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عبداهلل العنزي
وجه رئيس نادي القادسية 
والرئيس القادم الحتاد كرة القدم 
الشيخ طالل الفهد الدعوة لكل 
اجلماهي����ر الرياضية حلضور 
اجلمعية العمومية لالحتاد التي 
ستعقد غدا بنادي القادسية في 
السادسة والنصف مساء، كما 
طالب وسائل االعالم بااللتزام 
بالتعليم����ات من اج����ل اكتمال 
صورة االحتفال بهذه األمسية، 
الكبي����ر الذي  مش����يدا بالدور 
يقوم ب����ه »التكتل« وباألخص 
أمني س����ر نادي خيطان ناصر 
العجمي وامني سر القادسية رضا 
معرف����ي للتحضير للعمومية، 
مش����يرا الى انه عمل احترافي 
من اجل اخلروج بأفضل الصور 
املمكنة في هذه العمومية التي 
ستكون تاريخيه بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى.

الحل باالنتخابات

وقال رئيس نادي اجلهراء 
خالد اجلارهلل ان عمومية امس 
االول طبقت نتاج الدميوقراطية 
إليها  التي يس����عى  الرياضية 
جميع الرياضيني ونحن صوتنا 
من اج����ل الكوي����ت ومصلحة 
رياضتها  وليس من اجل املصالح 
الشخصية، مضيفا ان عمومية 
الغد واالنتخابات التي ستجرى 
خاللها ه����ي احلل األمثل ألزمة 
الكرة. وأشار اجلاراهلل  احتاد 
الى ان »التكتل« ليس ضد رغبة 
صاحب الس����مو االمير ونحن 

العبو األزرق يتطلعون لتحقيق نتيجة ايجابية امام اندونيسيا

الشيخ طالل الفهد

جانب من اجلمعية العمومية التي عقدت أول من أمس

 »التكتل«: نحن مع الرغبة السامية وطبقناها في اتحاد المسعود ونرفض التشكيك باألمر
طالل الفهد: الدعوة مفتوحة لجميع الجماهير الرياضية لحضور عمومية الغد

المضف:  »العربي« لن يشارك في عمومية الغد ألنها تخالف القوانين المحليةالم�رزوق: رف�ض تعدي�ل الم�ادة 32 يعود بن�ا إلى نقط�ة الصفر

اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية لألندية اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية  لالتحادات
مادة 22

تخت���ص اجلمعي���ة العمومية غير 
العادية باألمور التالية:

أ - النظر في املسائل املهمة والعاجلة 
التي ال تختص بها اجلمعية العمومية 

العادية.
ب - حل مجل���س ادارة النادي او 
حل النادي حال اختياريا او دمجه في 
اي ناد رياضي آخر يشابهه في االهداف 

وذلك وفقا لالحكام املنصوص عليها في 
املرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 

املشار اليه.
النظ���ام االساس���ي  د - تعدي���ل 

للنادي.

مادة 23

في حالة حل مجلس االدارة او اسقاط 
العضوية عن االغلبية املطلقة من مجلس 
االدارة فأكث���ر وفقا حلكم املادة 22 من 

هذا النظام، تختار اجلمعية العمومية 
غير العادية جلنة مؤقتة من خمس���ة 
اعضاء باجلمعية العمومية للنادي تكون 
لها صالحيات مجل���س االدارة، وعلى 
العمومية  اللجنة دعوة اجلمعية  هذه 
العادية النتخ���اب مجلس ادارة جديد 
وفقا حلكم املادة 15 من هذا النظام خالل 
ثالث���ني يوما من تاريخ اختيار اللجنة 
ويكمل املجلس املنتخب املدة املتبقية 

ملجلس االدارة.

مادة 19

تخت���ص اجلمعي���ة العمومية غير 
العادية باالمور التالية:

أ- املس���ائل الهام���ة والعاجلة التي 
ال تخت���ص به���ا اجلمعي���ة العمومية 

العادية.
ب – حل مجلس ادارة االحتاد او حل 
االحتاد حال اختياريا او دمجه في احتاد 
آخر وذلك وفقا لالحكام املنصوص عليها 

في املرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 
املشار اليه.

