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العدساني: »عمومية األغلبية« غير شرعية.. ورابح يؤكد: نحن مع الـ 14
األغلبية لـ »األنباء«: موافقتنا على الـ 14 

مشروطة بتعديل القانون 2007/5
عبداهلل العنزي 

قبل 24 ساعة من عقد اجلمعية العمومية غير العادية 
التي دعت اليها اللجنة االنتقالية املكلفة بادارة ش����ؤون 
احتاد كرة القدم لتعديل املادة 32 من النظام االساس����ي 
الحتاد الكرة ليصبح ع����دد اعضاء مجلس ادارة االحتاد 
14 عضوا بدال من 5، يبدو ان كل املؤش����رات تصب نحو 
عدم عقد ه����ذه العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني 
لها بحضور ثلثي االعضاء اي 10 اندية او اكثر، والسبب 
في ذلك ان االحد املقبل سيشهد عقد عمومية اخرى بنادي 
القادسية النتخاب مجلس ادارة من 5 اعضاء مبراقبة من 

االحتاد الدولي »فيفا« وبحضور ممثل عنه.
ويبدو ان »فيفا« نفد صبره على مجتمع الكرة الكويتي 
في خالفاته عل����ى ال� 14 او 5 بدليل ان����ه رمى الكرة في 
ملعبه لالختيار بني هذين الرقمني ووافق على االشراف 
على عمومية الغد لتعديل املادة 32 من النظام االساسي 
أي االخذ بنظام ال� 14 ومباركته لعمومية االحد الختيار 

مجلس ادارة من 5 اعضاء.
واكد مصدر مسؤول في اندية االغلبية ل� »األنباء« ان 
اندية االغلبية لن حتض����ر عمومية الغد حتى ال يكتمل 
النصاب القانوني وبالتالي لن يكون هناك تعديل للمادة 
32 من النظام االساسي. واضاف ان االغلبية ستوافق على 
تعديل املادة 32 بشرط ان يكون هناك تعديل في القانون 
2007/5 وه����ذا االمر مت اتخاذه بعد ان اثبتت االزمة عدم 
وجود جدية من قبل احلكومة او مجلس االمة في تعديل 
القانون الذي وضع الكويت ف����ي صدامات مع املنظمات 
الرياضي����ة الدولية، مبينا ان االغلبية ال تقف ضد رغبة 
صاحب السمو االمير بل نحن اول من طبقناها في انتخابات 
مجلس محمد املس����عود وقد عوقبنا من قبل »فيفا« على 
هذا االمر لذلك نحن نرى وجوب تعديل القانون لتجنب 

اي عقوبات على االحتادت االخرى. 

واشار املصدر الى ان القانون 2007/5 نص على وجود 
ممثل لكل ن����اد وهذا االمر يقودنا الى مخالفة جديدة مع 
»فيفا« اذا ما اشهرت اندية جديدة فالكل يعلم ان الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة بصدد اشهار اندية جديدة، 
لذلك ال ميكن لنا ان نعدل النظام االساسي، واذا ما صار 
هناك 20 ناديا فهل من املعقول ان يكون مقابله 20 عضوا 

في ادارة االحتاد؟
وبني املصدر ان القانون يشير الى تدخالت حكومية 
ممثلة بالهيئة في ش����ؤون االحت����ادات واالندية مبا فيها 
احت����اد الكرة وهذا االمر ال يرضي »فيفا« بأي ش����كل من 
االشكال لذلك يجب ان يعدل القانون اوال ثم يعدل النظام 

