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جاسم اخلرافي يتسلم درعا تذكارية من فهد دابس 

احملامي بشار النصاراحملامي احلميدي السبيعي احملامي بندر الديحاني

ضمن رسالة وجهها لرئيس الوزراء

روغ يشدد على توافق القوانين المحلية واألولمبية
الدولية الرياضية نهائيا.

واقتصر الدور احلكومي على: »تقوم 
احلكومة بالرقاب���ة املالية على جميع 
الدعم  الرياضي���ة بخصوص  الهيئات 
احلكوم���ي املالي، ولها ف���ي ذلك اتخاذ 
جميع اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ 
سياساتها وأهدافها ولوائحها وقراراتها 
من تقدمي الدعم لتلك الهيئات الرياضية 

الوطنية«.
ونعتقد ان مثل هذا االجتماع يشكل 
خطوة مهم���ة الى األم���ام لكي حتقق 
الس���لطات الكويتية الهدف الوارد في 
االتفاقية املؤرخ���ة في 15 يوليو 2009 
وهو اس���تكمال التعديالت على قانون 
الرياضة قبل 31 ديس���مبر 2009 على 

أبعد تقدير.
وكما تعلم���ون ووف��قا التفاقية 15 
يوليو إذا لم تتمكن السلطات الكويتية 
من اس���تكمال العملي���ة قب���ل املوعد 
النهائي املذكور أعاله فس���يجرى فورا 
تطبيق قرار املجل���س التن���فيذي للجنة 
األوملبية الدولية وس���يص���بح تعليق 
عضوية اللجنة األوملبية الكويتية ساري 

املفعول.
ومن أجل تفادي ذلك ولضمان عدم 
س���ريان تطبيق التعليق فإنني أود أن 
اطلب مرة اخرى وبكل االحترام دعمكم 
القانون  الشخصي لضمان اس���تكمال 
الرياضي اجلديد ودخوله حيز التطبيق 

في املوعد املقرر.
أش���كركم على لطف اهتمامكم وانا 
أعول كثيرا على مس���اعدتكم ودعمكم 
القيمني في هذه املسألة ملصلحة احلركة 

األوملبية والرياضيني في الكويت.

العمومية للهيئات  من قبل اجلمعيات 
الرياضية الكويتية واالحتادات الدولية 

املنتسبة إليها.
وختم كتابه مشيرا الى تشكيل جلنة 
حتكيم رياضية مستقلة ومحايدة للنظر 
في اخلالف���ات الرياضية فقط ويكون 
اعضاؤها مس���تقلني يتمتعون بخبرة 
قانونية رياضية، واي قرار يؤخذ من 
قبل جلنة التحكيم يكون نهائيا وميكن 
ان يستأنف عن طريق احملكمة الرياضية 
الدولية )كاس( في لوزان � سويس���را 
خالل املدة القانونية ويكون قرار احملكمة 

األوملبي والقوانني والنظم األساس���ية 
لالحتادات الدولية وفي حالة وجود اي 
تعارض بني النظام األساسي وامليثاق 
األوملبي أو قوان���ني االحتادات الدولية 
تكون املرجعية للميثاق األوملبي وقوانني 
النظم  الدولية، وتش���مل  االحت���ادات 
األساس���ية للهيئات الرياضية الهيكل 
التنظيم���ي والعضوي���ة وطريقة أخذ 
القرارات وإجراء االجتماعات واللوائح 
اخلاصة بتنظيم االنتخابات حسب قوانني 
االحتادات الدولية التابعة لها، على ان 
النظم األساس���ية  يتم وضع واعتماد 

أرسل رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
جاك روغ كتابا لس���مو رئيس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد ضمن مس���اعي 
اللجنة األوملبية الدولية إلعطاء الشرعية 
واالستقاللية للرياضة بعيدا عن تدخل 
احلكومات، جاء فيها: كما تعلمون فإن 
اجتماع���ا مثم���را وبناء عق���د يوم 23 
اكتوبر في لوزان ب���ني وفد من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة في الكويت 
برئاسة فيصل اجلزاف واملجلس األوملبي 
اآلسيوي واللجنة األوملبية الدولية في 
إطار االتفاقية التي مت التوصل إليها في 

