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الغربللي: انتخاب الفهد غير شرعي و»فيفا« ليست له سلطة على األندية

عبدالعزيز جاسم
قال عضو اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون 
احتاد الك����رة عماد الغربللي ان االنتقالية لم حتضر 
اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية لألندية ال�10 
بنادي القادسية اول من امس لعدم شرعيته، خاصة 
ان الرؤس����اء ال� 10 اجلدد املعينني وقعوا كتابيا على 
عدم طلب عقد هذا االجتماع، وقد سلموا كتابا ملندوب 
االحت����اد الدولي لكرة القدم )فيف����ا( يبني ان رئيس 
نادي القادس����ية احلالي محمود الرزوقي لم يدع الى 

عقد جمعية عمومية. وأشار الغربللي الى ان اللجنة 
االنتقالية مازالت متارس عمله����ا ودورها في ادارة 
شؤون االحتاد ألنه ال يوجد كتاب او قرار من »فيفا« 
يفيد بانتهاء مهمتها، الفت����ا الى ان مندوبي االحتاد 
الدولي راقبوا االجتماع ولم يوقعوا على أي محضر 
ولم يصدقوا على نتائج االنتخابات التي جرت، حتى 
انهم رفضوا اخذ صورة فوتوغرافية مع االندية ال�10، 
وبالتالي فإن ما يقال عن ان الش����يخ طالل الفهد هو 
رئيس االحتاد احلالي غير صحيح وال يقبله »فيفا«، 

وبالتالي نحن في انتظار تعليمات »فيفا« بهذا الشأن، 
وحتى لو وافق »فيفا« عليه فإننا لن نس����لم االحتاد 
اال الى الهيئة ألننا نس����عى لتطبي����ق قانون الدولة 

ودستورها وال ميكننا مخالفته.
وبني الغربللي انه ال سلطة لالحتاد الدولي على 
األندي����ة احمللية ألنها اندية ه����واة وكل تعاملها امنا 
هو مع االحتادات، وال يوجد بند في النظام األساسي 
يعطي فيفا احلق ف����ي التدخل في قرار حل األندية، 
مبينا في الوقت ذاته انه يحق جلميع األندية احلالية 

اتخاذ أي قرار تراه مناسبا، وبالتالي فإن الوضع باق 
كما هو عليه حلني وصول تعليمات »فيفا« بإبقائنا 

أو رحيلنا.
واض����اف ان كتاب فيفا الذي يخص املوافقة على 
انتخاب 14 عضوا الحتاد الكرة الذي يتهموننا بتزويره 
جاء مبباركة املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي وادعوا 
انه غير موجود لكن العكس هو الصحيح، مضيفا ان 
اجلمعية العمومية التي جرت في 12 اجلاري سارت 

وفق اللوائح والنظم الدولية.

»الهيئة« ال تعترف باالتحاد الجديد.. ومؤتمر صحافي للجزاف
مبارك الخالدي

يعقد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف خالل اليومني املقبلني مؤمترا صحافيا 
موسعا بحضور كافة وسائل االعالم لتسليط الضوء 
على ما يجري في الوسط الرياضي من تداعيات اثر 
القرار الذي صدر 14 اجلاري بحل مجالس ادارات 10 
اندية وتعيني مجالس ادارات بدال منها ملدة عام على 
خلفية احداث اجلمعية العمومية التي دعت اليها اللجنة 
االنتقالية الحتاد الك����رة التي عقدت في 12 اجلاري. 
كما سيتم االعالن عن الصالحيات املمنوحة ملجالس 
ادارات االندية املعينني وتسليط الضوء على عمليات 
التسليم والتسلم التي متت تفعيال للقرار الصادر بحل 

املجالس السابقة وتعيني املجالس احلالية.
وقال مصدر مطلع في الهيئة رفض الكش����ف عن 
اسمه ان الهيئة ال تعترف مطلقا بالنتائج التي متخضت 
عنها االنتخابات التي متت مس����اء امس االول بنادي 
القادس����ية بناء على دعوة اندية االغلبية، وقال انه 
من وجه����ة نظرنا ان هذا االجتماع باطل الن الدعوة 
اليه جاءت من خالل مجالس ادارات ال متتلك الصفة 
القانونية او الشرعية وبالتالي فان كل نتائجه باطلة 

وليس لها اي اثر على ارض الواقع.
وزاد املصدر ان الهيئة ال تتعامل او تعترف اال مبن 
ميلك الصفة القانونية وان املجالس املعينة الدارات 
االندية هي املجالس الشرعية التي امامنا بحكم القانون 