االساسي.
وختم املصدر قائال »ال يهمنا محاولة البعض تخويفنا 
بح����ل االندية او احالتها الى النياب����ة ملخالفتها للقوانني 
احمللية، فنحن نضع مصلحة الكويت اوال واخيرا وسنعمل 
عل����ى حتقيقها حتى لو كان هذا االمر على حس����اب حل 
االندية او احالتها الى النيابة، مضيفا ان اندية االغلبية 
ستحتفظ بحقها بالرد قانونيا على اي اجراء تقبل عليه 
اي جهة ضدها«. جتدر االش����ارة الى ان الهيئة لن تكون 
مخولة باالشراف على اي من العموميتني كما جرى سابقا 
فالنظام االساسي الحتاد الكرة ال يسمح بدخول اي طرف 
من غير االعضاء في اجتماعات اجلمعية العمومية وهذا 
االمر مخالف للقانون 2007/5 والذي يحدد الهيئة كمشرف 
عام ومراقب عل����ى عموميات االندية واالحتادات، كما ان 
الهيئة كانت قد تبرأت من تعديل النظام االساسي الحتاد 
الكرة في العمومية غير العادية والتي جرت في 26 نوفمبر 
2007 والتي كانت حتت اشراف »فيفا« وبحضور ممثلها 
االماراتي عماد احلوسني، وشهدت موافقة باالجماع من قبل 
االندية على كل بنود النظام فيما حتفظت اندية العربي 

والكويت والساملية وكاظمة على املادة 32 فقط. 

مبارك الخالدي
قال رئيس نادي كاظمة الس����ابق س����ليمان 
العدساني ان اجلمعية العمومية غير العادية التي 
دعت إليها أندية األغلبية واملقرر لها 15 اجلاري 
غير شرعية الستناد الداعني إليها الى املادة 38 من 
النظام األساسي »الفقرتني الثالثة والرابعة« وهي 
مادة متعلقة بانتخاب املناصب التنفيذية الرئيس 
ونائبه فقط، وال تتعلق بانتخاب اعضاء مجلس 
اإلدارة، ما يعني ان مضمون اخلطاب املوجه من 
أندية األغلبية الى »فيفا« بشأن طلب عقد اجلمعية 
خطأ من الناحية القانونية والصحيح ان تكون 

مستندة الى نص املادة 32 الفقرة 2 منه.
جاء ذلك خالل الندوة النقاشية التي أقامتها 
جمعية اخلريجني مساء امس األول حول الوضع 
الرياضي الراهن وحتدث فيها العدساني ورئيس 

مجلس ادارة نادي التضامن خالد رابح.
وأشار العدساني الى انه من األخطاء القانونية 
التي وقعت فيها أندية األغلبية طلبهم عقد جمعية 
عمومية غي����ر عادية النتخ����اب مجلس اإلدارة 
باملخالفة ملا ورد في النظام األساسي املعتمد في 
2007/11/16 والذي حدد حاالت طلب عقد اجلمعيات 
بصفة غير عادية بحالتني االولى الواردة باملادة 
23 الفق����رة 7 واملتعلقة بوجود منصب ش����اغر 

للرئي����س او نائبه وهذه حال����ة ال تنطبق على 
الوضع الراهن، واحلالة األخرى الواردة باملادة 74 
واملتعلقة باستقالة أغلبية او كل اعضاء مجلس 
اإلدارة وهي أيضا ال تنطبق على الوضع الراهن، 
مشيرا الى ان اجلميع لم يسمع أن هناك دعوات 
وجهت حلضور االجتماع، كما ان هناك أندية لم 
توجه لها الدعوة بالرغم من حتفظنا على صحة 

اإلجراء من األساس.
وأوضح ان األصل في اجلمعيات التي تدعى 
لتش����كيل مجلس اإلدارة ان تكون عادية حسب 
املادة 27 من النظام األساسي ومتضمنة جلدول 
االعم����ال اخلاص بها ولكن م����ا يالحظ ان طلب 
أندية األغلبية هو جلمعية غير عادية وهو املطب 

القانوني اآلخر الذي وقعوا فيه.
وقال العدساني ان الالفت في األمر ان االحتاد 
الدولي يتالعب بنا ويطلب منا القفز على قوانيننا 
ألن م����ا يحكم العالق����ة بني املنظم����ات الدولية  
واالحتادات اإلقليمية هو األنظمة وليست القوانني 

التي تستمد قوتها من قوة الدولة.
وبني العدساني ان من حق األندية طلب الدعوة 
لعقد جمعية غير عادية اذا لم ترد عليها االنتقالية 
خالل 3 اش����هر من تقدمي الطل����ب إليها ولكنهم 

استندوا الى املادة اخلاطئة.

