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غموض في موقف »األغلبية« قبل اللحظات األخيرة من »العمومية«
تعديل المادة 32: عدم اكتمال النصاب هو األرجح

هل يكتمل النصاب القانوني اليوم لعقد عمومية االحتاد أم سيكون مصيرها التأجيل؟

عبدالعزيز جاسم 
اكد مدرب الساملية البلجيكي 
وليام توماس انه فوجئ وصدم 
بالوضع الذي شاهده داخل الساملية 
بعد ان عاد الى تدريب السماوي 
مرة اخرى بعد غياب 9 س����نوات 
ليجد ان الالعبني الذين حقق معهم 
بطولتي ال����دوري املمتاز وكأس 
اخلرافي عام 2000 هم انفس����هم 
لم يتغيروا، حتى انه لم ير العبا 
صاعدا مع الفريق سوى عبداهلل 
البريك����ي، مؤك����دا ان هذا اخلطأ 
تتحمله االدارة الس����ابقة للنادي 
والتي كانت تهتم بفريق الدرجة 
االولى على حساب املراحل السنية 
والتي ال تنافس على اي بطولة 
وبالتالي ال ميكن تطوير النادي 
او الفريق االول بهذه العقلية التي 
تهتم بالتعاقد مع محترفني على 

حساب أبناء النادي.
وقال انه اضطر الس���تبعاد 
17 العبا ألس���باب كثيرة منها 
الس���ن وكذلك عقلياتهم  عامل 
الذي لم  الكروية ومس���تواهم 

يتطور، مشيرا الى اجلهد الكبير 
ال���ذي قام به مدير الفريق علي 
التعاقد مع 7  عبدالرضا بع���د 
العبني محلي���ني يعتبرون اهم 
من احملترفني ألنهم مستمرون 
البلد، مبينا  الفريق وأبناء  مع 
ان أي العب لن يقدم املستوى 
الذي يتطلع ل���ه اجلهاز الفني 

سيتم استبعاده. 
واشار توماس الى ان انضمام 
عدد من الالعبني اجلدد قلل من 
االنسجام في الفريق، موضحا ان 
تركيزه لم يكن منصبا على كأس 
االحتاد الذي خرج منه بالدور 
االول بق���در اهتمامه بتصحيح 
األخطاء وزيادة االنسجام بني 
الالعبني اجلدد واحملترفني لكي 
يكونوا جاهزين لبطولة الدوري 
املمتاز وحتقيق نتيجة ايجابية 
واحلصول على احد املراكز ال� 3 
االولى لكي يتمكن السماوي من 

املشاركة خارجيا.
واضاف ان النادي ال ميكنه ان 
يعمل في وجود ضغط خارجي 

على الفريق م���ن خالل االدارة 
السابقة وبعض وسائل اإلعالم 
بل يجب ان يصبحوا يدا واحدة 
ملصلحة النادي مضيفا انه يعلم 
بهذه االمور من خالل الصحافة 
وكذلك من أصدقائه بالكويت. 

وعن استقالة مساعده احمد 
عبداحلميد قال ان عبداحلميد 
هو اخلاس���ر باس���تقالته ألنه 
مدرب جديد وكان من املفترض 
ان يس���تفيد من وج���وده مع 
م���درب اجنبي ال ان يتدخل في 
اخلصوصيات وصالحيات املدرب 
الرئيسي وبالرغم من شكاوى 
بعض الالعب���ني منه اال انه لم 
يكن سببا في تقدمي استقالته 

وكان يعامله باحترافية.
وعن مستوى احملترف اجلديد 
الذي  الس���نغالي احلاج دميبا 
لم يظهر مبس���توى جيد حتى 
اآلن اوض���ح ان الالعب يحتاج 
الالعبني،  الى وقت للتأقلم مع 
والوقت مازال مبكرا للحكم على 

مستواه.

