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اتخذ مجلس االحتاد الدولي لكرة 
ال��ق��دم »ف��ي��ف��ا« ق���رارا بتعيني جلنة 
تسوية لالحتاد الكويتي لكرة القدم، 
مبا يتوافق مع املادة 8 )الفقرة 2( من 

لوائح االحتاد الدولي.
وعقب رف��ع عقوبة اإليقاف بحق 
االحتاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 
5 ديسمبر 2017، نتيجة إقرار قانون 
ري��اض��ة ج��دي��د ف��ي ال��ك��وي��ت، اجته 
إل��ى الكويت وف��ٌد من فيفا واالحت��اد 
اآلسيوي لكرة القدم، لتقييم حالة 

االحتاد الكويتي للعبة.
ون��ظ��را ل��ك��ون اجلمعية العامة 
لالحتاد الكويتي للعبة قد اتخذت 
عدة قرارات ذات صلة بلوائح االحتاد 
وقيادته في الوقت الذي كان قانون 
الرياضة القدمي ال ي��زال ساريا، فقد 
مت اتخاذ القرار بتعيني جلنة تسوية 
لالحتاد الكويتي للعبة وتفويضها 
مب��ا ي��ل��ي: إدارة ال��ش��ؤون اليومية 
لالحتاد الكويتي، ومراجعة لوائح 

االحت��اد الكويتي لكرة القدم للعبة 
لضمان أنها وتعديالتها متوافقة مع 
متطلبات لوائح فيفا ولوائح االحتاد 

اآلسيوي للعبة.
ب��اإلض��اف��ة إل���ى تنظيم وإج���راء 
ان��ت��خ��اب��ات ملجلس ج��دي��د لالحتاد 
الكويتي للعبة بناء على اللوائح 
اجلديدة واملعّدلة لالحتاد الكويتي 
لكرة القدم، والتي يجب أن جتري في 

موعد أقصاه 20 مايو 2018.
وستكون جلنة التسوية مكّونة من 
عدد كاٍف من األعضاء يتم حتديدهم 
في وقت قريب من قبل بعثة مشتركة 
م��ن فيفا واالحت����اد اآلس��ي��وي لكرة 
ال��ق��دم، ويتوّجب على كافة أعضاء 
جلنة التسوية اج��ت��ي��از حتقق من 
األهلية جتريه جلنة املراجعة لدى 

فيفا.
وستضطلع جلنة التسوية بدور 
جلنة انتخابية ول��ن يكون أيٌّ من 
أعضائها م��خ��وال ال��ت��رّش��ح ألي من 

منتخبنا األول لكرة القدماملناصب الشاغرة في االنتخابات.
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 في نهاية أكتوبر امل��اض��ي، أص��در املستشار تركي 
آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، 
حزمة قرارات تتعلق بتطوير البنية األساسية للرياضة 
السعودية، والتحقيق في التقاعس في تنفيذ بعض 

املشروعات املهمة في نفس املجال.
وبعد أي��ام قليلة على بداية العام احلالي، كشفت 
الهيئة العامة للرياضة السعودية عن استضافة اململكة 
ألكثر من بطولة مهمة على مدار الشهور القليلة املقبلة، 
لتؤكد بهذا عزم اململكة على االجت��اه بقوة على طريق 
استقطاب أكبر البطوالت في إط��ار النهضة الرياضية 
التي تتبعها اململكة حاليا، والتي ستعيد دورها كمصدر 

إشعاع رياضي قوي في املنطقة.
وك��ان املستشار تركي آل الشيخ، كشف في مؤمتر 
صحفي أواخ��ر أكتوبر امل��اض��ي، وبعد أسابيع قليلة 
من توليه رئاسة الهيئة العام للرياضة السعودية، 
عن حزمة ق��رارات في مقدمتها تهيئة ثالثة مالعب في 
الرياض والدمام وجدة لتصبح جاهزة لدخول العائالت 

مطلع ال��ع��ام احل��ال��ي إض��اف��ة الت��خ��اذ إج���راءات سحب 
املشروعات من مقاولي التنفيذ، الذين تبني قصورهم في 
تأدية أعمالهم وإنشاء مكتب بالهيئة حتت مسمى »إدارة 