وكان العدساني قد قدم سردا تاريخيا جلذور 
املش����كلة الراهنة في مس����تهل حديثه الذي دعا 
ف����ي ختامه الى تغليب املصلحة العامة للكويت 
وااللتفات الى التخطيط والعمل بدال من الوقوف 
عند كيل االتهامات، الفتا الى ما رآه إبان ترؤسه 
أعم����ال اللجنة االنتقالية الثانية حيث قال انني 
شاهدت من املواقف ما لم أشاهده طوال مدة عملي 

االدارية والتي جتاوزت ال� 26 عاما.
من جهته، أعرب رئيس نادي التضامن خالد 
رابح عن تفاؤله مبا س����تؤول إليه نتائج أعمال 
اجلمعي����ة العمومي����ة التي دعت إليه����ا اللجنة 
االنتقالية آم����اًل االنتصار للكويت والتنازل عن 

األمور األخرى.
وقال اننا في التضامن ال مش����كلة لدينا مع 
ال� 14 وهي رغبة س����امية لصاحب السمو االمير 
سنحترمها وسنعمل على ان تدار االعمال بسالسة 
دون معوقات، مش����يرا الى ان التضامن ال يقبل 
ان يخضع للضغوطات لتغيي����ر موقفه النابع 

من قناعة.
وش����اطر رابح زميله العدساني التأكيد على 
ان »فيف����ا« يكيل مبكيال����ني وتتالعب بالقوانني 
ليقوم كل يوم بوضع جلنة انتقالية ضمانا لعدم 

استقرار األمور في احتادنا.

في ندوة جمعية الخريجين حول الوضع الرياضي الراهن

كاظمة إلى المربع الذهبي وتعادل الجهراء والقادسيةغوران يركز على عالج أخطاء مباراة الصين
  مبار الخالدي - فهد الدوسري  

عبدالعزيز جاسم
أكمل كاظمة عقد املربع الذهبي 
لبطولة كأس االحتاد بعد فوزه 
الصريح على الشباب بثالثية 
نظيفة في اللقاء الذي جمعهما 
على ستاد صباح السالم، سجل 
أهدافه علي املشموم )25(، ناصر 
فرج )63(، ومارسيو )75( فيما 
س���جل اليرموك فوزه الثاني 
النصر  باملسابقة بعد تخطيه 

بهدفني مقابل هدف.
املباراة األخيرة دخل  وفي 
اجلهراء مباراته أمام القادسية 
بحثا عن نقاطها كاملة أمال في 
البطاقة  تعثر منافس���ه على 
الثانية كاظمة في مباراته أمام 
الشباب ورغم الرغبة اجلامحة 
للفري���ق في حتقي���ق نتيجة 
إيجابية إال ان هدف خلف سالمة 
في الدقيقة )7( )هدف جميل( 
ج���اء مبثابة الصاعق���ة التي 
الفريق ككل وبعثرت  ضربت 
أوراقه وظهر األصفر بصورة 
مميزة رغم كثرة الغيابات التي 
عانى منها بعد انضمام العبي 
املنتخبني األول والشباب في 
منافساتهما املختلفة، واشرك 
املدرب الوطني محمد ابراهيم 
خلف السالمة ونهير الشمري 
وكيتا إلضف���اء نوع من الثقل 
امليداني للفريق مع وجود باقي 
الالعبني من الشباب، وحاول 
أبناء املدرب صالح العصفور 
ادراك التع���ادل في وقت مبكر 
ف���ي حتقيق ه���دف ثان  أمال 
النتيج���ة على األصفر  لقلب 
ولك���ن انتهى الش���وط األول 

عدنان وسعود عواد لتنشيط 
خط الوس���ط واملقدمة وسنح 
عدد من الفرص للفريق ولكن لم 

تستغل بالشكل املناسب.
إلى ذل����ك، بعد ان تأهال معا 
من اجلولة السادسة الى نصف 
النهائي، يتنازع العربي والكويت 
على صدارة املجموعة،  فاالخضر 
يط��مح للفوز على خيطان على 
س����تاد محمد احلم����د وبنفس 
الشعور يأمل الكويت في الظفر 