د- يعدل النظام االساسي لالحتاد.

مادة 20

ف���ي حالة ح���ل مجل���س االدارة او 
اس���قاط العضوية عن االغلبية املطلقة 
م���ن مجلس االدارة وفقا حلكم املادة 19 
من هذا النظام، تختار اجلمعية العمومية 
غير العادية جلنة مؤقتة من خمسة من 

اعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد لتقوم 
خ���الل ثالثني يوما من تاريخ اختيارها 
باخطار االندية الرياضية اعضاء اجلمعية 
العمومي���ة لالحتاد مم���ن تتوافر فيهم 
الش���روط املنصوص عليها في الفقرة 
)ب( من املادة 24 من هذا النظام الختيار 
اعضاء ملجلس االدارة بدال من االعضاء 
الذين خلت مقاعدهم وذلك وفقا لالحكام 
املنصوص عليها ف���ي املادة 14 من هذا 

النظام.

»طالبينك ياألزرق ال تردنا«
عبدالعزيز جاسم

بصوت واحد وبقلب واحد ستردد اجلماهير 
اليوم كلمة »طالبينك ياالزرق التردنا« في إشارة 
منهم للف���وز، حيث يلتقي الي���وم في مواجهة 
مهم���ة مع املنتخب االندونيس���ي في املجموعة 
الثانية بالتصفي���ات املؤهلة الى نهائيات كأس 
آسيا في الدوحة 2011 ويحمل األزرق في جعبته 
3 نق���اط من فوز وخس���ارة بدأها بهزمية على 
أرضه امام املنتخب العماني 0 � 1 قبل ان يعود 
ويعوضها بفوز ثمني خارج الديار أمام استراليا 
1 � 0 ويحت���ل األزرق املركز الثالث بفارق نقطة 
واحدة خلف عمان واس���تراليا ومتقدما مبثلها 
على اندونيسيا االخير الذي تعادل سلبا مرتني 

مع عمان واستراليا.
واستعد األزرق جيدا لهذه املواجهة من خالل 

معسكرين خارجني بالقاهرة 
وآخ���ر داخلي امتد ألكثر من 
ش���هر ونصف الشهر خاض 
خالل���ه 5 مباريات جتريبية 
متكن من الفوز بها على االردن 
2 � 1 وعلى سورية 1 � 0 وكينيا 
5 � 0 وتع���ادل مع ليبيا 1 � 1 
والصني 2 � 2 وهي حصيلة 
جيدة قبل مب���اراة اليوم اما 
املنتخب االندونيسي فلعب 
مباراتني كان���ت االولى امام 
سنغافورة وخسرها 1 � 3 قبل 
ان يواجه الساملية ويتعادل 

معه سلبا هنا في الكويت.

ويسعى األزرق خالل مواجهة اليوم لتحقيق 
أكثر من هدف حيث يسعى الى مضاعفة رصيده 
واالستمرار في املنافسة ألن التعادل او اخلسارة 
ستضعف آماله كثيرا بالتأهل وبالتالي سيدخل 
األزرق بطريقة هجومية متوازنة، حيث تشير كل 
املعطيات الى ان تشكيلة املدرب الصربي غوران 
توفاريتش لن تختلف كثيرا عن تلك التي فاز بها 
على استراليا باستثناء التغييرات االضطرارية 
بسبب اإلصابة وهي خلالد خلف وحسني فاضل، 
حيث سيشرك في حراسة املرمى نواف اخلالدي 
وفي الدفاع مساعد ندا واحمد العيدان كقلبني وفهد 
عوض ويعقوب الطاهر ظهيرين وفي الوس���ط 
طالل العامر وفهد االنصاري وعبداهلل البريكي 
ووليد علي، واملقدمة س���تكون من نصيب بدر 
املطوع واحمد عجب ال���ذي حل بديال عن حمد 
العنزي املش���ارك في مباراة 

استراليا.
اما املنتخب االندونيسي 
فيأمل اخلروج بأقل اخلسائر 
وهو التع���ادل ولكن ان جاء 
الفوز أهال وسهال به ويتضح 
من مبارياته السابقة انه يجيد 
إغالق منطقة الدفاع بإحكام 
كما ان احلظ يقف الى جانبه 
في كثير من األحيان وبالتالي 
سيعتمد مدربهم الوطني دولو 
الهجمات املرتدة لصيد  على 
الكرات وعمل خلخلة  إحدى 

في حسابات األزرق.