15 يوليو 2009.
وجرى خالل االجتماع نقاش مطول 
حول املسودة اجلديدة املقترحة للقانون 
الذي سيحكم الرياضة في الكويت وذلك 
بروح عالية من التفهم والتعاون بهدف 
ضمان االتفاق مع امليثاق األوملبي وأنظمة 
الدولية  الرياضية األوملبية  االحتادات 
املعنية التي نصت على: »يجب أن تتوافق 
قوانني الكوي���ت الرياضية مع امليثاق 
األوملبي والقوانني والنظم األساس���ية 
الدولية، وتلتزم  الرياضية  لالحتادات 
الهيئات الرياضي���ة الكويتية بتطبيق 
امليث���اق األوملبي والقوان���ني واللوائح 
لالحتادات الدولي���ة التابعة له، وعلى 
وجه اخلصوص تق���ر قوانني الكويت 
الذاتية  الرياضية مببدأ االس���تقاللية 
للحركة األوملبية الرياضية في الكويت 

في إدارة شؤونها الرياضية فقط«.
كما أكد أن الهيئات الرياضية الكويتية 
تتبع وتطبق القوانني الرياضية الدولية، 
ويجب أن تكون النظم األساسية لهذه 
الهيئات الرياضي���ة متفقة مع امليثاق 

الكتاب املرسل لسمو رئيس الوزراء جاك روغ

أكد استمرار الدعم لجميع األلعاب في القادسية

الحساوي: قرار الحّل جائر ولن أعمل في مجلس معين

فواز احلساوي

أك���د نائ���ب رئي���س نادي 
الكرة فواز  القادس���ية ومدير 
احلساوي سابقا دعمه ومساندته 
لفريق كرة القدم في النادي، وفي 
الوقت نفسه بني عدم رغبته في 
االستمرار في ادارته للعبة، جاء 
ذلك في بيان صحافي للحساوي، 
وقال: بع���د ان أصدرت الهيئة 
العامة للشباب والرياضة قرارا 
بحل مجل���س االدارة املنتخب 
من قبل اجلمعي���ة العمومية، 
وابلغ احلساوي قراره هذا الى 
رئيس اللجن���ة املعينة إلدارة 
شؤون النادي محمود الرزوقي 
والذي زاره أمس االول، طالبا 
منه االستمرار في مسؤولياته 
كمدير عام للكرة، وقال احلساوي 
للرزوقي: ان وضعه ال يسمح 
له باالستمرار في ادارة الكرة، 

ألنه ملتزم مع اخوانه رئيس 
واعضاء مجلس االدارة املنتخب، 
وال توجد لديه الرغبة في العمل 
مع مجلس معني على النقيض 
من رغب���ة اجلمعية العمومية 
م���ع احترامه وتقديره لالخوة 

في اللجنة املعينة.
واك���د احلس���اوي اعتزازه 
باملجموعة التي عمل بها طيلة 
السابقة بقيادة الشيخ  الفترة 
طالل الفهد والتي حققت اجنازات 
رياضية عديدة، وتلك االجنازات 
لم حتقق اال بجه���ود وتفاني 
واصرار وحب رئيس واعضاء 
مجلس االدارة واخالصهم النابع 
من حبهم لوطنه���م ولناديهم 
املتميز بجمعية عمومية واعية 
لكل ما يح���اك لالطاحة بأبناء 
النادي املخلصني، قائال: انه ال 

التي تربى  يتنازل عن مبادئه 
عليها وال يتخلى عن املجموعة 
التي عم���ل معها طيلة وجوده 
مبجل���س االدارة، رافضا قرار 

احلل اجلائر.

وأعرب احلساوي عن حبه 
وتفاني���ه للقلع���ة الصف���راء 
قائال: سأستمر في دعم جميع 
االلعاب الرياضية بالنادي ماديا 
ومعنويا، ومس���اندتها مثلما 
كنت وأسرتي ولن نألوا جهدا 
في سبيل استمرار النادي في 
أقبل  الرياضية، ولن  مسيرته 
بأن يتأثر االصفر بقرار جائر 
وغير قانوني. متمنيا للفريق 
التوفيق في مهمته خالل املوسم 
احلال���ي بعد ان عمل اجلهازان 
االداري والفني كثيرا من اجل 
االستعداد والظهور باملستوى 
القلعة  الذي يلي���ق بس���معة 
الصفراء، مش���يرا الى انه قدم 
مذكرة لرفع االيقاف عن الالعب 
عبدالعزيز املشعان، وقد علم 
رئيس واعضاء املجلس بفحوى 

املذكرة، وأبدوا موافقتهم على 
رفع االيقاف اال ان املجلس لم 
يتسن له االنعقاد الصدار القرار 

