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العجمي يعتبر تحركات »المعينين« غير مسؤولة.. و»التكتل« سيصّعد األمر إلى المحكمة الرياضية ضد بن همام

الفهد مرشح الكويت النتخابات رئاسة االتحاد اآلسيوي 2011 

عبداهلل العنزي
اكدت مصادر مقربة من رئيس 
احتاد الكرة الش����يخ طالل الفهد 
ل� »األنباء« ان����ه عقد العزم على 
الترشح لرئاسة االحتاد اآلسيوي 
للكرة في االنتخابات املقبلة املقرر 
اجراؤها في مايو 2011 مبقر االحتاد 
املاليزية  اآلس����يوي بالعاصم����ة 
كواالملبور، وتأتي رغبة الفهد على 
ضوء تزكيته رئيسا الحتاد الكرة 
االحد املاضي في انتخابات مازالت 
مثيرة للج����دل على كل االصعدة 

محليا وآسيويا ودوليا.
وبني املصدر ان قرار الفهد لم 
يكن وليد اللحظة بل هو مخطط له 
منذ فترة ليست بالقصيرة ولكنه 
فضل التريث في االعالن عنه حلني 
االطالع على آراء بقية االحتادات 
اآلسيوية االخرى وخصوصا تلك 
التي تشكل ثقال كرويا في شرق 
القارة وغربها، مشيرا في الوقت 
ذاته الى انه حصل على مباركات 
عدة من املس����ؤولني اآلس����يويني 

للعبة.
واشار املصدر الى انه لذلك االمر 
الفهد« لم يكن مستغربا  »ترشح 
موقف رئيس االحتاد اآلس����يوي 
محمد بن همام في قضية الكويت 
وخصوصا التحركات التي قام بها 
يوم انعقاد عمومية االحد املاضي 
واالتصاالت التي اجراها مع االحتاد 
الدولي »فيفا« من اجل إبطال هذه 
العمومية، مضيفا ان اندية »التكتل« 
كان����ت تعلم منذ اللحظات االولى 
لهذه االتصاالت مبا يدبر في اروقة 

االحتاد اآلسيوي.

تعزيز موقف الفهد

وبني املص����در ان املوقف غير 
اجليد لنب همام على مستوى اللعبة 
في الق����ارة ونتائ����ج االنتخابات 
االخيرة للمكتب التنفيذي التي فاز 
فيها بفارق صوتني فقط عن املرشح 
االخر رئيس االحت����اد البحريني 
الشيخ سلمان بن ابراهم من شأنها 
تعزيز موقف الفهد كثيرا في هذه 
االنتخابات اال ان هذا االمر يتطلب 
العمل منذ هذه اللحظة والتنسيق 
فيما بينه وبني مسؤولي االحتادات 

القارية، مضيفا ان عامل الوقت مهم 
جدا من اجل كس����ب كل االصوات 
الكافية والفوز برئاس����ة االحتاد 

اآلسيوي.
ولفت الى ان شخصيات بثقل 
رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
الشيخ احمد الفهد ورئيس االحتاد 
العربي لكرة القدم االمير سلطان بن 
فهد ونائب رئيس االحتاد الدولي 
الك����وري اجلنوبي مونغ  »فيفا« 
جون ونائب رئيس االحتاد الياباني 
يوني اوغارا والشيخ سلمان بن 
ابراهيم بكل تأكيد يعدون اوراقا 
رابحة في هذه االنتخبات ملا لهم من 
تأثير كبير على مستوى الرياضة 

اآلسيوية.
وأكدت املصادر ان هناك حتركا 
قويا من »اآلسيوي« لعدم االعتراف 
بنتائج العمومية ومطالبة اللجنة 
االنتقالية بالدع����وة الى عمومية 
اخ����رى غير عادية خالل 45 يوما 

تنحصر االزمة في السياق احمللي 
فقط، واما برفض محضر اجلمعية 
العمومية وبالتالي تتأجج القضية 

محليا ودوليا.
واملش����كلة الكبرى في قضية 
حل االندية تتمثل في ان مجالس 
االدارات املعينة لها احلق في اتخاذ 
املنتخب  االدارة  اجراءات مجلس 
حس����ب نص املادة12 التي تقول: 
يجوز بقرار مسبب من اجلمعية 
العمومية غير العادية او من الوزير 
املختص حل مجلس ادارة النادي 
وتعي����ني مجلس ادارة مؤقت ملدة 
يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى 
االختصاص����ات املخولة ملجلس 
االدارة في النظام االساسي وذلك 

في االحوال اآلتية: 
مخالفة احكام هذا القانون او 

النظام االساسي للنادي.
اذا اصبح عدد اعضاء مجلس 
االدارة ال يكف����ي النعقاده انعقادا 

اعضاء مجال����س االدارات املنحلة 
بعودتهم ال����ى ادارة امور النادي 
حلني البت في القضية الن اجراءات 
احلل غير سليمة وجاءت من جهة 

ليست مخولة باحلل.