عبداهلل العنزي
تعقد في السادسة والنصف 
مس���اء اليوم اجلمعية العمومية 
غير العادية الحتاد الكرة والتي 
دعت اليها اللجنة االنتقالية املكلفة 
بإدارة شؤون االحتاد لتعديل املادة 
32 من النظام األساس���ي بحيث 
يصبح عدد اعضاء مجلس االدارة 
14 عضوا بدال من 5، وهذه ليست 
التي ستعقد  الوحيدة  العمومية 
الحتاد الكرة، حيث ستشهد صالة 
فجح���ان هالل املطي���ري بنادي 
القادسية األحد املقبل عمومية غير 
عادية ايضا يتم خاللها انتخاب 
مجلس إدارة جديد الحتاد الكرة 

من 5 اعضاء.
وكان االحتاد الدولي »فيفا« قد 
بعث مبندوب عنه لإلشراف على 
عمومية الي���وم وعمومية األحد 
املقبل، وقد أكد في كتابني منفصلني 
اللجنة االنتقالية  إلى  بعث بهما 
واندية االغلبية انه ال مانع لدى 
»فيفا« من تطبيق اي قرار تراه 
اجلمعية العمومية الحتاد الكرة 
مناسبا لها سواء بانتخاب ال� 5 
أو تعدي���ل املادة 32 وانتخاب ال� 
14، وه���ذا األمر ما ه���و اال تأكيد 
ملا اكده »فيفا« مرارا وتكرارا أن 
اجلمعية العمومية الحتاد الكرة 
هي سيدة قراراتها وهي التي تقرر 
ما ت���راه مناس���با ملجتمع الكرة 
الكويتي بعيدا عن اي ضغط او 

االزمة من خالل تعديلها للمادة 32 
من النظام االساسي الذي سيتماشى 
مع الرغبة السامية لصاحب السمو 
األمير والقانون 2007/5، مشيرا إلى 
أنه في حالة عدم اكتمال النصاب 
القانوني للعمومية بحضور ثلثي 
االعضاء اي 10 اندية او اكثر فإنه 
سيتم تأجيل العمومية ملدة اسبوع 
وإذا ما مت رفض التعديل فسنبلغ 
»فيفا« بهذه األمور وبالتالي فإن 
»االنتقالية« تبرئ نفس���ها مما 

سيحدث الحقا.
وجدد اليوسف رفضه حضور 
عمومي���ة األحد املقبل التي دعت 
اليها اندية االغلبية قائال ان موقف 
االنتقالي���ة من ه���ذه العمومية 
واض���ح وس���بق ان اكدناه وهو 
رفضنا احلض���ور النها عمومية 
غير ش���رعية واالج���راءات التي 
متت لعقده���ا غير قانونية لذلك 
لن نحضر ولن نعترف بالنتائج 

التي ستتمخض عنها.
وب���ني ان الفرحة الكبيرة هي 
تطبيق الرغبة السامية من خالل 
اجلمعية العمومية اليوم، بعدما 
وافق االحتاد الدولي على ان يكون 
املقبل  الكرة  ادارة احتاد  مجلس 
من 14 عض���وا، متمنيا ان توافق 
اجلمعي���ة العمومية كي تعيش 
الكبيرة  الفرحة  الكويتية  الكرة 
بتلبية الرغبة السامية لصاحب 

السمو األمير.

على أي شيء ولكن هناك مصلحة 
وطنية يجب ان نعمل لها في مثل 
هذا التوقيت احلرج جدا لطي ملف 

االزمة نهائيا.
وقال »نحن غير معنيني بأي 
قرار ال تتخذه اجلمعية العمومية 
الحتاد الكرة فهذه االزمة اعطتنا 
خبرة في ادارة االمور والوقوف في 

صف واحد من اجل جتاوزها«.

فرصة ذهبية

من جانبه أكد رئيس اللجنة 
االنتقالية الشيخ احمد اليوسف 
في تصريحه لوسائل اإلعالم مساء 
امس األول على هامش احلفل الذي 
اقامته االنتقالية للمتميزين على 
مس���توى القاهرة، اكد ان الكرة 
الكويتية أمام فرصة ذهبية النهاء 