يلتقي إندونيسيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا العد التنازلي لأللعاب اآلسيوية 2010
بدأ العد التنازلي لدورة األلعاب اآلس���يوية ال� 16 املزمع إقامتها 
في مدينة غوانزو الصيني���ة 2010. وقالت اللجنة املنظمة لأللعاب 
اآلسيوية في مدينة غوانزو في بيان صحافي امس ان الشيخ احمد 
الفهد وس���كرتير حزب غوانغدونغ وانغ يان���غ قد بدآ إطالق حملة 
العد التنازلي لأللعاب اآلسيوية ال� 16 في حفل أقيم الليلة املاضية.
وقال الفهد في كلمة ألقاها باحلفل »بدأنا رحلة الطريق الى آسيا من 
الكويت في شهر مارس املاضي وقد كانت رحلة رائعة عبرت البحار 
والصح���راء الى 37 دولة واليوم نحن هن���ا لنحتفل بالعد التنازلي 
لدورة األلعاب اآلس���يوية ال� 16«. وأثنى الفه���د على جهود اللجنة 
املنظمة لأللعاب اآلسيوية وعلى التحضيرات القائمة الستضافة هذا 
احلدث التاريخي مؤكدا جناح مدينة غوانزو بالتعاون مع احلكومة 

الصينية واملجلس األوملبي اآلسيوي.

إندونيسياالكويت
6:30

الثالثة الرياضية

محليةمتفرقات

 تختتم على مجمع ميادين الشيخ صباح االحمد 
االوملبي للرماية في الرابعة مساء اليوم كأس الشيخ 

عبداهلل املبارك للرماية.
 تختت��م اليوم بطولة اخلليج اخلامس��ة عش��رة 
لالس��كواش ملرحلتي الش��باب والناشئني حتت 19 سنة 

و15 سنة.
 يغادر الب���الد االربعاء املقب���ل امني صندوق 
ن���ادي املعاقني س���عد االزم���ع متوجها ال���ى مدينة 
كواالملبور املاليزية خلوض انتخابات االحتاد الدولي 

للمعاقني.
 فاز منتخبنا االوملبي على املنتخب الس��نغافوري 
3-0 في املباراة الودية التي جمعتهما على س��تاد بيشام 

ظهر امس االول.

)هاني الشمري(

الجمعيات العمومية سيدة قراراتها

»الشباب والرياضة«: ليتحمل العفاسي مسؤولياته

عبداهلل العنزي
»اجلمعي���ة العمومية هي 
سيدة قراراتها« عبارة يجب 
الوقوف عنده���ا طويال فهي 
إنهاء الصراع واألزمة  مفتاح 
الرياضية، وهذه العبارة رددها 
مس���ؤولو اللجن���ة االوملبية 
الدولية واالحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( كثيرا على مسامع 
املسؤولني احلكوميني ، وبالتالي 
يجب علينا احترام وجهة نظر 
اجلمعية العمومية غير العادية 
واجتماعها الذي عقد امس االول 
ومت في���ه رفض التعديل على 
املادة 32 من النظام االساسي. 
الرياضي في  حقيقة الصراع 
كرة القدم على وجه اخلصوص 
يكم���ن في القان���ون 2007/5 
والنظ���ام االساس���ي لالحتاد 
املعتمد في 26 نوفمبر 2007 
والذي جاء كمطلب اساسي من 
قبل »فيفا« لرفع اإليقاف عن 
الكرة الكويتية آنذاك، وإذا ما 