إجراءات شرعية

من جانبه اكد امني س����ر نادي 
خيطان السابق ناصر العجمي ل� 
»االنب����اء« ان كل االجراءات التي 
اتخذته����ا اندية »التكت����ل« لعقد 
العمومية شرعية متاما وبتأكيد من 
ممثلي »فيفا« الذين اشرفوا عليها، 
لذلك فاننا سنحتفظ بحقنا اذا ما 
جاء قرار »فيفا« ضد رغبة اغلبية 
اعضاء اجلمعية العمومية، مضيفا 
ان التحركات التي قام بها رؤساء 
االندية املعينة عبر تعليمات الهيئة 
من خالل ارسال كتب الى ممثلي 
»فيفا« بعدم اعترافهم بش����رعية 
العمومي����ة غير مس����ؤولة متاما 

العتماد تعديل املادة 32 من النظام 
االساسي ومن ثم الدعوة الى انتخاب 
مجلس ادارة من 14 عضوا وذلك من 
خالل االندية املعينة، لرد الصاع 
صاعني للتحرك الذي قام به رئيس 
املجلس االوملبي االس����يوي خالل 
انتخاب مقعد »فيفا«، ومتى مت ذلك 
ف����ان االندية تعقد النية لتصعيد 
االمر لدى احملكمة الرياضية للطعن 

في القرار.

انتظار قرار »فيفا«

وعن االزمة احمللية التي نشبت 
بعد انتخاب احتاد ال� 5 برئاس����ة 
الفه����د ونائب����ه هاي����ف املطيري 
وعضوي����ة مانع احلي����ان وطالل 
املعص����ب وعبداللطيف الدواس، 
اصبح الكل في الكويت ينتظر قرار 
االحتاد الدول����ي املتوقع صدوره 
قبل نهاية االس����بوع اجلاري اما 
بتأكيد شرعية هذا االحتاد وبالتالي 

قانونيني ومحامني من اخلطوات 
الت����ي قام����ت بها س����ابقا التي ال 
تسير حسب ما تراه هيئة الفتوى 
والتشريع في جانب سلب حقوق 
اجلمعيات العمومية لالندية، علما 
ان هيئة الفتوى والتشريع سبق 
ان جاء في ردها على طلب الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لالفادة 
بالقضية التي رفعها عضو اجلمعية 
العمومية للعربي جاسم عاشور ما 
يلي:  »وفضال عن جتاوزه لسلطة 
الهيئة املقررة طبقا الحكام القانون 
والتي تنحصر في ابطال قرارات 
مجلس االدارة أو قرارات اجلمعية 
العمومية املخالفة للقانون أو النظام 
األساسي للنادي، وليس لها أن حتل 
نفس����ها محل اجلمعية العمومية 
أو تغتصب سلطاتها في  للنادي 
اتخ����اذ ما تراه من قرارات«  لذلك 
فانه من املتوقع ان حتكم احملكمة 
املستعجلة في القضايا التي رفعها 

صحيحا.
اذا كان ذلك من مصلحة االعضاء 

واالهداف االجتماعية للمجتمع.
ولذلك فان����ه اذا رفض »فيفا« 
نتائج عمومية االحد املاضي بناء 
على ضغوطات بن همام، ودعا الى 
الفترة  عقد عمومية اخرى خالل 
النظام االساسي  املقبلة حس����ب 
لالحتاد فان االندية املعينة ستطلب 
فتح باب الترشيح مجددا النتخاب 
مجلس ادارة من 5 اعضاء مبرشحني 
جدد، ومن ثم تعديل املادة 32 من 
النظام االساسي، اي انها ستسلب 
حقوق اجلمعي����ات العمومية في 
االندية ال����� 10 املنحلة وهذا االمر 

سيعيد االزمة الى املربع االول.