بتقدم القادسية، وفي مستهل 
النصف الثاني من عمر اللقاء 
التعادل عبر  أدرك اجلهراوية 
مهاجمهم البرازيلي ويل���سون 
الذي استغل دربكة في منطقة 
اجلزاء سددها لترتطم بقدم أحد 
مدافعي القادسية لتتحول الى 
اليس���رى ملرمى علي  الزاوية 

جواد )55(.
وجاهد العبو اجلهراء إلضافة 
هدف ثان وأشرك مدربه طالل 

بالنقاط الثالث من الصليبخات 
على ستاد مبارك العيار بهدف 
واحد يجمعهما وهو االبتعاد عن 
مواجهة القادسية صاحب املركز 
األول في املجموعة األخرى، وفي 
مباراة ثالثة يس����عى التضامن 
والساحل الى حتسني مركزيهما 
في الترتي����ب عندما يتواجهان 
معا على ستاد الصداقة والسالم 
وتقام املباريات بنفس التوقيت 

في ال� 5:20 .

عبداهلل العنزي
ادى املنتخب الوطني امس تدريبا تكتيكيا قويا على ملعب الكويت 
الذي ستقام عليه مباراته مع اندونيسيا مبشاركة جميع الالعبني مبن 
فيهم الالعبون املصابون محمد جراغ وبدر املطوع واحمد العيدان، 
وقد شملت التدريبات جوانب تكتيكية عديدة ابرزها تدارك االخطاء 
التي وقع فيها الالعبون في مباراة الصني، حيث اوقف املدرب الصربي 
غوران توفاريتش التدريب اكثر من مرة من اجل تنبيه العبي خط 
الوس���ط الى عدم الوقوع في االخطاء التي تتعلق باستالم وتسليم 
الكرة وس���رعة بناء الهجمات وملء املساحات في منتصف امللعب، 
هذا باالضافة ال���ى التأكيد على مهام العبي االطراف في االنطالقات 

الهجومية واملساندة الدفاعية.
وشهدت التدريبات ايضا تركيز اجلهاز الفني على الالعب طالل 
نايف الذي قد يتم الدفع به بدال من ابراهيم االنصاري خصوصا ان 
نايف ميتاز في الش���ق الدفاعي بشكل جيد، وهذا االمر يولد فرصة 
اللعب بالعبي وس���ط مهاجمني وآخر صان���ع العاب متى ما تطلب 
االمر ذلك حس���ب س���ير املباراة. وغاب عن التدريب املدافع حسني 
فاضل الذي س���يذهب صباح اليوم برفق���ه د.عبداملجيد البناي الى 
مستشفى الرازي الجراء اشعة للوقوف على حالته وسيقوم البناي 
بتجربة الالعب ف���ي تدريب اليوم على امل ان يصبح جاهزا. وكان 
اجلهاز االداري لالزرق قد اعطى الالعبني اجازة ليقضوا ليلتهم بعد 
مباراة الصني مع عائالتهم وذلك لتخفيف الضغط عنهم قبل مباراة 
اندونيس���يا، وقد انتظم الالعبون في املعسكر املغلق املقام بفندق 

سفير انترناشونال امس.

األخضر هزم شباب األزرق وأضعف آماله بالتأهل
فهد الدوسري

انفرد املنتخب الس����عودي 
للش����باب بصدارة املجموعة 
الثالثة من التصفيات املؤهلة 
لنهائي����ات كأس آس����يا 2010 
بعد فوزه عل����ى نظيره ازرق 
الشباب بهدف يتيم سجله محمد 
مجرشي ليرفع رصيده الى 9 
نقاط بعد حتقيقه الفوز الثالث 
على التوالي فيما جتمد رصيد 
االزرق عند 4 نقاط ليصعب من 
موقفه في املنافسة على احدى 