ما اكده ل� »األنباء« مصدر في اندية 
االغلبية الذي قال ان كل الفرص 
القامة عمومي���ة اليوم من عدمه 
واردة، فاالم���ور لم حتس���م بعد 
وكل الق���رارات التي قد تتخذ في 
اللحظات االخيرة واردة، مشيرا الى 
ان بعض االطراف احلكومية تسعى 
في هذه اللحظات احلاس���مة الى 
عقد صفقة بني االغلبية واعضاء 
مجلس االمة، ولكنه استبعد امتام 
مثل هذه الصفق���ة التي اتت في 

وقت متأخر جدا.
واشار املصدر الى ان االغلبية 
رسمت سيناريو لعمومية اليوم 
م���ن املتوقع ان تس���ير عليه كل 
ال� 10 »االغلبية« ولكنها  االندية 
لن متنع أي ناد من اخلروج عن 
هذا السيناريو فنحن ال جنبر احدا 

تدخل حكوم���ي والذي ان حدث 
الكويتية عليه  الكرة  فستعاقب 

فورا بااليقاف.

األجواء غامضة

وتبدو األجواء غامضة بشأن 
العمومية التي ستعقد اليوم في ظل 
عدم حتديد اندية »االغلبية« او ما 
كانت تعرف سابقا بالتكتل موقفها 
العمومية  حتى اآلن من حضور 
من عدمه او املوافقة على التعديل 
وذلك لع���دم اعطاء الفرصة امام 
الفريق اآلخر الذي يضم: اللجنة 
االنتقالية واندية الكويت والعربية 
والساملية وكاظمة، او ما كان يعرف 

سابقا بأندية »املعايير«.
وقد يشهد سيناريو اللحظات 
االخيرة العديد من املفاجآت حسب 

توماس: اإلدارة السابقة تتحمل
مسؤولية تدهور مستوى السالمية 

أكد أنه فوجئ بوجود الالعبين أنفسهم الذين حقق معهم دوري 2000

مدرب الساملية البلجيكي وليام توماس يتحدث للزميل عبدالعزيز جاسم

عبداهلل العنزي
كرم����ت اللجن����ة االنتقالية 
املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة 
الناشئني  امس االول منتخبي 
والصاالت املتأهلني إلى نهائيات 
كأس آسيا للناشئني والصاالت 
الى  التوال����ي، إضاف����ة  عل����ى 
الشخصيات التي نالت جوائز 
االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم 
الفهد  أخيرا وهم الشيخ احمد 
واحلكم����ان الدوليان املعتزالن 
س����عد كميل وحس����ني شعبان 
والدولي السابق سعد احلوطي، 
باالضافة الى نائب رئيس اللجنة 

االنتقالية اسد تقي.
 وأبدى رئيس اللجنة الشيخ 
اليوسف س����عادته بهذا  أحمد 
التكرمي نظ����را ألهميته، حيث 

افراحا  الكويتية  الكرة  تعيش 
عديدة بتأهل منتخب الناشئني 
والصاالت ال����ى نهائيات كأس 

أمم آسيا.
من جهته، ش����كر احلوطي 
»االنتقالية« حلرصها على اقامة 
مثل هذا التكرمي الذي يؤكد مدى 
ابناء  متابعتها واهتمامها بكل 
كرة القدم بالكويت، متمنيا ان 
توف����ق كل املنتخبات الوطنية 

في استحقاقاتها املقبلة.
من جانبه، أشاد نائب رئيس 
اللجن����ة االنتقالية واملكرم في 
احلفل ايضا أسد تقي بالتكرمي 
الذي القاه، مؤكدا انه دافع ايجابي 
له ولزمالئه م����ن قبل االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم بعدما خدموا 
الكويتية واآلسيوية  الرياضة 

طوال السنوات املاضية.
 واض����اف ان ه����ذا التكرمي 
تتويج للجه����ود الكبيرة التي 
بذلها املكرمون، متمنيا ان توفق 
الكرة الكويتية في استحقاقاتها 
القادمة، مشيدا بوصول منتخبي 
الناشئني والصاالت الى نهائيات 
كاس آسيا وهو بداية االنطالقة 
بالنسبة لعودة الكرة الكويتية 

ملكانتها.
أما احلكم الدولي الس����ابق 
سعد كميل فأعرب عن سعادته 
إلقامة هذا احلفل الذي يدل على 
اهتمام »االنتقالية« مبتميزي 
كرة القدم سواء من منتخبات 
أو العبني سابقني أو اداريني أو 
حتى حكام، وه����ذا األمر ليس 

غريبا عليهم.