توقع بالعودة

ول����م تتع����ظ الهيئ����ة العامة 
للشباب والرياضة مبا تضمه من 
مستش����ارين ومديرين وموظفني 

وستقود الرياضة الى ازمة.
وق����ال العجمي ان عدم توقيع 
ممثلي »فيفا« على محضر االجتماع 
ال يعن����ي بطالن����ه اطالقا فهم في 
االس����اس لم يوقعوا على محضر 
النظام االساس����ي في 26  تعديل 
نوفمبر 2007 واحملضر اعتمد من 

قبل »فيفا«.
من جانبه اتهم امني سر نادي 
الس����ابق رضا معرفي  القادسية 
مجلس االدارة املعني بارسال كتاب 
ال����ى »فيفا« يفيد بعدم ش����رعية 
االعضاء املمثلني للنادي في عمومية 
االحد، علما ان هذا الكتاب ال يحمل 
ختم النادي الصادر، وانهم قاموا 
بهذا االج����راء صباحا والنادي لم 
الثامنة والنصف  اال في  يتسلمه 
مساء اي بعد عقد العمومية، مشيرا 
الى ان الكتاب املرس����ل ليس من 
أوراق النادي الرس����مية املعتمدة 

في إرسال الكتب.

ع السهو: قرار »الهيئة« جائر ومتسرِّ

اتحاد العمال: نرفض حل »التكتل«
واستثناء األندية األخرى

الجريد: تسّلمنا الفحيحيل بال مشاكل

»األزمة« قد تحرمنا من استضافة  
نهائيات كأس آسيا 

»اآلسيوي« يدعو األبيض للمشاركة
في ورشة عمل عن دوري األبطال

»األولمبي« يلتقي لبنان 16 ديسمبر

»فيفا« للعراق:  72 ساعة للعودة عن الحل

رفض االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت في بيان اصدره 
امس حل أندية »التكتل« واستثناء األندية األخرى مؤكدا أن مثل 
هذه اخلطوة تفسر بوجود معيارية وانتقائية لدى الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وهي خطوة غير مقبولة وال ميكن السكوت 
عنها، ألنها تعمل على االنقالب على املبادئ الدستورية واحلريات 

واحلقوق التي كفلها لنا الدستور الكويتي.
وأضاف البيان: نتابع بقلق هذا القرار ونعتبره توجها خطيرا 
ميه���د الطريق للحكومة ليكون لها اليد في العبث باملؤسس���ات 
النقابية واالحتادات العمالية والرياضية، بل األخطر هو السماح 
لألطراف املتنفذة بأن تكون هي من ميلك املفاتيح للقرارات اخلطيرة 
والتي تؤصل االنتقائية فتتم معاقبة املؤسسات الشعبية التي ال 
توافق هوى احلكومة واملتنفذين فيها، وبنفس الوقت تتم مكافأة 

املطيعني والسائرين على نهج هذه الشخصيات املتنفذة.
وأك���د البيان أن االحتاد الوطن���ي ونقاباته تتضامن تضامنا 
كامال مع النوادي التي مت حلها وترفض أي تدخل أو تطاول على 
مؤسس���ات منتخبة لها قواعدها الشعبية وجمعيتها العمومية 
خصوصا أن هذه املؤسس���ات كأندية رياضية لم يتم من قبلها 
التطاول أو اإلس���اءة للقانون أو النظام، ودعا البيان املؤسسات 
النقابية والعمالية الى التضامن والوقوف صف واحد خصوصا 
أن هناك أصواتا نش���ازا متهد وتدعو الى االنقالب على الثوابت 
الدستورية عن طريق حل مجلس األمة وتعليق الدستور، ومحاوله 

إرهاب أبناء الكويت املخلصني.

فهد الدوسري
أكد أمني الصندوق في نادي الفحيحيل جالي اجلريد ان مجلس 
اإلدارة اجلديد تس���لم النادي دون حدوث مش���اكل تذكر، مشيدا 
بالروح الرياضية العالية ألعضاء مجلس اإلدارة السابقني حيث 
مت تس���ليم العهدة كاملة بعيدا عن التشنج والعصبية، الفتا الى 
ان ذلك يعكس تفهم مجلس اإلدارة السابق وتعاونهم الالمحدود 
النتق���ال اإلدارة الى املجلس املعني اجلدي���د. وأضاف ان مجلس 

اإلدارة اجلديد سيجتمع اليوم أو غدا.