املشاريع«.
كما تضمنت القرارات إنهاء مشروع استاد األمير عبد 
الله الفيصل في ج��دة، خالل مدة ال تتجاوز 18 شهرا 

وإطالق مبادرة )ادعم ناديك(.
وعلى م��دار الشهور القليلة التالية، دخلت الهيئة 
في سباق مثير الستقطاب مجموعة من أبرز البطوالت 
في محاولة جادة ورائعة إلعادة مدن اململكة كعواصم 
للرياضة في منطقة الشرق األوسط والقارة األسيوية 

والعالم.
وبالفعل، استضافت الرياض في نهاية عام 2017 
بطولة ك��أس امللك سلمان للشطرجن مبشاركة 247 
العبا والعبة من 90 دولة مبختلف أنحاء العالم وحققت 

البطولة جناحا هائال.
كما استضافت ال��ري��اض قبل أي���ام بطولة دولية 

لالعبات اإلس��ك��واش للمحترفات، وذل��ك على مالعب 
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، لتكون أول بطولة 

حملترفات اإلسكواش تستضيفها السعودية.
كذلك كشفت الهيئة العامة للرياضة قبل أي��ام عن 
توقيت استضافة العاصمة ال��ري��اض لبطولة سباق 
األبطال للسيارات، والذي ستكون أول بطولة لسباقات 

احملركات تقام في السعودية.
ويشارك في البطولة التي تقام في الثاني والثالث 
من فبراير املقبل، عدد من أبرز جنوم سباقات احملركات 
في العالم مثل البريطاني ديفيد كولتهارد والكولومبي 
خوان بابلو مونتويا، جنمي سباقات سيارات فورموال1.

وب��ه��ذا ينضم اس��ت��اد امللك فهد ال��دول��ي إل��ى قائمة 
االستادات الكبيرة التي استضافت هذا السباق على مدار 
نحو ثالثة عقود، مثل ملعب »عش الطائر« في العاصمة 
الصينية بكني واملالعب األوملبية واستاد »وميبلي« 
الشهير في العاصمة البريطانية لندن واس��ت��اد »دو 

فرانس« بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما يستضيف استاد امللك فهد الدولي بالرياض سباق 
ماراثون الرياض الدولي، الذي يشارك فيه متسابقون 
وع���داؤون م��ن داخ��ل وخ���ارج السعودية وذل��ك ف��ي 3 

مسافات هي أربعة وثمانية كيلومترات و21 كيلومترا.
وإض��اف��ة لهذا حتتضن صالة مدينة امللك عبد الله 
الرياضية بجدة في مايو املقبل نهائي بطولة األسطورة 
محمد علي ك��الي، إح��دى أهم بطوالت العالم للمالكمة 

والتي بدأت فعالياتها في سبتمبر املاضي.
ووقع االختيار على جدة الستضافة النهائي في ظل 
الثقة الكبيرة بنجاح هذا احل��دث، من خالل ما توفره 
الهيئة العامة للرياضة السعودية من إمكانيات خلدمة 
البطولة ،التي أقيمت بعض منافسات أدوارها األولى في 

العاصمة األملانية برلني.
كما تستضيف السعودية اجلولة النهائية من النسخة 
الثالثة لبطولة العالم للدرون ، والتي يصل مجموع 
جوائزها إلى مليون دوالر، وتقام في النصف الثاني من 
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وتتمثل تلك الرياضة في طائرة ب��دون طيار يتم 
التحكم فيها عن بعد ، حيث متر الطائرة عبر مسار طويل 

ملتف صعودا وهبوطا وال ينبغي اخلروج منه.
ويتضمن هذا املسار بعض احلواجز التي تزيد اللعبة 
صعوبة وإثارة، ويكون الفائز هو من يصل أوال إلى خط 

