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الفحيحيل يشارك في صدارة »اليد«
 حامد العمران

واصل الفحيحيل عروض����ه القوية وتغلب على 
النصر 22 - 21 )الشوط االول 9 - 11( في اللقاء الذي 
جرى امس على صالة الشهيد فهد االحمد في االسبوع 

السادس لدوري الدمج لكرة اليد.
ورفع الفحيحيل رصيده الى 12 نقطة مشاركا العربي 
في الصدارة دون اي خسارة، فيما بقي »العنابي« على 
رصيده الس����ابق ب� 5 نقاط. في الشوط االول كانت 
السيطرة للنصر ليس بسبب تألق العبي »العنابي« 
لكن لتأخر مدرب الفحيحيل سعيد حجازي في اللعب 
بالتشكيلة االساسية قبل ان يشركها في آخر 10 دقائق 

بعد تقدم »العنابي« بفارق 3 اهداف، فيلعب س����عد 
العازمي على الدائرة واحمد سرحان في مركز صانع 
االلعاب، وعاد سعد سالم الى اجلناح بدال من اخلط 
اخللفي ليس����تقر اداء الفحيحيل الى جانب التشديد 
على الدفاع بقيادة فهد ربيع ومشاري صيوان مع تألق 
احلارس مبارك سلطان لتعود السيطرة للفحيحيل 
طوال الشوط الثاني، وعلى الرغم من تقليص النصر 
الفارق من 4 اهداف الى هدف واحد في آخر 45 ثانية، 

اال ان الفحيحيل انهى اللقاء ملصلحته.
اب����ل وس����امي  الدولي����ان ولي����د  اللق����اء  ادار 

عبداجلليل.

 يحيى حميدان
لم تنفع ال� 48 نقطة التي سجلها 
النيجي���ري لويس ايدمي محترف 
اليرموك مبفرده لتجنيب فريقه 
اخلس���ارة امام اجلهراء بعد فوز 
االخير 92 – 81 ف���ي املباراة التي 
جمعتهما امس االول في صالة نادي 
اجلهراء ضم���ن مباريات اجلولة 

اخلامسة لدوري كرة السلة.
ورفع اجله���راء رصيده الى 6 
نقاط من ثالث مباريات، فيما اصبح 
رصيد اليرموك 3 نقاط من ثالث 

مباريات.
وكان الرب���ع االول ق���د انتهى 
بالتعادل 21 – 21، فيما حاز اجلهراء 
التقدم في بقية االرباع )45 – 36( 
في الثاني، و)71- 52( في الثالث، 
وأكمل تفوقه حتى نهاية املباراة.

وبدا املشهد العام للمباراة وكأن 
لويس اي���دمي يلعب مبفرده ضد 
فريق بأكمله، حيث لم يجد املساندة 
الالزمة من زمالئه الذين اضاعوا 
عددا كبيرا من الكرات السهلة وأصر 
بعضهم عل���ى تصويب الرميات 
الثالثية دون ان يفلحوا في تسجيل 
سوى رميتني، واغلب التصويبات 
الثالثية جاءت من وائل راشد الذي 
لم يسجل في كل محاوالته ما كلف 

فريقه الكثير.
وكان اليرموك قد حقق بداية 
جيدة في املباراة بعد تقدمه بفارق 
9 نقاط حيث كانت النتيجة تشير 
الى تقدمه )14 – 5( ولكن بعد ان 
زج مدرب اجلهراء محزم العتيق 
الفريق عبدالعزيز ضاري  بنجم 
انقلبت الكفة بشكل تام ملصلحة 
اجلهراويني بعد ان شكل ثنائيا جيدا 
مع االميركي انتوني كيو جونز.

وكان جونز قد احرز 28 نقطة 
للجهراء، واضاف نايف الصندلي 22 
نقطة، فيما سجل محمد املطيري 19 
نقطة وزميله عبدالعزيز الصراف 
10 نقاط. ق���اد اللقاء احلكام عبد 

الرزاق سليمان وسعود اليوسف 
واسامة شوقي.