وهي التي متتلك احلق في ممارسة جميع الصالحيات 
الدارة مهامها، اما املجالس املنحلة فأصبحت بالنسبة 

لنا في حكم املاضي.
ونفى املصدر فكرة التراجع عن قرار احلل وقال ان 
القرار جاء عن قناعة تامة ووفق االطر القانونية وال 
تفكير مطلقا للتراجع عنه، الن اصداره لم يكن مجرد 
تهويش كما زعم البعض الننا جادون في السير قدما 

في هذا االجتاه كخطوة مهمة في سبيل االصالح.
وبني ان عملية التسليم والتسلم بني املجالس املنحلة 
واملعينة متت بسالسة ويسر فيما عدا نادي التضامن 
اذ كانت هناك ظ����روف ادعاها املجلس املنحل لكننا 
لن نقف مكتوفي االيدي وسنمارس صالحياتنا ولو 

بقوة القانون وال نريد للفوضى ان تستمر، موضحا 
ان االمور االدارية واملالية منظبطه في معظم االندية 
ما يجعل عملية اقفال احملاضر ال تأخذ سوى ساعات 
على الرغم من اهميتها الننا ال نريد حتميل املجالس 
اجلديدة وزر اي اخطاء ان وجدت من املجالس السابقة 

السيما ما يتعلق بالذمم املالية وتوريد الشيكات.
وعن احتماالت تعرض النشاط الرياضي لإليقاف 
افاد املصدر بأن التجارب الس����ابقة علمتنا ان جميع 
االحتماالت متوقعة الس����يما ان القنوات مع اجلهات 
الدولية مفتوحة وميسرة، ولكننا نأمل تغليب املصلحة 
العامة واحلس الوطني في ردود افعالنا فيما يجري 

من احداث.

مبارك الخالدي
قال رئيس مجلس ادارة نادي 
القادسية املعني محمود الرزوقي 
ان مجلس االدارة قد اتخذ قرارا 
في اول اجتماع له باالبقاء على 
بالنادي خاصة  العاملني  كافة 
االداري���ة والفنية  االجه�����زة 
القائمة على االلعاب الرياضية 
املختلفة املنضوية حتت لواء 

النادي.
واض���اف ان ف���ي مقدم���ة 
الكرة فواز  الشخصيات مدير 
احلس���اوي وال��ذى نعتب��ره 
خي��ر ع�����ون ملجل��س االدارة 
وداعم��ا كبيرا للكرة القدساوي��ة، 
االول  بيت�����ه  والقادس���ي��ة 
والثان��ي ونح��ن »الطالعي��ن 

واهو اللى داش«.
الرزوقي ان هناك  واضاف 
اجتماع���ا للمجل���س اجلديد 
مع احلساوي س���يعقد خالل 
اليومني املقبلي��ن لالطالع على 
رؤيته وتصورات�ه وسنطلب 
البق��اء واالستم��رار الن  منه 
وج��وده دع��م كبير لنا وللنادي 
وكرغب��ة من اعض��اء اجلمعي��ة 
العمومي��ة ف��ي اس���تم��راره، 
الفت��ا ال���ى ان املجلس املعني 
جاء بق����رار س���يادي واجب 

االحترام.
واوضح ان سياسة مجلس 
االدارة اجلديد س���ترتكز على 
االستمرار في دعم كافة االلعاب 
واحلفاظ عل���ى اخلط البياني 

التصاعدي لنتائج كافة االلعاب 
الن القادسية ناد كبير وعريق 
وقاعدت���ه اجلماهيرية تتطلع 
باستمرار الى التفوق واعتالء 

منصات التتويج.
واش�����ار الرزوق���ي الى ان 
العهد  عملية تسل��م وتسليم 
والدفاتر احملاسبي��ة بدأت منذ 
ام��س االول وق��ال لقد  مساء 
اجتمعنا في مكتب امني السر 
الس���ابق وبحضور ممثل عن 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
حيث مت تس���لم القرار )534( 
والصادر بتاري���خ 14 املاضي 
والقاضي بحل مجلس االدارة 
السابق، مشيرا الى ان االمور 
سارت بسالسة ومت استكمالها 
صباح امس نظرا النش���غال 
اجلميع وقتها بأحداث اجلمعية 
العمومي���ة الت���ي عقدت مبقر 

النادي.