علمنا ان القانون 2007/5 طبق 
إعادة قيد  بجميع مواده مثل 
اعض���اء اجلمعيات العمومية 
في األندي���ة وعدم اجلمع بني 
الرياضة وإزالة  املناصب في 
املس���ميات عن البطوالت عدا 
اس���م صاحب الس���مو االمير 
وولي العهد وزيادة دعم األندية 
واالحتراف اجلزئي، وانتخابات 
االحتادات الرياضية التي عقدت 
وفقا مل���ا نصت علي���ه بنود 
القانون 2007/5 رغم تعارضها 
مع املواثيق الدولية. وأكثر ما 
ميثل خط���ورة على الرياضة 
كما ذكر »فيفا« أكثر من مرة 
هو التدخل احلكومي املباشر 
من خالل إجب���ار اجلمعيات 
العمومية على اتخاذ قرار ما 
مثل إلزامها بتعديل املادة 32 من 
النظام األساسي الحتاد الكرة، 
وهو قرار »أي التعديل« كان 
يجب ان يصدر منذ وقت سابق 
جدا من قبل احلكومة بتعديل 

كل ما يتع����ارض مع قوانني 
ومواثيق املنظمات الرياضية 
الدولي����ة وليس م����ن خالل 
إجبار اجلمعي����ات العمومية 
على التعديل مبا يتوافق مع 
قانون 2007/5. وان كانت هناك 
محاسبة ملخالفي القانون فإن 
الهيئة  االولى محاسبة مدير 
فيص����ل اجلزاف ألن����ه وقع 
القانون  في حملظور وخالف 
وهو رجل حكومي فكيف له 
ان يوافق على تشكيل اللجان 
االنتقالية من قبل »فيفا« مع 
العلم ان ه����ذا األمر من حق 
الهيئة في املقام االول حسب 
قانون 87/42، و93/43 وكيف 
له أال يحضر هو او من ميثل 
الهيئة في عمومية امس االول 
وهي »اي الهيئة« املس����ؤول 
عن ه����ذا األمر وفقا ملا جاءت 
به القوانني احمللية السيادية 
التي يطالب البعض باحترامها 

وتطبيقها.

 أصدرت جلنة الشباب والرياضة مبجلس 
األمة بيانا امس إثر انعقاد اجلمعية العمومية 
غير العادية لالحتاد التي عقدت اول من امس، 

وجاء في البيان:
لقد تابعنا باهتمام بالغ األحداث الرياضية 
األخيرة عن قرب، وسبق ان حذرنا مرارا وتكرارا 
بكل الوسائل املمكنة من مغبة إضاعة الفرصة 
التاريخية للكويت بإغالق اجلزء األكبر واالهم 
من ملف املشاكل الرياضية وذلك بحضور جميع 
األندية الرياضية اجتماع اجلمعية العمومية الذي 
عقد يوم 11/12 واملصادقة على النظام األساسي 
املعدل الذي يتوافق مع القوانني الدس����تورية 
احمللية ويحقق رغبة صاحب السمو االمير وال 
يتعارض مع لوائح االحتاد الدولي لكرة القدم 
حي����ث ان ذلك النظام ق����د مت اعتماده من قبل 
»فيفا« بتاريخ 2009/10/6 بجهود مشكورة من 
اللجنة االنتقالية احلالية املكلفة بادارة احتاد 
كرة القدم، اال انه لألس����ف الشديد أبت غالبية 
األندية الكويتية التي حضرت هذا االجتماع ان 

تنهي هذه املأساة الرياضية وخالفت القوانني 
الدستورية ورغبة صاحب السمو األمير وإرادة 

الشعب الكويتي في انهاء هذه املشكلة.
بناء على ما تقدم نعلن نحن املوقعني ادناه 
اعضاء جلنة الش����باب والرياضة في مجلس 
االمة، وقد حزنا ثقة زمالئنا النواب اننا سنكون 
بارين بقسمنا الذي اقسمناه بان نكون مخلصني 
لصاحب الس����مو االمير وان نحترم الدستور 
وقوانني الدولة واننا سننتصر للدستور ورغبة 
صاحب الس����مو االمير والقانون ونرى انه قد 
اصبح استحقاقا على وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل ان يتحمل مس����ؤولياته في هذا الشأن 
ويبر بقس����مه وهو رجل القانون امام كل من 
حاول ان يعبث بدولة املؤسس����ات والقانون 

ورغبة ولي االمر.
ون����ؤكد باننا سنفعل ونست����خدم ك����ل 
ص��الحياتنا الدس���تورية ت����جاه ه���ذا العبث 
واالعوجاج وسننتصر إلرادة الشعب الكويتي 

ولن نخشى في قول احلق لومة الئم. 