مبارك الخالدي
أعل���ن االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم فتح باب الترش���ح امام 
الدول املتأهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئني حتت 16 سنة 2010 
الستضافة منافساتها، نافيا بذلك األنباء التي أشارت سابقا الى 
ان الصني ستس���تضيفها. واشترط االحتاد اآلسيوي على الدول 
الراغبة في التقدم للترش���ح توافر ملعبني بسعة 15 ألف متفرج 

و4 مالعب للتدريب.
وكانت اللجن���ة االنتقالية الحتاد الكرة ق���د تلقت قرار فتح 
الترشح للدول الراغبة مس���اء أمس اال انه من املتعذر ان تتقدم 
الكويت الستضافة التصفيات للعام املقبل في ظل األزمة الرياضية 
احلالية وعدم االس���تقرار اإلداري التي يعاني منها االحتاد الذي 

يدار عبر جلان انتقالية منذ 3 سنوات.

مبارك الخالدي
تلقى مجلس ادارة نادي الكويت رسميا دعوة من االحتاد اآلسيوي 
للمشاركة في ورشة عمل خاصة ببطولة دوري أبطال آسيا للمحترفني 
وذلك في 20 و21 يناير املقبل بصفته بطال للنسخة االخيرة من بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي، في مؤشر قوي المكانية مشاركته في النسخة 

املقبلة من دوري األبطال العام املقبل.
وكان االحتاد اآلس����يوي قد وجه الدعوات الى مس����ؤولي االندية 
املتأهلة للمشاركة في البطولة اذ يسعى االحتاد من خالل هذه الورشة 
الى توضيح تعليمات ونظام دوري ابطال آسيا 2010 وشرح واجبات 

والتزامات االندية املشاركة فيها.
واش����ترطت الدعوات املرسلة حضور 4 مس����ؤولني من كل فريق 
وهم مدير الفريق واملس����ؤول االعالمي ومسؤول التسويق ومسؤول 
املس����ابقات. وقد وجهت الدعوات ال����ى االحتادات الوطنية في كل من 
الكويت واستراليا والصني والهند واندونيسيا وايران واليابان وكوريا 
اجلنوبية وقطر والسعودية وسنغافورة وسورية وتايلند واالمارات 
واوزباكستان وڤيتنام. من جهته اكد امني السر العام بنادي الكويت 
وليد الراش����د وصول الدعوة مثمنا املكانة التي وصل اليها االبيض 
وقال ل� »األنباء« اننا نرحب باملشاركة في ورشة العمل وهي صورة 
ايجابية ملا حققه الفريق من اجناز كبير كبطل لبطولة كأس االحتاد 
االسيوي مؤخرا والتي جعلت االبيض يفرض نفسه بقوة على الساحة 
اآلسيوية. واضاف الراشد ان االدارة ستبحث التفاصيل الفنية للمشاركة 
من خ����الل اجتماع مجلس االدارة وفق منظور عام يس����مح لألبيض 
باملش����اركة الفعلية في البطولة عبر حتقيق الشروط التي اشترطها 

االحتاد اآلسيوي للمشاركة فيها.
ولفت الراشد الى ان مجرد املشاركة في ورش عمل متقدمة نوعيا 
وفنيا هو مكسب كبير للشباب الكويتي وابناء النادي واضافة قوية 

الى ما نتمتع به من خبرات في مجال التنظيم واالدارة.
وفي سياق اخر قال الراشد ان االدارة لم حتسم حتى االن منصب 
مدير الفريق الش����اغر بعد اعفاء املدير السابق عادل عقلة من مهامه، 
مبينا ان مجلس ادارة النادي سيبحث امللف اخلاص باالوضاع االدارية 

والفنية للفريق خالل االجتماع املقبل.

مبارك الخالدي
عادت الى البالد فجر امس األول بعثة منتخبنا االوملبي قادمة 
من س���نغافورة بعد انتهاء معسكره الذي استمر ملدة ثمانية ايام 
خاض خاللها مباراتني فاز فيهما على نظيره السنغافوري بنتيجة 
واحدة 3-0، وقد انتظم الالعبون في تدريبات أنديتهم للمشاركة 
في اجلولة اخلامسة لدوري الشباب حتت 19 سنة والتي ستنطلق 

مساء الغد.
ومن املقرر ان يعاود املنتخب جتمعه في االس���بوع األول من 
الشهر املقبل قبل املغادرة الى بيروت للقاء نظيره اللبناني في 16 
منه استكماال لبرنامج املباريات الودية الدولية التي سيخوضها 
األزرق قبل املش���اركة في البطولة اخلليجية الثانية للمنتخبات 

االوملبية في مارس من العام املقبل.