الرسمي وجاء قرار احلل.
وأبدى امله ف���ي ان ينجح 
اعضاء اللجنة املعينة باحملافظة 
على هيبة وسمعة القادسية، وان 
يظل النادي في الريادة كما العهد 
به، وال يقوده احد سوى ابناؤه 
املخلصون الذين يهمهم في املقام 
االول احملافظة على كيان النادي 
واالجنازات التي حتققت من قبل 
مجلس حصل على الش���رعية 
العمومية والذي  من اجلمعية 
ظلم بحله من قبل الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، ألن هذا االمر 
مسؤولية تاريخية في أعناقهم 
سيسألون عنها أمام رب العاملني 

وأبناء النادي الغيورين.

حسني عاشور متحدثا في انطالق املهرجان

أعلن مدير مهرجان افضل الالعبني حس����ني 
عاشور عن انطالق املهرجان حتت رعاية الشيخ 
احم����د الفهد نائ����ب رئيس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير التنمية ووزير االس����كان، 
وثمن عاشور في مؤمتر صحافي دور الفهد في 
دعم الرياضة مبختلف انش����طتها ومجاالتها، 
مؤكدا ان هذا ليس مبستغرب من ابناء الشهيد 

فهد االحمد.
واشار الى ان جزءا كبيرا من ريع املهرجان 
سيذهب الى بيت عبداهلل لعالج مرضى السرطان، 
وسيتم تكرمي أفضل العب والعبة في 21 لعبة 
رس����مية من خالل املهرجان التكرميي ألبطال 
الكويت الذين ستختارهم اجلماهير الرياضية 
وفق تصويت مباشر بواسطة الرسائل القصيرة 
SMS عبر ش����ركات االتصاالت احمللية الثالث 
) الوطني�������ة: 1640، زي����ن: 90900 وڤيڤ������ا 

.)55032
وأكد عاشور أن أسماء الالعبني اخلمسة األوائل 
متصدرة الترتيب لكل لعبة على حدة س����يتم 
اإلعالن عنها يوم اخلميس من كل أس����بوع في 
البرنام����ج الرياضي »اكس����ترا تامي« على قناة 

»الوطن« الفضائية.
وسيكون اختيار الالعبني مفتوحا في الشهر 
األول جلميع األلعاب، فيما سينحصر التصويت 
بعد ذلك على اخلمسة املتصدرين األوائل فقط 
وملدة عش����رة أيام على أن يت����م عرض الثالثة 
األوائل الفائزين في كل لعبة للتصويت عليهم 

من قبل اللجنة الفنية والتي متتلك 30% فقط من 
النسبة العامة، وبعد جمع النسبتني يتم اإلعالن 
عن الالعب األفضل بحس����ب اختيار جماهيري 
وفني أكادميي متخصص، وسيحصل على مبلغ 
مالي يتناسب وعطاءه ويعكس اختيار اجلمهور 
وإجماعهم عليه وتذكرة سفر درجة أولى على 
اخلط����وط الوطنية باإلضافة إلى درع تذكارية 
وكأس مصمم خصيصا من شركة عاملية ممهورة 
بتوقيع راعي املهرجان الشيخ أحمد الفهد، كما 
يتم تكرمي أفضل خمسة مصوتني من اجلماهير 
الرياضي����ة بجوائز قيمة، وس����وف يقام ختام 
املهرجان في قاعة املغفور لها الش����يخة سلوى 
الصباح في الس����املية )املارينا مول(، ويتوقع 
أن يكون في النصف الثاني من ش����هر ديسمبر 

املقبل.
وأكد عاشور أن اللجنة الفنية التي حتتفظ 
بنسبة 30% من النسبة العامة للتصويت قد مت 
اختيارها وفقا ألسس فنية عالية وتضم نخبة 
الدوليني  الرياضيني والالعبني  من األكادمييني 
السابقني وذوي اخلبرة والكفاءة العالية معتمدين 
بذلك على التنوع بني األندية واالحتادات واجلهات 

الرسمية املختلفة.
ومتنى أن يظهر احلفل بالشكل الذي يسعد 
ل����ه جميع احلضور مبا يت����الءم وعطاء أبطال 
الكويت الذين قدم����وا أفضل ما لديهم من جهد 
وعطاء خلدمة وطنهم ورفع علم بالدهم عاليا 

في احملافل الدولية.