وشدد على س���يادة الروح 
الرياضي���ة بني اجلميع ونحن 
جميعا اهل وننطلق من ثالث 
مرتكزات اساسية هي مصلحة 
البلد والرياضة ونادي القادسية 
وعليه فان هذه هي املبادئ التي 
تربى عليه���ا اعضاء اجلمعية 
العمومية للنادي والعاملون به، 
ومن هذا املنطلق نتمنى سيادة 
ال���روح الرياضية بني اجلميع 
ومد يد التعاون ملا فيه مصلحة 

النادي والرياضة.
اجلدير بالذكر ان احلساوي 
يش���غر منصب نائب رئيس 
مجلس ادارة نادي القادس���ية 
اضافة ملنصب���ه كمدير للكرة 

بالنادي.

أكد أن »االنتقالية« مازالت تدير اتحاد الكرة ولن تسّلمه إال للهيئة

مصدر مسؤول في »الشباب والرياضة« ينفي فكرة التراجع عن قرار حل األندية

اليرموك يقاضي »الشؤون«
مؤمن المصري

الدائ����رة اإلداري����ة  ح����ددت 
الكلية  املس����تعجلة باحملكم����ة 
برئاسة املستشار أحمد الديهان 
جلسة األربعاء )غدا( لنظر دعاوى 
كل من نادي الفحيحيل والنصر 
وخيطان في حني حددت الدائرة 
املستعجلة برئاسة املستشار عادل 
الكندري جلسة اخلميس لنظر 
دعاوى كل من نادي القادس����ية 
والتضامن والشباب والصليبخات 
واجلهراء، وجار حتديد موعد لنظر 
بقية القضايا. كما تقدم احملامي 
عبدالرحمن البراك أمس بدعوى 

ضد وزير الشؤون االجتماعية والعمل بصفته ووكيل وزارة الشؤون 
بصفته ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته 
يطالب فيها بشكل مستعجل بوقف قرار حل مجلس إدارة نادي اليرموك 
الرياضي وإلغاء القرار اإلداري حلني الفصل في الدعوى املوضوعية. 
وقال البراك في صحيفة الدعوى التي قدمها أمس للمحكمة أن رئيس 
مجل����س إدارة الهيئة العامة للش����باب والرياضة أص����در القرار رقم 
2009/534 والقاضي بحل مجلس إدارة نادي اليرموك الرياضي مستندا 
على ما ورد من مخالفة النادي ملقتضيات صالح الرياضة في الدولة 
وملا كان هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون فإن املدعني عن أنفس����هم 
وبصفتهم أعضاء اجلمعية العمومية ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

املنحل يطعنون عليه لآلتي:
أوال: بطالن قرار احلل ملخالفته للقانون. ثانيا: بطالن القرار رقم 
2009/534 لعدم تس����بيبه وفقا ملا نصت عليه املادة 12 من املرس����وم 
بقانون رقم 42 لس����نة 1978. فإن القرار صدر مجهال لم يس����تند إلى 
تسبيب كما توجبت املادة 12 من املرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 

مما مؤداه أن القرار صدر باطال ملخالفته املادة سالفة الذكر.
ثالثا: في إثبات أن القرار املطعون عليه قد صدر مشوبا بعيب إساءة 
اس����تعمال السلطة واالنحراف بها فهذا الطعن يستند إلى ما جاء في 

املادة 11 من املرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 حيث نصت املادة:
)للوزارة املختصة أن تقرر بطالن اجتماع أي من مجالس اإلدارة 
أو اجلمعية العمومية واآلثار املترتبة عليه إذا انعقد باملخالفة ألحكام 
هذا القانون أو النظام األساسي للنادي(.  مؤدى ما جاء في هذه املادة 
أن املدعى علي����ه بصفته كان ميتلك أن يقرر بطالن اجتماع اجلمعية 
العمومي����ة وكذا اآلثار املترتبة على هذا االنعقاد، إن كان هذا االنعقاد 
ق����د مت باملخالفة للقانون، إال أنه ومع ثب����وت عدم وجود أي مخالفة 

للقانون جتاوز املدعى عليه سلطاته في حل مجلس اإلدارة.
رابع����ا: بطالن قرار احلل ملخالفته للقانون فإن ما قامت به الهيئة 
العامة للشباب والرياضة من تصرف هو انتقائية في تطبيق القانون 

وهذا ما ال يجوز لها مما يوصم هذا القرار بالبطالن موجبا إلغاءه.
وطلب البراك في نهاية صحيفة الدعوى بصفة مس����تعجلة وقف 
القرار 2009/534 الصادر بحل مجلس إدارة نادي اليرموك الرياضي مع 
ما يترتب على ذلك من أثار وذلك حلني الفصل في الدعوي املوضوعية. 
ثاني����ا: في الدعوى املوضوعية إلغاء الق����رار رقم 2009/534 الصادر 
بحل مجلس إدارة نادي اليرموك الرياضي مع ما يترتب على ذلك من 
أثار لألسباب الواردة بصحيفة الدعوي مع إلزام املدعى عليه بصفته 
باملصروفات وأتعاب احملاماة الفعلية عمال بنص املادة 119 من قانون 

املرافعات املعدل.