هّدد االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« السلطات العراقية بإيقاف 
العراق في حال لم تتراجع عن قرار حل احتاد كرة القدم الذي أصدرته 
اللجنة االوملبية اول من امس. وجاء في بيان رسمي لالحتاد الدولي 
»لقد علمنا ان اللجنة االوملبية العراقية حلت مجلس ادارة احتاد كرة 
الق����دم العراقي«. وأضاف »اذا لم يتم التراج����ع عن هذا القرار خالل 
الس����اعات ال� 72 القادمة )اعتبارا من 16 نوفمبر(، واذا لم يسلم مقر 
احتاد كرة القدم الى االحتاد، فانه ال خيار امام الفيفا س����وى اللجوء 
الى جلنة الط����وارئ التخاذ القرار بامكانية االيقاف«. واعتبر »فيفا« 
ان قرار اللجنة االوملبية العراقية »غير مفهوم ويتعارض مع أنظمة 
االحتادي����ن الدولي والعراقي«. من جهته، قال رئيس االحتاد العراقي 
لكرة القدم حسني سعيد في اول رد فعل على القرار ان األخير شرعي 
وكل اعضائه ش����رعيون بفضل الثقة املطلقة التي يتمتع بها من قبل 
الهيئة العامة. وأضاف سعيد في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية 
من العاصمة القطرية الدوحة ان »االحتاد احلالي هو احتاد ش����رعي 
وكل أعضائه يتمتعون بهذه الشرعية املنبثقة من الثقة املطلقة للهيئة 

العامة لالحتاد وان قرار اللجنة االوملبية غير شرعي«.

في الدور نصف النهائي لكأس االتحاد

القادسية في مواجهة تقليدية أمام العربي 
والكويت يسعى لتجاوز عقبة كاظمة

عبدالعزيز جاسم
تع���ود الكرة الكويتية اليوم الى ارض امللعب من جديد 
بعد االحداث االخيرة التي طفت على الساحة من انتخابات 
وحل ادارات بعض االندية، وما اجملها من عودة مبواجهتني 
االولى القمة بني الغرميني التقليديني العربي والقادسية في 
نصف نهائي كأس االحتاد على ستاد الكويت، ومباراة اخرى 
لن تقل قوة عنها حيث س���يلتقي بنفس التوقيت الكويت 
مع كاظمة على س���تاد محمد احلمد وتقام املباراتان بنفس 

التوقيت في ال� 5:20.
وال يختلف اثنان على ان القادسية هو افضل فريق بال 
منازع في الدور االول بتصدره املجموعة االولى باداء راق 
جعله اول فريق يعلن تأهله الى الدور نصف النهائي رغم 
النقص الكبير في صفوفه بسبب انضمام العبيه الى املنتخب 
الوطني، واكثر ما يش���غل االصفر اليوم هو ابعاد الالعبني 
عن االجواء االخيرة بحل مجلس االدارة، ولكن خبرة محمد 
ابراهيم وفواز احلساوي س���تطغى على كل هذه االحداث 

وسيحاولون تهيئة العبيه بأفضل صورة.
ولكن ليست هذه هي املش���كلة الوحيدة التي ستواجه 
القادس���ية الن العبي ابراهيم الذين ش���اركوا مع املنتخب 
االوملبي عادوا امس من س���نغافورة بعد املباراة الودية مع 
س���نغافورة، وكذلك عودة الشباب، واألكبر من ذلك تأثيرا 
غياب السوريني فراس اخلطيب وجهاد احلسني لتواجدهما 
مع منتخ���ب بالدهما، ولكن ذلك لن مين���ع العبي االصفر 
من الظهور مبس���تواهم والقتال من اجل الوصول للمباراة 

النهائية وان فازوا كفوا ووفوا وان خسروا فال لوم عليهم 
النهم خسروا امام زعيم الكرة.