النهاية.
وحت���رص الهيئة م��ن خ���الل اس��ت��ض��اف��ة م��ث��ل ه��ذه 
البطوالت، على إحياء املتابعة اجلماهيرية لعدد من 
الرياضات وزي��ادة االهتمام مبمارستها في إطار خطة 
الدولة للنهوض باجلانب الرياضي وإعادة مدن اململكة 
إل��ى مكانتها الطبيعية في عالم استضافة البطوالت 
الكبيرة. وتأتي الرغبة واإلص��رار على استضافة هذه 
ال��ب��ط��والت الكبيرة ف��ي إط��ار إستراتيجية النهوض 
ال��ري��اض��ي، وال���ذي يسير ب��ال��ت��وازي م��ع خطة الدولة 
لتطوير شتى مناحي احلياة طبقا لرؤية السعودية 
2030، التي مت الكشف عنها في 2016 والتي تتضمن 

عددا من املشروعات الضخمة في مختلف املجاالت.

السعودية تظهر نهضتها الرياضية عبر استضافة البطوالت الدولية

أكد رئيس ن��ادي الرماية دعيج العتيبي اجلمعة ان رعاية 
ودع��م سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
لرياضة الرماية الكويتية تعد اهم اسباب تفوقها وحتقيقها 

إلجنازات في البطوالت العاملية.
وقال العتيبي الذي ترأس اللجنه املنظمه العليا لبطولة سمو 
االمير الدولية السابعة للرماية التي اختتمت امس ان تتويج 
رماة وراميات الكويت بلقب البطولة وبرصيد عشر ميداليات 
متنوعة منها سبع ميداليات ذهبية من اصل تسع ممكنة »ما كان 

ليحدث لوال هذه الرعاية السامية«.
واض��اف ان الرماية الكويتية حققت ع��دة مكاسب في هذه 
البطولة أهمها إثبات التفوق الكويتي في هذه الرياضة على 
املستوى ال��دول��ي ال سيما ان البطولة شهدت مشاركة 320 
رام ورامية ميثلون 39 دولة عربية واجنبية عالوة على انها 
جتاوزت فترة االيقاف الدولي في الفترة السابقة دون أن يتأثر 

مستوى رماتها بشكل كبير.
واعرب عن الشكر والعرفان ملقام سمو االمير على دعم سموه 

األبوي الكرمي واملستمر ألبنائه الرياضني في جميع املجاالت.
وأشار إلى أن تنظيم النادي لهذه البطولة الكبيرة أسهم بصقل 
كوادره اإلدارية والفنية وكذلك املتطوعون من الشباب الكويتي 
مشيدا منوها مبا قدمته الهيئة العامة للرياضة من دعم وتوفير 

كافة االمكانيات ما أسهم بنجاح البطولة.
وتوجه العتيبي بالشكر الى كل الوفود املشاركة في البطولة 
من الدول الشقيقة والصديقة اللذين كان لتواجدهم دور بارز في 
جناح البطولة وقوة منافساتها مثمنا دعم وزير التجارة ووزير 

الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان للنادي.
يذكر ان منتخب عمان حل ثانيا بجدول ترتيب البطولة التي 
افتتحت السبت املاضي بعد ان حقق ميدالتني ذهبية وفضية فيما 
حلت تونس في املركز الثالث مبيدالتني واح��دة ذهبية ومثلها 
برونزية فيما جاءت ايطاليا رابعة برصيد خمس ميداليات بواقع 

فضيتني وثالث برونزيات.
وحققت كل من بلغاريا والسعودية ومصر وكازاخستان 
ميدالية فضية واحدة لكل منهم فيما نالت البحرين أربع ميداليات 

برونزية.

لقطة من مواجهة سابقة بني العربي والقادسية
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يدخل فريقا القادسية والعربي في مواجهة نارية، 
اليوم األحد، في الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد 
لكرة القدم، بينما يواجه حامل اللقب فريق الكويت 
نظيره النصر في ال��دور نفسه، وال��ذي يقام بنظام 
خروج املغلوب. وكان الكويت والقادسية قد وصال 
في ص��دارة املجموعتني األول��ى والثانية، فيما حل 

العربي والنصر في الوصافة.
ويتصدر القادسية ف��رق الكويت ف��ي ال��ف��وز بلقب 
البطولة برصيد 8 ألقاب، فيما يحل العربي بالوصافة 
برصيد 7 ألقاب، ومن ثم الكويت ب�6 ألقاب، فيما حصل 
الساملية اللقب في مناسبتني، وكاظمة في مناسبة واحدة.