املباري���ات حقق  وفي بقي���ة 
القادسية فوزه الثالث على التوالي 
بعد تغلبه على الشباب 104 – 48 
ليرفع األصفر رصيده الى 6 نقاط، 
فيما نال الشباب هزميته اخلامسة 
على التوال���ي ليصبح رصيده 5 
نقاط. وفاز العربي بكل س���هولة 
عل���ى التضام���ن 91 – 37، ليرفع 

بذلك األخضر رصيده الى 6 نقاط 
من ث���الث مباريات، بينما حصل 
التضام���ن على نقطت���ه الرابعة 

بهزميته في مبارياته األربع.
وف���ي مب���اراة أخ���رى، حقق 
الس���احل فوزا في غاية السهولة 
على الصليبخات 81 – 53، وبهذا 
الفوز اصبح للساحل 6 نقاط من 
3 ثالث مباريات والصليبخات 4 

نقاط من اربع مباريات.

)سعود سالم(األميركي جونز محترف اجلهراء يستعرض في سلة اليرموك

الخليج يقطع الكهرباء في »النفط«

تأجيل مباراة المحرق والرفاع

عقوبات على اتحاد جدة بسبب جماهيره
الداود: مشاركتنا في رالي دبي فخر لنا

دورة لحكام الرصاص بالرماية

50 غطاسًا في البطولة العربية

 لجنة االنضباط اآلسيوي تغرم اتحاد الكرة

انطالق بطولة عيد األضحى للقفز بالصيد

أسفرت نتائج اليوم الثاني من بطولة شركة نفط الكويت العاشرة 
لكرة قدم الصاالت، التي تنظمها جلنة كرة القدم بشركة نفط الكويت 
على صالة املرك���ز الرياضى مبدينة االحمدى في الفترة من 1 الى 8 
اجلاري حتت رعاية رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب س���امى 
الرش���يد، عن فوز وزارة الكهرباء بشق االنفس على خدمات القطاع 
النفطي 3-2 وبنك اخلليج على وزارة الكهرباء )ب( بصعوبة 2-4 
واكتس���ح الصناعات الوطنية فريق sshi 6-1 وفي اقوى املباريات 

متكن الوطنية لالتصاالت من الفوز على نظاراتي حسن 1-2.
ويلتقي اليوم ضمن منافس���ات املجموع���ة االولى وزارة الدفاع 
مع كويت سس���تم والنظائ���ر مع وزارة الداخلي���ة، وفي املجموعة 
الثانية يلتقي سيبم مع اسمنت بورتالند وsk مع الكويتية للترفيه 

والسياحة.

اعتمد مجلس ادارة احتاد الكرة البحريني قرار جلنة املسابقات
بتأجيل مباراة احملرق والرفاع الش���رقي ضمن اجلولة السابعة 
من مسابقة دوري الدرجة األولى لكرة القدم، وذلك التاحة الفرصة 
لفريق احملرق لالستعداد ملباراته املهمة امام العربي املقرر اقامتها في 
8 اجلاري ضمن بطولة االندية ال� 25 االبطال بدول مجلس التعاون، 
وبناء عليه فستقام اليوم اجلمعة مباراة واحدة ضمن املسابقة يلتقي 
فيها الرفاع املتصدر برصيد 18 نقطة مع األهلي 11 نقطة، فيما يلتقي 

غدا النجمة مع الشباب والبسيتني مع املالكية.

قررت اللجنة الفنية التابعة لالحتاد السعودي لكرة القدم معاقبة 
احتاد جدة بطل الدوري باللعب مب���اراة واحدة خارج قواعده بعد 
االحداث التي تسببت فيها جماهيره عقب مباراته مع مضيفه االتفاق 
الثالثاء املاضي على ستاد األمير محمد بن فهد في الدمام في مباراة 

مؤجلة.
كما فرضت اللجنة غرامة مالية على االحتاد قيمتها 20 الف ريال، 
داعية ادارة النادي الى ضرورة حث اجلماهير على التحلي بالروح 

الرياضية وضبط النفس وعدم تكرار ذلك مستقبال.

أكد رئيس مجلس ادارة نادي السيارات والدراجات اآللية الشيخ 
أحمد الداود ان مشاركة 5 فرق كويتية في اجلولة األخيرة لبطولة 
الش���رق األوس���ط للراليات بدبي يعد فخرا للنادي ويعكس قدرات 

الشباب الكويتي على املنافسة خارجيا.
وقال ان الفرق ال� 5 ستكون حتت االشراف املباشر للنادي، معربا 
عن ثقته بقدرات املتس���ابقني املشاركني على حتقيق أفضل النتائج 
التي تليق بسمعة اللعبة في الكويت. مشيرا الى قيام النادي بإنهاء 
كل ترتيبات املش���اركة للفرق بإصدار التفرغات الرياضية واعتماد 

طلبات املشاركة لدى اللجنة املنظمة للرالي.
وأوضح الداود ان الفرق جهزت سيارات الرالي طبقا للمواصفات 

الدولية املعتمدة من االحتاد الدولي لرياضة السيارات.