بطاقتي العبور للنهائيات.
بدأ ازرق الش����باب املباراة 
بهج����وم واض����ح عل����ى دفاع 
الس����عودي مستغال  املنتخب 
انطالقات ناصر القحطاني من 
اجلبهة اليمنى وحمد احلربي 
الش����ليمي في  وعبدالعزي����ز 
املقدمة، واعتمد مدرب االزرق 

كثيرا على متركز عمر قمبر في 
وسط امللعب ولم تستغل تلك 
االفضلية التي لم تدم اكثر من 
ربع ساعة وسرعان ما تراجع 
للوراء االزرق الشاب بال اسباب 
وكث����ف الفري����ق اخلصم من 
طلعاته الهجومية من اجلناح 
االمي����ن ملنتخبنا ال����ذي تأثر 
كثيرا بع����دد ان حصل املدافع 
فه����د الهاجري عل����ى البطاقة 
الصفراء في وقت مبكر ما جعل 
املرور من تلك اجلبهة امرا سهال 
وشكل خطأ ملحوظا في اكثر من 
مناسبة، ومتكن محمد مجرشي 
املنتخب السعودي  من وضع 
باملقدمة بعد ان س����جل هدف 
التقدم اث����ر انفراده باحلارس 
عبدالعزيز كميل وضعها على 

ميينه )36(.
في احلصة الثانية من اللقاء 

تطور اداء األزرق نسبيا ووصل 
ملرمى اخلصم اكث����ر من مرة 
ولك����ن دون جدوى وخطورة 
تذكر سوى تسديدة عبدالعزيز 
الشليمي التي اعتلت العارضة 
)70(، فيم����ا ح����اول اخلصم 
استغالل املساحات التي سببها 
تقدم العبين����ا بحثا عن هدف 
التعادل بينما كان االستعجال 
الغالبتني  واحلماس السمتني 
على اداء املنتخبني وس����اهما 
املباراة مبس����توى  في ظهور 
متوسط ودون الطموح بعيدا 
عن تطبيق اي تكتيك معني في 
كرة القدم بعد ان جنح الالعبون 
الى االجتهادات الفردية فقط، 
ادار اللقاء احلكم االماراتي محمد 
زعوني وانذر من االزرق فهد 
الهاجري وط����رد زميله احمد 

الظفيري.

العربي والكويت في صراع لالبتعاد عن األصفرالبناي يجرب فاضل اليوم للوقوف على حالته قبل مباراة إندونيسيا

عبدالعزيز جاسم
تعادل الس��املية مع اندونيس��يا س��لبا أمس في مباراة ودية على 
س��تاد ثامر بنادي الساملية، وشهدت املباراة تفوق الساملية في الشوط 
األول، وكاد يتع��رض لهدف لوال براعة ح��ارس املرمى حميد القالف 
بعد تس��ديدة ماركوس. وفي الشوط الثاني وفي أول 20 دقيقة ضغط 
الس��ماوي وقابله دفاع اندونيسي قوي، وفرص ضائعة من الطرفني، 
ثم دانت الس��يطرة في آخر نصف ساعة الندونيسيا وأهدر العبوها 
فرصا محققة للتسجيل، واعتمد مدرب اندونيسيا على اشراك نصف 
العبيه االحتياطيني فيما قام بتبديل األساسي باحتياطي وتعمد التهدئة 

في اللعب لكي يظهر متواضعا رغم االستحواذ اجليد على الكرة.

تعادل السماوي وإندونيسيا

14 العبًا في قائمة أزرق الطائرة استعدادًا لـ »الخليجية«
طالل المحطب

استقر مدرب املنتخب الوطني األول للكرة الطائرة 
الصربي رادوسالف على القائمة التي ستغادر السبت 
املقبل الى املعسكر املقام في تركيا استعدادا لبطولة 
اخلليج الثامنة التي تستضيفها العاصمة العمانية 