ناشئو السلة أمام سورية
يس���تهل منتخبنا الوطني للناش���ئني في كرة السلة مشواره

في البطولة اآلسيوية االولى للمنتخبات التي تنطلق اليوم امام 
سورية في الساعة العاشرة صباحا وذلك في افتتاح البطولة التي 

تستضيفها اندونيسيا ابتداء من اليوم وحتى 27 اجلاري.
ويلعب منتخبنا ضم���ن املجموعة الثالثة ال���ى جانب كوريا 

اجلنوبية وسنغافورة اضافة الى سورية.

تأهل »الناشئين« في تنس الكويت
متكن املنتخب الوطني لناشئي التنس من تخطي الدور األول من 
مسابقة الفردي لبطولة الكويت الدولية الثانية املقامة على مالعب 
احتاد التنس بدعم من شركة اجيليتي حيث فاز زياد العيسى على 
النرويجي ساندر برندموي 6-5 و6-3 كما فاز عبداحلميد الشطي 
على الس���عودي عبدالرحمن الع���زام 6-1، 6-0، كما تأهل للدور 
الثاني عبداهلل بوحمد بعد فوزه على االوزبكي انتون دجمالوف 
6-3 و6-4. وفي مس���ابقة الزوجي اقيم���ت 8 مباريات في الدور 
األول اسفرت عن فوز جولكولو التركي ومالك وقاص الباكستاني، 
وس���اندر برندموي و»مون كنودتزمن« من النرويج، وش���ريف 
بوحباج���ه ومينا البرت من مصر، وانت���ون دجمالوف االوزبكي 
والتش���يكي ديڤيد سيميونيك، وأحمد البيطار املصري مع زميله 
الكويتي زياد العيس���ى، واملصريني الشربيني وكرمي قدري. كما 
تأهل العبا املنتخب الوطني عبداحلميد محبوب وعبداهلل احلرز 
للدور الثاني بعد الفوز على الهندي ميهرا وااليراني معدجني بعد 

مباراة قوية جذبت لها اجلماهير 6-2 و3-6 و7-10.

العنزي: »األغلبية« أصحاب
حق وسنعود بقوة القانون

قام مجلس ادارة نادي اجلهراء املنحل بقرار من الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة بتسليم النادي إلى املجلس املعني املكون من 
ناص���ر احلجرف وخالد العريفان ومحمد فراج ومنصور العنزي 
ونايف العجمي صباح أمس بحضور أمني السر العام في املجلس 
املنحل رش���يد العنزي وأمني الصندوق سعود احلجرف وأعضاء 
مجلس اإلدارة. من جانبه، قال رشيد العنزي إن الدعوى املستعجلة 
التي قدمها مجلس إدارة النادي املنحل للمحكمة قد حددت جلسة 
األربعاء 25 اجلاري موعدا لها، وأضاف أن مجلس اإلدارة السابق 
قام بتس���ليم االدارة ب���كل روح رياضي���ة وود وأخوية، وهذا ما 
تعودن���ا عليه أن تكون روحنا الرياضي���ة كبيرة حتى وان وقع 
الظلم علينا.  وتابع العنزي ان أندية األغلبية املنحلة هم أصحاب 
قضية وأصحاب حق وسنعود بقوة القانون والقضاء العادل الذي 
سينصفنا ويرجع احلق إلى أصحابه. وعبر عن أسفه جتاه القرارات 
التي تتخذها الهيئة دون دراية بالقانون الدولي، فما قامت به من 
ح���ل أندية األغلبية املنتخبة من قبل اجلمعيات العمومية تخبط 

واضح وال نقبل أن تدار الرياضة بهذه الطريقة.

عاشور: جزء كبير من العائد لعالج مرضى السرطان

انطالق مهرجان »الالعب المميز«

الخرافي يشيد بمسيرة دابس

»المستعجلة« ترجئ النظر في دعاوى 4 أندية

مؤمن المصري
عقدت الدائرة اإلدارية املس���تعجلة باحملكمة 
الكلية أمس أولى جلس���اتها برئاس���ة املستشار 
أحمد الديهان وأمانة سر إبراهيم حجاج لنظر أربع 
قضايا مرفوعة من مجالس إدارات أندية الفحيحيل 
واجلهراء والشباب والصليبخات للمطالبة بوقف 
تنفيذ قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل 