افتتح نادي الرماية مبجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية االثنني املاضي دورة حكام الرصاص )B( وبرمجة وتشغيل 
أجهزة األهداف االلكترونية لرماية أسلحة الرصاص بحضور الشيخ 
سلمان احلمود رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي للرماية وم.دعيج 
العتيبي رئيس االحتاد العربي للرماية وعبيد العصيمي أمني السر 
العام وماكس موكل احملاضر الدولي عضو اللجنة الفنية لالحتاد الدولي 
للرماية، مبشاركة 40 حكما من الكوادر الوطنية و21 حكما من: البحرين، 

اإلمارات، قطر، األردن، سورية، ليبيا، العراق، بنغالديش.

تنطلق اليوم مبجمع املغفور له الشيخ عبداهلل السالم بنادي القادسية 
البطولة العربية الثالثة للغطس للناش����ئني والتي تستضيفها الكويت 
حتى 12 اجلاري مبشاركة 50 غطاسا من قطر وعمان وسورية باإلضافة 

إلى الكويت.
وتشارك الكويت ب� 15 غطاسا هم عبدالرحمن عباس، راشد احلربي، 
احمد فاضل، حمد حسني، احمد القالف، حسن قلي، علي اخللفان، علي 
الصفار، حسن احملاميد، مشاري قمبر، حسن الناصر، عمر اخلراز، محمد 

املطوع، سليمان العربي، احمد بهلوان.

اتخذت جلنة االنضباط في االحتاد اآلسيوي لكرة القدم مجموعة 
م���ن القرارات خالل اجتماعها الذي عقد في 25 نوفمبر املاضي منها 
تغرمي احتاد الكرة مبلغ 12 ألف دوالر بسبب سلوك اجلمهور خالل 
املباراة النهائية لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 2009 بني نادي الكويت 

والكرامة السوري 3 نوفمبر.
كما مت تغرمي االحتاد اإلندونيسي لكرة القدم مببلغ 10 آالف دوالر 
بسبب س���لوك اجلمهور خالل مباراة املنتخب الوطني مع منتخب 
إندونيسيا في تصفيات كأس آسيا 2011 يوم 18 نوفمبر املاضي في 

جاكرتا.

يقيم نادي الصيد والفروس���ية برعاية الشيخ ضاري الفهد في 
الرابع���ة عصر اليوم بطولة عيد األضحى للقفز على احلواجز التي 
يشارك فيها نادي املسيلة ومركز الكويت واالحتاد العسكري الرياضي 
ووزارة الداخلية باالضافة الى نادي الصيد والفروسية، وقد اكد مدير 
عام نادي الصيد عبداهلل فيروز ان البطولة تأتي ضمن استعدادات 
الكويت الس���تضافة البطولة الدولية للمجموعة العربية السابعة 
لتصفيات كأس العالم، مش���يدا بحرص الش���يخ ضاري الفهد على 

االرتقاء برياضة اآلباء واألجداد والنهوض بجميع األنشطة.

استقبال حافل لوفد المعاقين

اكد رئيس نادي املعاقني رئيس الوفد الى 
بطول����ة العالم في الهند مه����دي العازمي ان 
حصول العبي والعبات النادي على 8 ميداليات 
متنوعة في البطولة يأتي امتدادا لالجنازات 
التي كان ومازال النادي يحققها في كل البطوالت 
العاملية وجتس����يدا للسياسة الناجحة التي 
يسير عليها مجلس االدارة في جميع األلعاب. 
وكان وفد املعاقني قد عاد إلى البالد قادما من 

بطولة العالم التي ج����رت مبدينة بنجالور 
الهندية وحظي الوفد باستقبال رائع ومميز 
بحضور الرئيس����ة الفخرية للنادي الشيخة 
شيخة العبداهلل واعضاء مجلس ادارة النادي، 
ومدير ادارة االعالم والنشر في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة توفيق العيد. وكان وفد 
املعاقني قد احرز 8 ميداليات اذ جنح الالعب 
حامد وبران في اقتناص ذهبية تنس الطاولة 

وجنح زميله حسن بومجداد في احراز فضية 
الطاولة ونزار رمضان امليدالية البرونزية في 

تنس الطاولة ايضا.
بينم����ا احرزت خلود املطي����ري امليدالية 
الفضية بدفع اجللة واحرزت برونزيتني في 
رمي القرص والرمح، فيما فاز النادي ببرونزية 
الفرق في تنس الطاولة وخطف ماجد حجاب 

برونزية دفع اجللة.