العدواني: أثنينا بعض مديري 
األلعاب عن االستقالة

عبدالعزيز جاسم 
قال امني صندوق نادي النصر السابق دخيل العدواني ان االدارة 
السابقة اثنت بعض مديري االلعاب عن االستقالة بعد ان لوحوا 
بها بعد القرار الذي صدر بحل مجلس ادارة النادي من قبل الهيئة، 
مشيرا الى ان االدارة طلبت منهم العمل مع االدارة اجلديدة الذين 
ال يختلفون عن االدارة السابقة ويعدون اخوة لهم وابناء عمومة 
وبالتالي املصلحة واحدة وهي ان نادي النصر اهم من االشخاص 
الذين يديرون���ه وبالتالي على اجلميع العمل وف���ق الية النظام 

السابق وبنفس االخالص.

)محمد ماهر(رئيس احتاد الكرة اجلديد الشيخ طالل الفهد يحيي اجلمهور بعد عمومية »التكتل«

فواز احلساوي

أحد املشاركني يستعرض مهاراته

»المستعجلة« تنظر دعاوى النصر وخيطان والفحيحيل غدًا

ٍ على رأس جهاز الكرة الرزوقي: الحساوي باق
في أول اجتماع لمجلس إدارة القادسية المعين

حل اتحاد الكرة العراقي خسارة أزرق الشباب أمام الهند
قررت اللجنة االوملبية العراقية امس حل احتاد 
كرة القدم نتيجة اخلالف احلاصل حول انتخاباته.

وقال عض���و املكتب التنفي���ذي للجنة االوملبية 
العراقي سمير املوسوي في تصريح لوكالة فرانس 
برس »ان اللجنة االوملبية ستعقد مؤمترا صحافيا 
للكشف عن االسباب التي استدعي فيها اتخاذ مثل 

هذا القرار«.
يذكر ان االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( كان قد 
مدد عمل املجلس احلالي لالحتاد العراقي بعد اخلالفات 
بني االخير وبني اللجنة االوملبية العراقية على القانون 

الذي يجب اعتماده في انتخابات االحتاد.
وترى اللجنة االوملبي���ة العراقية ان االنتخابات 
يفترض ان تس���تند الى قانون يسمح لالندية التي 
خاضت آخر موسم كروي وعددها 28 فريقا باملشاركة 
في االنتخابات تصويتا وترش���يحا حسب القانون 
رقم 16، االمر الذي رفضه االحتاد العراقي الذي يصر 
على ان يكون عدد اعضاء هيئته العامة حسب لوائح 
االحتاد الدولي اي 63 عضوا يحق لهم املشاركة في 

االنتخابات.

 حسم منتخب العراق صدارة املجموعة اآلسيوية 
الثالث���ة بفوزه على نظيره الس���عودي 3-0 في 
اجلولة األخيرة من التصفيات املؤهلة الى نهائيات 
كأس آس���يا للش���باب )دون 20 عاما( التي تقام 

العام املقبل.
وسجل محمد سعد )57 و65( وأمجد وليد )89 
من ركلة جزاء( اه���داف العراق الذي حافظ على 
نظافة شباكه للمباراة اخلامسة على التوالي، رافعا 
رصيده 13 نقطة ليحسم بالتالي صدارة املجموعة 
الثالثة بفارق ثالث نقاط عن نظيره الس���عودي، 

علما ان املنتخبني ضمنا تأهلهما الى النهائيات.
 وف���ي مباراة ثانية هامش���ية، خرج املنتخب 
العماني بفوز معنوي كبير على حس���اب نظيره 
االفغان���ي بعدما هزمه بأربعة اهداف من دون رد 
تناوب على تس���جيلها عبداهلل سيف )20 و44( 
وعبداهلل صالح )35 من ركلة جزاء( وخليل العلوي 
)76(. وبدوره مني منتخبنا للش���باب بخسارة 
ثقيلة امام نظيره الهندي بثالثية نظيفة سجلها 

جي جي الن )25 و45( وفيال )55(.