مجالس اإلدارات باألندية األربعة.
وحضر مع الش���اكني ع���دد كبير من احملامني 
منهم )احلميدي السبيعي، بندر الديحاني، مبارك 
اخلشاب، شريان الشريان، بشار النصار، وفيصل 
أبو هليبة(. وترافع احلميدي الس���بيعي )وكيل 
األندية األربعة( شفاهة وطالب بوقف تنفيذ القرار 
املطعون عليه. وقدم نس���خة من الكتاب الوارد 
للجنة األوملبية الدولية إلى وزير الشؤون ورئيس 

الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وقرر الس���بيعي أن هذا الق���رار قد دبر بليل 
وخالل عطلة نهاية األسبوع ودون التحري عما 
إذا كان أعضاء املجالس املعينة قد تقدموا بشهادات 
حسن س���ير وسلوك، وهو شرط أساسي لقبول 

ترشيحهم لالنتخابات.
أما بالنسبة للشق املستعجل فقد قرر السبيعي 
أن القرار خطر محدق بالرياضة الكويتية، حيث 
يته���دد الكويت خطر اإليقاف من املش���اركة في 

املسابقات الرياضية الدولية.
وأضاف: لقد أصبحت سمعة الكويت دوليا في 
الهيئات الرياضية أنها دولة ال حتترم الوعود التي 
تقطعها على نفسها. فقد تعهد وزراء الشؤون الثالثة 
احلالي والسابق واألسبق وسمو رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بتعديل القوانني الرياضية احمللية مبا يتوافق مع 
املواثيق الدولية، كما أنهم تعهدوا بعدم التدخل 
في عمل الهيئ���ات الرياضية الكويتية املنتخبة. 
ولكن إلى اآلن لم يتم تنفيذ الوعود، بل تدخلوا 
في مسألة حل مجالس إدارات األندية والتي متثل 

70% من الشارع الرياضي الكويتي.

أما دفاع الشباب واجلهراء والفحيحيل املتمثل 
في احملاميني بندر الديحاني وشريان الشريان فقد 
طالب بوق���ف تنفيذ القرار املطعون عليه بصفة 
مستعجلة، وذلك ملا سيترتب عليه من آثار جسيمة 
على الرياضة الكويتية، وعقوبات س���وف تتخذ 
من قبل االحتاد الدولي واللجان األوملبية بسبب 
ذلك القرار وبس���بب تدخل احلكومة في الش���أن 

الرياضي.
كما أن قرار احلل أتى مجهال وغير مسبب، األمر 
الذي يجعلنا نحن دفاع األندية املتضررة من القرار 
نطالب القضاء الكويتي بأن ينظر لهذه القضية 
ولهذا القرار بع���ني ثاقبة هدفها املصلحة العامة 
بالشأن الرياضي. وأي تأخير في حل هذه األزمة 
سيترتب عليه ما ذكرناه سابقا من تصنيف سيقع 
علينا من قبل االتفاقيات الرياضية الدولية بأننا 

دولة تنتهك املواثيق الرياضية الدولية.
من جانبه تساءل احملامي بشار النصار )من 
مجموعة اخلشاب القانونية( عن السبب في أن قرار 
احلل لم يشمل األندية األربعة عشر، مستغربا من 
هذه االنتقائية في األمر. وقرر النصار أن هناك كتابا 
وصل من اللجنة األوملبية أمس مفاده أن تتوقف 

احلكومة عن التدخل في الشأن الرياضي.
وقال النصار: إن املادة 12 من املرسوم بقانون 
رقم 1978/42 بشأن الهيئات الرياضية تنص على 
أنه يجوز بقرار مسبب من اجلمعية العمومية أو 
من الوزير املختص حل مجلس إدارة أي ناد وتعيني 

مجلس مؤقت وذلك في األحوال اآلتية:
1- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام األساسي 

للنادي.
2- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة النادي 

ال يكفي النعقاده انعقادا سليما.
3- إذا كان ذلك من مصلحة األعضاء أو األهداف 

االجتماعية للمجتمع.
وقد طلب محامي احلكومة أجال لالطالع على 
ما قدمه الش���اكون من صحف. وأعطت احملكمة 

مهلة أسبوع لالطالع والتعليق.

اس���تقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
العب نادي التضامن فهد دابس مبناسبة مهرجان 
تكرميه واعتزاله الذي س���يقام في 10 ديس���مبر 
املقبل خالل اللقاء الذي يجمع فريقه مع القادسية 
ضمن منافسات الدوري املمتاز حتت رعاية الشيخ 

تركي اليوسف.

