف��ارق��ة على مدار
التاريخ.
وكان آيو لعب دورا بارزا
ف��ي ب��ق��اء س��وان��س��ي سيتي
ب��دوري الدرجة املمتازة في
نهاية املوسم املاضي خاصة
عندما سجل ه��دف�ين ليقود
الفريق إل��ى الفوز  1-3على
فريق ليفربول العريق.
ورغ�����م إص���اب���ة آي����و في
مباراته األولى مع وست هام،
عاد الالعب بقوة إلى صفوف
ال��ف��ري��ق ف��ي ن��ه��اي��ة أكتوبر

(ت��ش��ري��ن األول) امل��اض��ي
ليحجز لنفسه بعد ذلك مكانا
ف��ي قائمة املنتخب الغاني
بالبطولة األفريقية املرتقبة
في الغابون.
وم������رة أخ�������رى ،س��ت��ق��ع
الضغوط على آي��و ملضاهاة
إجناز والده الذي قاد الفريق
للقب البطولة األفريقية في
 1982وللمركز الثاني في
 1992علما بأنه ف��از بلقب
دوري أبطال أوروبا مع فريق
مارسيليا عام .1993
وول�����د آي����و ف���ي ف��رن��س��ا
وب���دأ مسيرته االح��ت��راف��ي��ة
م��ع م��ارس��ي��ل��ي��ا ب���ال���ذات في
 2007وأع����اره مارسيليا
ف��ي م��وس��م 2009 / 2008
إل��ى ل��وري��ان ث��م ف��ي املوسم
التالي إل��ى أرليس أفينيون
حيث جنح الالعب في صقل
م��ه��ارات��ه ليعود بعدها إلى
مارسيليا ،إذ قضى معه 5
س��ن��وات رائ��ع��ة قبل انتقاله
لسوانسي ستي في  ،2015إذ
قضى معه موسما رائعا أيضا
أنقذ خالله الفريق من الهبوط
قبل االنتقال لفريقه احلالي
وست هام.
وأص��ب��ح آي��و مطالبا اآلن
باستغالل ه��ذه اخل��ب��رة مع
األندية التي لعب لها ومنتخب
بالده لقيادة النجوم السوداء
إلى الفوز بلقب أفريقي طال
انتظاره على مدار  35عاما.

انفراجة فيأزمة كيتا مع الساملية
الحت انفراجة في أزمة الالعب اإليفواري إبراهيما كيتا ،مع
ناديه الساملية الكويتي ،وذلك بزيادة وفد من النادي العربي ،ملقر
قلعة الرهيب في الساملية.
ويرتبط كيتا بعقد مع الساملية لنهاية املوسم اجل��اري ،لكن
الالعب الذي عانى من تأخر مستحقاته ،غادر إلى النادي العربي،
الرت���داء القميص األخ��ض��ر ،دون احلصول على مخالصة من
الساملية ،الذي أثاره تصرف الالعب.
وي��درك العربي الكويتي ،أن طريق احلصول على خدمات
كيتا ،ال بد ان مير بنادي الساملية ،وهو ما أعلن عنه خليل البالم
مدير الكرة السابق في العربي ،وال��ذي يقوم ب��دور الوسيط
إلمتام صفقة انتقال كيتا للقلعة اخلضراء .ويصاحب البالم في
مفاوضاته الدائرة حاليا في الساملية ،جنل رئيس النادي العربي
على جمال الكاظمي .ويرغب الساملية في احلصول على خدمات
عبدالعزيز السليمي من صفوف العربي ،الى جانب مبلغ مالي،
نظير التفريط في كيتا ،فيما تبقى من عقده.

«الكويتي للسيارات» يقيم
جتمعا لسيارات كاديالك
أعلن رئيس النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات
اآللية الشيخ أحمد ال��داود الصباح أن ناديه سيقيم بالتعاون
مع قروب (كويت كاديالك) جتمعا لسيارات الكاديالك في دولة
الكويت مساء يوم السبت املقبل .واشاد الشيخ أحمد الداود في
تصريح لـ «كونا» االربعاء باجلهود التي يبذلها شباب الكويت
من عشاق سيارات الكاديالك إلظهار الوجه احلضاري للبالد.
وأضاف أن العمل الدؤوب الذي قامت به االدارة الفنية على
مدى األشهر املاضية لتسليط الضوء على جميع االنشطة التي
ينظمها ال��ن��ادي ما هي اال خلدمة شباب الكويت واحتوائهم
حتت مظلة النادي وفق شروط االمن والسالمة واحلفاظ على
ارواحهم.
وتقدم بالشكر لوزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب
الشيخ سلمان احلمود واملدير العام للهيئة الشيخ احمد املنصور
على دعمهما ه��ذا احل��دث وم����ؤازرة ك��ل اجل��ه��ود التي ترتقي
بالرياضة الكويتية على كل الصعد .ودع��ا عشاق السيارات
الكاديالك الى املشاركة في هذا احلدث والتواجد يوم السبت في
حلبة جابر األحمد الصباح في وقت مبكر ليكونوا شركاء في
إجناح هذا التجمع وتسجيل أسمائهم ضمن املشاركني.