اليوسف واحلوطي متوسطني منتخب الناشئني

»االنتقالية« تكرم منتخبي الناشئين والصاالت

أزرق الشباب مطالب بالفوز
على العراق اليوم

األولمبي يلتقي سنغافورة ودياً

مبارك الخالدي
يواجه ازرق الشباب نظيره العراقي في الواحدة ظهر اليوم على ستاد 
فرانسوا حريري مبدينة اربيل العراقية في اجلولة الرابعة للمجموعة 
الثالثة ضمن التصفيات املؤهلة لكأس آس����يا 2010. ويحمل األزرق في 
جعبت����ه 4 نقاط بفوزه على افغانس����تان 5 � 1 وتعادله مع عمان 1 � 1، 
وخس����ارته من الس����عودية 0 � 1. فيما ميتلك املنتخب العراقي 9 نقاط 

بفوزه على افغانستان والهند وعمان.
وتعتبر املواجهة صعبة على األزرق بكل املقاييس فهو مطالب بالفوز 
للمحافظة على ما تبقى له من آمال في خطف إحدى بطاقتي التأهل ألن 
اخلسارة او التعادل تعني خروجه من التصفيات السيما انه خسر من 
السعودية بعد عرض لم يرق للطموح بل كشف عن ابرز عيوب األزرق 

وهو عدم الثقة بالنفس.
وتكم����ن صعوبة اللقاء ف����ي ان األزرق يواجه أفضل فرق املجموعة 
وأم����ام جماهيره اذ يتمتع العبو الفري����ق العراقي مبهارات فنية عالية 
وبنية جسمانية قوية عالوة على ارتفاع معدل اللياقة البدنية لالعبيه 
مكنته من حتقيق الفوز على الهند5 � 0 وافغانس����تان3 � 0 وعمان 2 � 0 

ولم يدخل مرماه أي هدف.
ويتوجب على العبينا عدم املبالغة باحلذر واللعب بثقة واخذ زمام 
املبادرة الهجومية باعتبارها خير وس����يلة للدف����اع اذا ما أراد حتقيق 

مبتغاه.

مبارك الخالدي
يخوض منتخبنا االوملبي ظهر الي���وم مباراته األولى عندما 
يلتقي وديا نظيره الس���نغافوري ضمن معسكره اإلعدادي في 
سنغافورة الذي يستمر حتى 16 اجلاري، وسيلعب األزرق مباراة 

اخرى مع املنتخب نفسه األحد املقبل.
ويعتبر لقاء اليوم هو الظهور األول لألزرق على املس���توى 
الدولي منذ يناير 2008 بعد سلس���لة من التجارب احمللية خالل 
برنامج���ني إعداديني خضع لهما 50 العبا من مواليد 1989 و1990 
الختبارات اجلهاز الفني بقيادة الوطني ماهر الشمري ومساعده 
شاكر الشطي متهيدا للوقوف على احلالة الفنية والبدنية ألفضل 
23 العبا ميثلون املنتخب في االستحقاقات املقبلة وفي مقدمتها 
املشاركة في البطولة الثانية للمنتخبات االوملبية لدول مجلس 
التع���اون اخلليجي يناير املقبل والتصفيات اآلس���يوية املؤهلة 

الوملبياد لندن 2012 واملزمع اإلعالن عنها الحقا.
ومن املقرر ان يلتقي منتخبنا االوملبي منتخبي عمان واألردن 
في فبراير ومارس املقبلني في إط���ار البرنامج اإلعدادي ليعتاد 

الالعبون أجواء املنافسات الرسمية.
وكان الشمري قد اعلن في وقت سابق ان القائمة التي ستخوض 
لقائي سنغافورة ليست نهائية، السيما ان عددا من الالعبني لم يلتحق 
بالوفد ألسباب متفاوتة منهم ناصر القحطاني املتواجد مع منتخب 
الشباب وناصر يوسف لإلصابة وعبداهلل الرفاعي ألسباب خاصة 

وحمد امان وحسني كنكوني النضمامهما للمنتخب األول.