س�ريع: نطال�ب أندي�ة المعايي�ر بالحض�ور والمش�اركة بفاعلية العجم�ي: عمومي�ة الغد لحس�م األوض�اع المتردية ف�ي الرياضة

طبقناها ف����ي انتخابات احتاد 
املس����عود وبالتالي نرفض اي 
حديث يشكك بهذا األمر وسترون 
في االيام املقبلة صدق رغبتنا في 

تطبيق الرغبة األميرية.

يوم للديموقراطية

وهن����أ نائب رئي����س نادي 
الفحيحيل خالد سريع الوسط 
الرياضي الكويتي بقرار اجلمعية 
العمومية اول من امس والذي 
أكدت في����ه اندية »التكتل«مرة 
اخرى انها عملت وما زالت تعمل 
على اس����تقاللية الرياضة وان 
اجلمعيات العمومية لالحتادات 
واألندية هي س����يدة قراراتها. 
وطالب س����ريع أندية املعايير 
الغد  ال����ى عمومية  باحلضور 
واملشاركة بفاعلية في االنتخابات 
من اجل تس����جيل موقف على 
ان الرياضة تدار من قبل اهلها 

وليس من اخلارج.
ووص����ف أمني س����ر نادي 
خيطان ناصر العجمي عمومية 
ادارة  الغد وانتخ����اب مجلس 
الحت����اد الكرة بأنه����ا عمومية 
املتردية للكرة  حسم األوضاع 
الكويتية وإنهاء ملف األزمة مع 
»فيفا« نهائيا وبالتالي ستكون 
هذه العمومية يوم سعادة وفرح 

للكرة الكويتية.

عودة لنقطة الصفر

وفي اجله����ة املقابلة، أبدى 
رئيس نادي الكويت عبدالعزيز 
املرزوق أسفه ملا آلت إليه األمور 
ف����ي اجلمعي����ة العمومية غير 
العادي����ة التي عق����دت اول من 
امس والتي رفضت فيها أغلبية 
األندية تعديل املادة 32 من النظام 
األساسي، مؤكدا ان ذلك يخالف 
القوانني احمللية والرغبة السامية 

لصاحب السمو االمير.
وقال املرزوق ان هذا القرار 
م����ن ش����أنه ان يع����ود بنا الى 
نقطة الصفر في األزمة بعد ان 
كانت قاب قوسني او أدنى من 
االنته����اء مبوافقة »فيف�ا« على 

ال� 14 عضوا.

قرار مبيت

وقال امني سر نادي كاظمة 
حسني بوسكندر ان قرار اندية 
التكتل ف����ي رفض التعديل هو 
قرار مبيت منذ فترة طويلة، لذلك 
ضاعت علينا، مرة أخرى، فرصة 
انهاء االزمة بعد ان كنا قريبني 
جدا من نهايتها، محمال اعضاء 
التكتل مسؤولية ما حدث وما 

سيحدث للوضع الرياضي.
وق����ال ان كاظمة س����يكون 
له موقف ف����ي التعامل مع اي 
احتاد مخالف للقانون احمللي، 

فما يربطنا م����ع االحتادات في 
التعامل هو القوانني ولن نسمح 

بأي مخالفة له.

مخالفة القوانين المحلية

النادي  أم����ني س����ر  وق����ال 
العرب����ي عبدالرزاق املضف ان 
ناديه لن يش����ارك في عمومية 
الغد التي س����تعقد بالقادسية 
ملخالفتها القانون احمللي والتي 
تأتي مباش����رة بع����د ان رفض 
النظام  »التكتل «التعديل على 

االساسي.
وأشار املضف الى ان العربي 
سيكون من اوائل االندية التي 
ستوافق على اي قرار من شأنه 
ان ينهي األزمة ولكن عليه أوال 
ان يراعي القوانني احمللية ومن 
ثم القرارات الدولية، مبينا ان 
الفرصة مازال����ت قائمة إلنهاء 

األزمة.