مسقط خالل الفترة من 8 الى 17 ديسمبر املقبل.
وتض���م القائمة 14 العبا هم: س���عد صالح، عامر 
السليم، عبدالناصر العنزي، ناصر عبدالصمد، يوسف 
البلوشي )القادس���ية(، عبداهلل جاسم، عبدالرحمن 
العتيبي، محمد القطان، وس���لطان أحمد )العربي(، 
عبداهلل بوفتني، محمد اسحق، ومشعل العمر )كاظمة(، 

سلطان خلف وابراهيم موسى )الكويت(.
وبذلك لم يحالف التوفيق الالعبون مساعد احملمد من 
كاظمة وجاسم الصاغة من الكويت وزميله عبدالرحمن 
التوم »اعتذار« وس���لطان احلسيني )اجلهراء( وصالح 
سيف )التضامن( للبقاء في تشكيلة ازرق الطائرة السابق 

اإلعالن عنها فيما انضم ابراهيم موسى وسلطان احمد.
من جانبه أكد عضو مجلس ادارة احتاد الطائرة 
رئيس جلن���ة التدريب واملنتخب���ات الوطنية خالد 
احلسيني ان جلنة التدريب واملنتخبات الوطنية لم 
تتدخ���ل في اختيارات املدرب والتي كانت عن قناعة 
شخصية منه بحكم معرفته لالعبني جميعهم ومتابعتهم 
خالل املباري���ات احمللية وألن ذلك يعتبر من صميم 
عمله وترجمة عملية من مجلس ادارة االحتاد عموما 
وجلنة التدريب خاصة ألهمية التخصص وعدم تداخل 
االختصاصات واملس���ؤوليات ما جنم عن ذلك املناخ 
الصح���ي في العمل وتعزي���ز روح التعاون من اجل 

املصلحة العامة.
وأشار احلسيني الى ان الوفد سيغادر الى تركيا 
السبت املقبل ويضم محسن بورحمة رئيسا وعبداهلل 
الغرير اداريا واجلهاز الفني ومدير املنتخب يوسف 
ش���عيب واختصاصي العالج الطبيعي احمد حسن 

و13 العبا ليس من بينهم سعد صالح الذي سيلحق 
باملنتخب 22 اجلاري لظروف خاصة قبلتها اللجنة 
الطمئنانها بأنه باإلمكان تعويض تأخره عن التدريبات 
ف���ي تركيا وان يكون في »الفورمة« املعهود بها عند 

املشاركة في »خليجي 8«.
واوضح ان فترة املعس���كر كافية حيث ستتخلله 
مباريات ودية بني 5 و7 مباريات متدرجة مع فرق تركية 

واوروبية في العاصمة اسطنبول ومدينة ازمير.
واعتبر احلسيني ان بطولة االحتاد لفرق العمومي 
التي يختتم قسمها األول غدا نظمت في توقيت مثالي 
ملصلحة »أزرق الطائرة« ألنه من الصعوبة مبكان ان 
يستمروا في التدريبات التي بدأت أول اغسطس املاضي 
حتى موعد املعسكر دون خوض مباريات ومنافسات 
ولكن مشاركتهم مع فرق أنديتهم في بطولة االحتاد 
جاءت ملصلحتهم جلهة احتفاظهم بحساسية اللعب 

وروح املنافسة.

يعسكر في تركيا ويخوض 7 مباريات ودية

)فريال حماد(سليمان العدساني وعبدالرضا عباس وخالد رابح خالل الندوة 

)هاني الشمري( العب القادسية خلف السالمة يحاول اللحاق بالكرة 

جانب من مباراة الساملية وإندونيسيا

تعق��د اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة ش��ؤون احت��اد كرة القدم 
مؤمترا صحافيا اليوم مع ش��ركة زين لالتصاالت في الرابعة عصرا 
مبقر االحتاد بالعديلية. من جهة أخرى، وافق االحتاد اآلسيوي على 
تعديل توقيت انطالق مباراة االياب بني االزرق واندونيسيا املقررة 
18 اجلاري لتقام في الساعة ال� 6:30 بالتوقيت احمللي ملدينة جاكرتا، 

ال� 2:30 بتوقيت الكويت.

الكويت وإندونيسيا برعاية »زين«


