
ق��ام وف��د االحت��اد الكويتي لكرة القدم 
بزيارة االحتاد اإلماراتي لكرة القدم و جلنة 
دوري احملترفني في ابوظبي بناًء على 

دعوة تلقاها االحتاد من نظيره اإلماراتي.
وت���رأس ال��وف��د األم���ني ال��ع��ام لالحتاد 
الدكتور محمد خليل ويرافقه عضو مجلس 
إدارة االحت���اد ورئ��ي��س جلنة املسابقات 

خالد الشمري  وعضو جلنة املسابقات 
علي كنكوني ورئ��ي��س جلنة العالقات 
العامة حمزة الشطي ونائب رئيس جلنة 
العالقات العامة علي اتش وعضو اللجنة 

االعالمية عبدالرحمن العلي.
و شكر األمني العام لالحتاد الدكتور 
محمد خليل األشقاء في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة على حفاوة االستقبال 
وحسن الضيافة والترحيب،  كما شكر 
نائب رئيس االحت��اد اإلم��ارات��ي لكرة 
القدم و رئيس جلنة احملترفني السيد 
عبدالله اجلنيبي  وامل��دي��ر التنفيذي 
للجنة دوري احملترفني السيد  وليد 
احلوسني، والعالقات العامة باالحتاد 

اإلماراتي للعبة.
وق��ال الدكتور محمد خليل أن برنامج 
ال��زي��ارة ف��ي مقر جلنة دوري احملترفني 
تضمن املشاركة في ورشة ادارة املباريات 
ب��ط��رق اح��ت��راف��ي��ة وفنية حسب لوائح 
االحت���اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم واالحت���اد 
اآلس��ي��وي وف��ق أح��دث النظم والوسائل 

التكنولوجية.
وأش��ار األم��ني العام إل��ى أن الوفد قام 
بزيارة نادي بني ياس في ابوظبي حضر 
من خاللها مباراة في دوري احملترفني بني 
ن��ادي ال��وح��دة ون��ادي ال��وص��ل، واستمع 
الوفد إلى شرح عملي عن كيفية التنظيم 

وإدارة املباريات.

ي����وف����ن����ت����وس ي��س��ع��ى 
انتصاراته..  ملواصلة 
وروم������ا ل���وق���ف ن��زي��ف 
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رفع اإليقاف الدولي وفد »إحتاد الكرة« زار  نظيره اإلماراتي
6 إحتادات عن 

رفعت االحت��ادات الدولية للسباحة، وامل��ب��ارزة، واجل��ودو، 
واليد، والكاراتيه، واألثقال، اإليقاف عن نظيرتها في الكويت، 

بعد 3 سنوات من احلظر.
وكانت الرياضة الكويتية قد تعرضت للشلل التام، بعد عقوبة 
اإليقاف في أكتوبر 2015، والتي طالت أغلب االحتادات، بحجة 
عدم توافق القوانني احمللية للرياضة مع نظيرتها الدولية، إلى 

جانب التدخل احلكومي.
وتلقت االحت��ادات الكويتية خطابات برفع اإليقاف بصورة 
مشروطة، حلني استكمال بقية اخلطوات إلمتامه بصورة نهائية.

وتضمنت املراسالت، تعيني جلان مؤقتة، شملت في السباحة 
الشيخ خالد البدر، رئيسا، وجلنة رباعية الحت��اد الكاراتيه، 
ضمت أحمد يوسف، وعماد بهبهاني، واإلماراتي  ناصر املرزوق، 

والصيني فنسيت جني.
ومن املقرر أن يبدأ عمل اللجان الست من اليوم وحتى موعد 

أقصاه 13 ديسمبر املقبل.

اللجنة الثالثية عاجزة عن 
التصدي لهروب الالعبني

انطلقت اجتماعات اللجنة الثالثية التي شكلتها اجلمعية 
العمومية لالحتاد الكويتي لكرة القدم، مؤخًرا.

وتتمثل مهمة اللجنة الثالثية، التي تضم أندية كاظمة، 
واليرموك، والنصر، في القضاء أو حتى احلد من ظاهرة هروب 

الالعبني، واحترافهم في اخلارج من دون موافقة أنديتهم.
كان ممثل نادي كاظمة في اجلمعية العمومية، أدرج ظاهرة 
هروب الالعبني على بند ما يستجد من أعمال خالل االحتماع، 
نظًرا لتوقيع العب النادي، يوسف ناصر للقادسية، بعد انتهاء 

عقده مع النهضة العماني.
ووفًقا للواقع، فإن اللجنة الثالثية ليس مبقدورها القضاء على 
هذه الظاهرة، أو حتى احلد منها، السيما وأن األندية غير مرتبطة 
مع الالعبني بعقود، األمر الذي يدفع الفيفا ملنحهم بطاقات دولية 

مؤقتة متكنهم من االنتقال اخلارجي.
وتعكف اللجنة، على بلورة بعض أفكارها وحتويلها إلى 
مقترحات ميكن تطبيقها، منها إلزام األندية احمللية بعدم التعاقد 
مع العائدين من رحلة اح��ت��راف لم حتظ مبوافقة مسؤولي 

أنديتهم، من خالل توقيعها على ميثاق شرف.
واملقترح الثاني، يتمثل في رفع توصة لالحتاد بعدم ضم 
الالعبني لصفوف املنتخبات، وهو مقترح مت التغاضي عنه، 
ال سيما بعد ضم بعض الالعبني الذين احترفوا خارجًيا، دون 

حصولهم على موافقة أنديتهم.
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