اما العربي فرغم انه لم يخس���ر اي مباراة حتى االن في 
املسابقة اال انه ال يقدم مستوى يشفع له تقدمي مباراة قمة 
امام القادس���ية، ولكن االخضر امام االصفر غير اذ يتغير 
حالة 100 درجة نحو األفضل ويظهر كأنه فريق ال يش���ق 
له غبار ويبدو ان املدرب الكرواتي دراغان سكوسيتش لن 
يتخلى عن طريقت���ه الدفاعية التي دائما تؤمن له التعادل 

او الفوز على حساب املتعة واألداء اجليد.
اما في اللقاء اآلخر فس���يكون م���ن الصعب على كاظمة 
اخراج فريق بحجم الكوي���ت من الدور نصف النهائي الن 
االبيض تعود على الوصول والصعود الى منصات التتويج 
والتي كان آخرها لقب كاس االحتاد اآلسيوي وبالرغم من 
النقص الكبير في صفوف االبيض اال انه تصدر مجموعته 
بجدارة مع اداء مميز من العبيه الش���بان وسيعتمد املدرب 
محمد عبداهلل على محترفيه، كما ان عودة ناصر القحطاني 
س���تمثل قوة اضافية، وبالتالي سيطمح عبداهلل الى انهاء 
املب���اراة في وقتها االصلي الن البدالء اصحاب اخلبرة غير 

متوافرين في الوقت احلالي.
من جه���ته س���يكون على مدرب كاظمة الروماني ايلي 
بالتشي اثبات وجوده الن تأهله لم يكن بفضل اداء فريقه 
بل لتراجع مس���توى الف��رق االخ���رى في مجموعته وهذا 
املس���توى املتراجع ظهر جليا في مباراة القادس���ية التي 

خسرها 5-3.

 )محمد ماهر(رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد في املؤمتر الصحافي بعد انتخابه

قال خلف السهو نائب رئيس مجلس إدارة نادي اجلهراء 
الس���ابق والذي مت حله من قبل الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة، إن قرار الهيئة جاء متسرعا ولم تتم دراسته 
بالش���كل املطلوب، ومن غير املعقول أن يتم حل مجلس 
إدارة مت انتخابه من قبل الشعب فهذا يحدث ألول مرة في 

بلد دميوقراطي يؤمن بحرية الرأي والرأي اآلخر.
واكد ان القرار جائر وظالم وال يقبله العقل وال املنطق 
وإذا كان املس���تند الذي تذرعت ب���ه الهيئة هو أن أندية 
األغلبية لم تطبق الرغبة السامية لصاحب السمو األمير 
بتش���كيل مجلس إدارة احتاد القدم من 14 عضوا هو أمر 
غير مقبول ابدا فنحن نطبق رغبة سمو األمير فورا وال 
نس���أل س���موه كيف وملاذا بل ننفذ األوامر وال جدال في 
ذلك، ولك���ن قوانني الكويت تختلف عن الهيئات الدولية 
وحتت���اج الى قليل من الوق���ت لتقريبها وما قمنا به من 
عقد اجلمعية العمومية غير العادية بنادي القادسية أمر 
طبيعي إلبعاد شبح إيقاف النشاط الرياضي عن الكويت 

وهو أمر يحسب لألغلبية وللشيخ طالل الفهد وال يحسب عليه.
وتساءل السهو: ملاذا حلت الهيئة مجالس إدارات أندية األغلبية قبل مباراة 
الكويت واندونيسيا وفي هذا الوقت بالذات وملصلحة من؟ ألم يفكر اإلخوان 

في الهيئة إن كان هذا القرار س���يؤثر على أداء املنتخب 
وهو في مرحلة حساس���ة ويريد ضمان التأهل لنهائيات 
كأس آسيا؟  وهناك أمور أخرى عالقة لم تستطع الهيئة 
حلها إلى اآلن ومنها مش���كلة اجلمعية العمومية للنادي 
العرب���ي والتي قام أعضاء »العمومي���ة« برفض التقرير 
املالي واإلداري للن���ادي ووقفت الهيئة متفرجة إلى االن 

ولم تتخذ أي قرار.
وهناك ستاد جابر الدولي والذي كان من املفترض ان 
يرى النور منذ سنتني والى االن يخرج اإلخوان في الهيئة 
كل يوم ويصرحون بان هناك مش���كلة في كذا وكذا ولو 
كان هذا املش���روع في بلد آخر النتهى منذ سنة ونصف 

السنة فقط.
وطالب السهو وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي برفض قرار احلل، مضيف���ا هل يرضى وزير 
الشؤون بأن يقال املنتخبون من قبل الشعب ويتم تعيني 
أناس من قبل احلكومة، أين الدميوقراطية؟  واس���تغرب 
السهو من تعيني رؤساء جدد لألندية العشرة من قبل الهيئة وإعطاءهم مهلة 
سنة إلجناز مهامهم مؤكدا ان القانون يقضي مبهلة 3 أشهر وبعدها الدعوة 

لالنتخابات وهو ما يحدث حتى ملجلس األمة.

خلف السهو