في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

في مباراته األولى في معسكره الخارجي

»الهيئة« توافق على إشهار 5 أندية 
مبارك الخالدي

رفع���ت الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
أسماء 5 اندية جديدة الى مجلس الوزراء متهيدا 
إلقراره���ا، بعد ان اس���توفت الطلبات املقدمة 
من اصحابها الش���روط الالزمة إلشهار االندية 
الرياضية، فيما رفضت 7 طلبات اخرى لعدم 

استيفائها الشروط.
 وكان عدد من الش���خصيات الرياضية قد 
تقدم���وا بطلبات الى الهيئة في وقت س���ابق، 
وابدوا رغبتهم في احلصول على املوافقة إلشهار 
االندية ككيانات رياضية شاملة او متخصصة، 

مستندين الى اسباب في مقدمتها توافر االعداد 
الالزمة من الالعبني، ورغبتهم في توفير االطار 
القانوني الذي يكفل لهم التمتع بالدعم املقدم 
من احلكومة لالندية، االمر الذي يكفل التوسع 
في أنش���طتهم، ومبا يحقق اهداف وطموحات 

الشباب الرياضي.
اجلدير بالذكر ان بعض احملافظات تتمتع بكثافة 
سكانية ال تستوعبها االندية احلالية، كما ان بعض 
الرياضات احلديثة، تلقى رواجا واسعا لدى الشباب، 
وتفتقر الى االطار القانوني املنظم لها، فضال عن 

املقار التي متكنها من ادارة نشاطها.

)متين غوزال(

)محمد ماهر(

»االنتقالية«: على األندية اتخاذ القرار الحاسم

اليوسف: متفائلون بانفراج األزمة

العربي والكويت والسالمية وكاظمة:
الموافقة على التعديل نهاية لألزمة

اكدت اندية العربي والكويت والس��املية وكاظمة 
حضورها عمومي��ة اليوم وموافقته��ا على تعديل 
امل��ادة 32 من النظام االساس��ي حتى تنتهي االزمة، 
وقال امني س��ر نادي الكويت وليد الراشد ان ناديه 
س��يحضر العمومية اليوم وس��يوافق على تعديل 
امل��ادة 32 لط��ي صفحة مل��ف الكوي��ت نهائيا مع 
االحتاد الدولي. من جهته قال امني سر نادي كاظمة 
حس��ني بو سكندر ان عمومية اليوم يجب ان تكون 

التزام��ا وطنيا لكل االندية باحلضور واملوافقة على 
التعديالت على النظام االساس��ي فال يوجد االن اي 
خوف من »فيفا« او اي جهة اخرى بتعليق النشاط 
الك��روي، مضيف��ا انه اذا ما اردن��ا ان ننهي االزمة 
فهذه اولى اخلطوات. وقال امني س��ر النادي العربي 
عب��د الرزاق املض��ف ان ناديه س��يحضر عمومية 
اليوم فقط وس��يوافق عل��ى تعديل امل��ادة 32 من 
النظام االساسي ولن يحضر عمومية االحد املقبل.

أصدرت اللجنة االنتقالية امس بيانا دعت فيه 
الى التقي��د بتنفيذ رغبة صاحب الس��مو االمير 
بانتخ��اب 14 عضوا مبجلس ادارة االحتاد، وجاء 
في البيان: لقد كثر احلديث وتقاطعت اإلش��اعات 
واشتد اللغط والتشهير بالقول وتعددت االتهامات 
لتطول ذوي املهام واملسؤوليات الرياضية وخاصة 
لعب��ة كرة الق��دم وانعكس ذلك س��لبا على ابناء 
شعبنا حيث الشعور بااللم واملرارة من كل محبي 
وعشاق الرياضة ما دفعنا لتوضيح الصورة دون 
جتري��ح او اتهام ألحد. لقد آث��ر رئيس واعضاء 
اللجن��ة املؤقتة لالحتاد العم��ل بصمت واضعني 
نص��ب أعينهم حتقيق الرغبة الس��امية لصاحب 
الس��مو األمير القاضية بتمثيل االندية الرياضية 
جميعها في مجل��س إدارة االحتاد بحيث يتكون 
املجلس م��ن 14 عضوا بدال م��ن 5 اعضاء. وقد 
تضافرت جميع اجلهود عب��ر القنوات القانونية 
لوض��ع ه��ذه الرغبة الس��امية موض��ع التنفيذ 
انطالقا من قناعتنا وامياننا بأن رغبة وتوجيهات 
س��موه واجبة التنفيذ وأمره مط��اع وليس قابال 
للعرض او املساومة او املناقشة واستطاع رئيس 