وحت��ظ��ى دائ��م��ا م��واج��ه��ة ال��ق��ادس��ي��ة والعربي 
»ديربي الكرة الكويتية«، باهتمام كبير، جلماهيرية 

الفريقني العريضة، كما أن ابتعاد كالهما في املواسم 
األخيرة عن منصات التتويج بالصورة املطلوبة، 
وهيمنة فريق الكويت على أغلب البطوالت، يزيد من 
طموحهما نحو جتاوز املربع الذهبي، لإلبقاء على 

حظوظ العودة إلى منصات التتويج.
وتنعم صفوف األص��ف��ر واألخ��ض��ر ف��ي الفترة 
األخيرة، بحالة كبيرة من اجلاهزية، ففي القادسية 
يغيب فقط عن الفريق أحمد الظفيري، والغاني 
رشيد سوماليا، والبرازيلي تياجو، إل��ى جانب 
فيصل سعيد، إال أن اجلهاز الفني بقيادة الكرواتي 
داليبور، ميلك أوراق بديلة، قادرة على تعويض هذه 
الغيابات، في املقابل فإن صفوف العربي قد  انتعشت 
مؤخرا بصفقتني من العيار الثقيل، بدخول البرازيلي 

باسوس، والعماني سعيد الرزيقي.

وميلك القادسية العديد من األوراق الرابحة، القادرة 
على تشكيل خ��ط��ورة ف��ي مواجهة العربي، مثل بدر 
املطوع، واإليفواري السانا ديابي، ومحمد الفهد، وأحمد 
الرياحي، والعديد من الالعبني املميزين في صفوف 
الفريق، كما ميلك العربي أوراقا رابحة، بخالف الرباعي 
احملترف النيجيري بوبي كليمنت، واإليفواري إبراهيما 
كيتا، والبرازيلي باسوس، والعماني سعيد الرزيقي، 

يوجد بدر طارق، وعلي مقصيد.
وفي املباراة الثانية بني الكويت والنصر، يتطلع 
حامل اللقب فريق الكويت مع مدربه األردني عبدالله 
أبو زمع للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 
البطولة، واملضي بثبات نحو حصد اللقب، معوال 
على جاهزية كبيرة في صفوفه، بتواجد اإليفواري 
جمعة سعيد، والسوري حميد ميدو، والسيراليوني 

محمد كمارا، وفهد العنزي، وعبدالله البريكي، إلى 
جانب ع��ودة ط��الل ج��ازع، ويوسف اخلبيزي من 
اإلص��اب��ة، وإمكانية االعتماد عليهما في امل��ب��اراة، 

باإلضافة إلى الوافد اجلديد، األردني بهاء طاهر.
في املقابل فإن النصر الطموح مع مدربه ظاهر 
العدواني، يتطلع للحفاظ على صحوته األخيرة في 
البطولة، والتي مكنته من الفوز في ثالث مباريات 

متتالية، وحجز البطاقة األخيرة في املربع الذهبي.
ويدرك العدواني وكتيبة العنابي أن املهمة أمام 
حامل اللقب لن تكون سهلة، لكنها ليست مستحيلة، 
في ظل متتع الفريق بأوراق رابحة في مقدمتها الوافد 
اجلديد سيد ضياء، إلى جانب مشعل ف��واز، وزبن 
العنزي، والعديد من الالعبني املميزين في صفوف 

الفريق.

الكويت مبهمة سهلة أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد

القادسية والعربي .. »ديربي ناري«

رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي

العتيبي: دعم سمو األمير أهم 
أسباب تفوق الرماية الكويتية

االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«

االحتادان  »الدولي« و »اآلسيوي« يشكالن اللجنة  وال يحق ألعضائها الترشح لالنتخابات 

»فيفا« يعني جلنة تسوية ل� »احتاد الكرة« وإجراء انتخابات جديدة