وقد أشاد اخلرافي مبسيرة دابس ومساهمته 
مع زمالئه في حتقيق التضامن املراكز املتقدمة الى 
جانب حتليه باألخالق العالية، ومتنى عدم ابتعاده 

عن الرياضة لتستفيد منه األجيال املقبلة.
ووجه دابس دعوة للخرافي حلضور املباراة 

وقدم له درعا تذكارية بهذه املناسبة.

عبداهلل العنزي
علمت »األنباء« ان اعضاء مجلس ادارة احتاد كرة 
القدم اجلديد اتفقوا على توزيع رئاسة جلان االحتاد 
فيما بينهم عقب االجتماع التنسيقي غير الرسمي 
الذي عقدوه بعد انتخابهم في عمومية االحد املاضي، 
حيث سيتولى نائب الرئيس هايف املطيري رئاسة 
اللجنة الفنية والتطوير، فيما سيتولى مانع احليان 
جلنة املسابقات وعبداللطيف الدواس جلنة احلكام، 
على ان يجري رئي����س كل جلنة اتصاالته مع اهل 
االختصاص لتشكيل بقية اعضاء جلنته وتقدميها 
في اول اجتماع رسمي لالحتاد في العديلية العتماده، 
فيما س����يكون طالل املعصب س����كرتير االحتاد في 
الفترة املقبلة، كما سيتم تعيني الزميل طالل احملطب 
مستش����ارا اعالميا لالحتاد. يذكر ان عماد الغربللي 
يرأس حاليا جلنة املسابقات ومبارك النزال اللجنة 
الفنية والتطوير وأس����د تقي جلنة احلكام ويتولى 

ناصر الطاهر منصب السكرتير العام.
واك����د مصدر في مجل����س ادارة االحتاد � رفض 
االفصاح عن اسمه � انهم سيضعون خطة مستقبلية 
شاملة للنهوض بالكرة الكويتية من خالل االهتمام 
مبنتخبات املراحل الس����نية وتعي����ني مدربني اكفاء 
على مستوى عاملي لقيادة املراحل السنية لالزرق، 
وان التقرير النهائي عن مدربي املنتخبات سيكون 
منوطا بأعضاء اللجنة الفنية والتطوير التي ستضع 
التصور النهائي لها على ان تتم اضافة التعديالت 

من قبل اعضاء مجلس االدارة.
واش����ار املصدر الى ان تغييرات كبيرة ستطول 
الئحة املس����ابقات التي وضعتها اللجنة الس����ابقة 
خصوصا فيما يتعلق بالئحة العقوبات التي جاءت 
غير منصفة متاما، بعد القرار الذي صدر باستخدام 
االموال لتخفيف العقوبات، فنحن نتعامل مع عقوبات 

في كرة القدم وليس مع سلعة جتارية.
وبني املصدر ان مجلس ادارة االحتاد سيعلن عن 
اول اجتماعاته في مقر االحتاد فور تلقيه الشرعية 
من االحتاد الدولي للك����رة )فيفا(، مضيفا ان ابالغ 
الهيئة العامة للش����باب والرياضة بتشكيل االحتاد 
س����يتم عبر ارسال كتاب رسمي لها من داخل احتاد 
الك����رة وهذا االجراء بروتوكولي����ا ليس اال، فنحن 
ال ننتظر الش����رعية من قب����ل الهيئة، فوفق النظام 
االساس����ي هم مسؤولون فقط ماليا واشرافهم على 
عمل االحتاد منحصر في الشق املالي، واذا رفضت 
الهيئة االعتراف باالحتاد اجلديد فإن مجلس االدارة 
سيضع خطة بديلة من اجل تسيير اموره ماليا حلني 

االنتهاء من اخذ شرعيته محليا. 
واش����ار املصدر الى ان مجلس االدارة لن يسكت 
عن حقه اذا لم يعترف ب����ه »فيفا« فقد جاء برغبة 
اجلمعية العمومية ومت اجراء االنتخابات حس����ب 
النظام االساسي لالحتاد املعتمد في 26 نوفمبر 2007، 
لذلك فإن مجلس االدارة سيصعد االمر الى احملكمة 

الرياضية الدولية ضد االحتاد الدولي.

هايف للفنية والمعصب سكرتيراً والحيان للمسابقات والمحطب مستشاراً إعالمياً

اتحاد الكرة الجديد يسمي رؤساء لجانه