الصليبخات مع النصر 
بـ»آسيوية اليد«

اوقعت القرعة الصليبخات في املجموعة 
الثانية لالندية املتأهل����ة لدور الثمانية في 
بطولة آسيا لكرة اليد ال� 12 التي تستضيفها 

حاليا العاصمة االردنية عمان.
وينافس الصليبخات في املجموعة اندية 
السد القطري والوصل والنصر االماراتيني 
في ح����ني ضم����ت املجموعة االول����ى اندية 
االهلي السعودي وباربار البحريني والسد 
اللبناني وأصفهان االيراني. ووصف رئيس 
وفد الصليبخات سعد عناد املجموعة بأنها 
»متكافئة« وان فريقه سيستهل منافسات دور 
الثمانية اليوم امام النصر االماراتي ثم امام 
السد والوصل على التوالي معربا عن خشيته 
في ان يؤث����ر عامل اللياقة البدنية على اداء 
العبيه في تقدمي املستوى املطلوب خصوصا 
انه ال يوجد يوم راحة خالل املباريات الثالث 

في االيام املقبلة.

»ريد بل ستريت ستايل« تستعرض في الجهراء
الثاني���ة على  للس���نة 
التوالي اس���تضاف مجمع 
س���ليل اجلهراء املس���ابقة 
العاملي���ة لكرة القدم احلرة 
»ريد بل س���تريت ستايل« 
بهدف البحث عن افضل العب 
الكويت،  كرة قدم حرة في 
وقد جتمع املئات من سكان 
اجلهراء ملشاهدة وتشجيع 

ابطال مدينتهم.
وقد تأهل ال���ى النهائي 
خمسة مشتركني وهم: عبيد 
العنيزي، عسكر  فهد، فهد 
الشمري، سامي عيد وفهد 
ركان لينضموا الى اخلمسة 
الذين سبق وان  مشتركني 
تأهلوا من اجلولة األولى التي 

اقيمت في الكويت مول.

عبدالرحمن البراك

الحويلة: قرار حل األندية الـ10 غير قانوني 
أكد مراقب مجلس االمة النائب 
د.محم���د احلويلة ان القرار الذي 
اتخذته وزارة الش���ؤون والهيئة 
العامة للش���باب والرياضة بحل 
االندية الرياضية العش���رة قرار 
غي���ر قانوني ويتناف���ى مع مبدأ 
الت���ي تتمي���ز  الدميوقراطي���ة 
الكوي���ت وتفتخر بها في احملافل 
العربية والدولية. وقال احلويلة 
ان اجلمعي���ات العمومية لالندية 
ه���ي املخولة فق���ط دون غيرها 
بالتصرف في كل شؤون االندية 
واالحتادات الرياضية، وما عدا ذلك 
فهو مرفوض متاما. وأبدى أسفه 
من تشدق البعض بالدميوقراطية 
القوانني في  والدستور واحترام 
الوقت الذي يقوم فيه بكل ما أوتي 
الدميوقراطية  من قوة بض���رب 
والقفز فوق االدارات واجلمعيات 
العمومية لالندية واالحتادات، فما 

دامت االمور متشي في مصلحته 
فهي دميوقراطية واحترام قوانني، 
واذا انعكست االمور وجاءت في 
غير صاحله فإنها غير دميوقراطية 
ومنافية للقوانني، ولكل هؤالء نقول 
انه ال احد فوق القانون ولن نسمح 

لكم بأن تعبث���وا بإدارات اعضاء 
اجلمعي���ات العمومية ألن االمور 
لم تسر كما تريدون. موضحا انه 
وضع كل امكاناته حتت تصرف 
االندية العش���رة التي وقع عليها 
الظل���م ومت حلها م���ن قبل وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل وبأنه 
لن يقف متفرجا ازاء هذا الوضع 
ال���ذي جتاه���ل ادارة اجلمعيات 
العمومية ألغلبية االندية من اجل 
اقلية مارست العديد من الضغوط 
لتف���رض رأيها الذي س���يتضح 
في القري���ب العاجل عدم صوابه 
ومخالفته للقوانني. وعن االجتماع 
الذي عقدته االندية العش���رة في 
انه  القادسية قال احلويلة  نادي 
اجتماع شرعي وصحيح حضرت 
فيه اندية رياضية منتخبة بصورة 
ش���رعية من اعض���اء اجلمعية 

العمومية لتلك االندية.

د.محمد احلويلة