واعضاء اللجنة املؤقتة من خالل سعيهم احلثيث 
ومراسالتهم واتصاالتهم ان يحصلوا على موافقة 
االحت��اد الدولي لكرة القدم بأن��ه ال تعارض بني 
الرغبة السامية لصاحب السمو االمير والقوانني 
واللوائ��ح الدولي��ة وميكن تعدي��ل اي نصوص 
لتحقيق ذلك من خالل اجلمعية العمومية لالندية. 
واللجن��ة املؤقت��ة تؤك��د ان ما توصل��ت إليه مع 
»فيفا« إمنا ينس��جم مع الرغبة االميرية السامية 
ويتوافق مع القن��وات القانونية وال تترتب عليه 
أي آث��ار غي��ر قانونية مما حداه��ا على أن تدعو 
اجلمعي��ة العمومية غير العادي��ة لالجتماع اليوم 
العتماد ما مت االتفاق عليه بشأن تعديل املادة 32 
وتش��عباتها من النظام االساسي ليصبح اعضاء 
مجلس اإلدارة 14 عضوا بدال من خمس��ة اعضاء 
ومبا يتسق مع الرغبة االميرية السامية التي كانت 
والتزال هدفنا الذي نس��عى إلى حتقيقه وليكون 
ذلك هو محور اللقاء والتجمع والتوحد االس��ري 
الكروي والتالحم مع الش��ارع الرياضي الكويتي 
وهو كفيل مبا ال يدع مجاال للشك بأن يبعد شبح 

االيقاف عن نشاطنا الكروي إلى االبد.

مبارك الخالدي
ق��ال رئيس اللجن��ة االنتقالية الش��يخ احمد 
اليوس��ف بع��د اجتماع��ه م��ع وزير الش��ؤون 
االجتماعي��ة والعم��ل د.محم���د الع���فاس��ي 
مببنى الهيئ��ة العامة للش��باب والرياضة والذي 
اس��تمر حتى س��اعة متأخ��رة من مس��اء امس 
ان��ه اطلع الع��فاس��ي عل��ى كل التفاصيل حول 
»عمومية« اليوم واس��تعدادات »االنت�قالية« ل�ها 

من خالل اس��تق���بال وفد االحتاد الدولي للكرة 
)فيفا(.

واكد اليوس��ف انه متفائل متاما لقرب انفراج 
االزمة عب��ر موافقة »العمومية« على تعديل املادة 

32 من النظام االساسي اليوم.
يذكر ان مجلس ادارة الهيئة قد عقد اجتماعا 
مس��اء امس ايضا لبحث آخر التطورات اس��تمر 

حتى ساعة متأخرة من مساء امس.

اذا ما وافقت اجلمعية العمومية اليوم على تعديل املادة 32 من النظام االساس��ي فان العمومية 
التي دعت اليها اندية االغلبية االحد املقبل س��تكون ملغاة وقد اكد ذلك رئيس االحتاد االس��يوي 

القطري محمد بن همام اثناء زيارته للكويت حلضور نهائي كأس االحتاد االسيوي.
اما اذا لم يكتمل النصاب القانوني للعمومية فان االنتقالية س��تكون مضطرة الى تأجيلها ملدة 
اس��بوع حسب ما هو منصوص عليه في النظام االساس��ي واذا لم تعقد ايضا فستمدد السبوع 

اخر، وفي حالة ما مت رفض التعديل فان االمر يرفع الى »فيفا« فقط دون اي اجراء اخر.

الموافقة تلغي عمومية األحد