أبطال املعاقني مطوقني بالورود لدى وصولهم أول من أمس

انطالق البطولة األولى للشراع الخليجي
انطلقت صباح أمس حتت رعاية وزير الشؤون االجتماعية د.محمد 
العفاسي بطولة مجلس التعاون األولى للشراع التي يرعاها بيت التمويل 
)بيتك( وينظمها النادي البحري بالتعاون مع اللجنة التنظيمية للشراع 
في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في الفترة من 3 إلى 5 اجلاري 
مبشاركة 5 دول هي الس����عودية والبحرين وقطر واإلمارات والكويت 
وبحض����ور عدد من القيادات الرياضي����ة اخلليجية. وقد بدأت البطولة 
بعملية التسجيل والقياس للفرق املشاركة أعقبها االفتتاح الرسمي الذي 
أقيم بشكل مبسط وبحضور رؤساء والعبي الوفود املشاركة وأعضاء 
اللجان التنظيمية وجلنة احلكام واش����تمل االفتتاح على كلمة لرئيس 
اللجنة التنظيمية وأمني السر العام للنادي البحري خالد الفودري رحب 
فيها بالوفود املشاركة وأكد فيها على أهمية البطولة كونها األولى التي 
جتمع ش����باب اخلليج في رياضة بحرية ومبشاركة واسعة هي األكبر 

على مستوى البطوالت املختلفة السابقة.
وستشتمل منافسات اليوم التي ستبدأ العاشرة صباحا على إقامة 
السباق الثالث والرابع واخلامس جلميع األصناف وعقد اجتماع الحتاد 
مجلس التعاون للش����راع في اخلامس����ة مس����اء في فندق هوليداي إن 

جانب من املنافسات التي انطلقت أمسبالساملية.

قرر تمديد عمل اللجنة االنتقالية حتى نهاية يناير لاللتزام بالنظام االساسي والدعوة النتخابات جديدة

»فيفا« يرفض االعتراف بشرعية اتحاد الفهد
 مبارك الخالديـ  مؤمن المصري

رفض املكت����ب التنفيذي لالحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( االعتراف بش����رعية احتاد 
الكرة املنتخب في 15 نوفمبر املاضي برئاسة 
الشيخ طالل الفهد بحجة ان االجتماع ليس 
شرعيا لعدم وجود املمثلني الشرعيني للجمعية 
العمومية ألن رؤساء األندية ال� 10 الذين حضروا 
اجتماع اجلمعية العمومية »منحلون« بقرار من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة على خلفية 
رفضهم تعديل املادة 32 من النظام األساسي 
لالحتاد ليصبح عدد اعضاء مجلس االدارة 14 
بدال من 5. ومدد املكتب التنفيذي عمل اللجنة 
االنتقالية إلى 31 يناير املقبل لاللتزام بالنظام 
االساسي الحتاد الكرة والدعوة إلى انتخابات 
جديد. وطالب اللجنة االنتقالية بإرسال خارطة 
طريق جديدة لكيفية اجراء االنتخابات خالل 
الفت����رة املقبلة. يذكر ان هذه ثاني انتخابات 
جترى الحتاد الكرة خالل هذه األزمة ويرفضها 
»فيفا« الذي ل����م يعترف في 9 اكتوبر 2007 
بانتخابات احتاد الكرة من 14 عضوا برئاسة 
محمود املسعود. من جانب آخر، فجر دفاع 
أندية التكتل مفاجآت عدة من العيار الثقيل بعد 
ان أودع احملاميان احلميدي السبيعي ومبارك 
اخلشاب، بصفتهما محاميان عن أندية القادسية 
والساحل والتضامن والشباب والفحيحيل 
والنصر والصليبخات، مذكرة دفاع يوم أمس 
لدى احملكمة االدارية التي من املقرر ان تصدر 
حكمها في دعوى املطالب����ة بإلغاء قرار حل 
اندية التكتل في العاشر من الشهر اجلاري. 
وتضمنت صحيفة الدعوى التأكيد على بطالن 
الدعوة النعقاد اجلمعية العمومية غير العادية 
الحتاد كرة القدم واملنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 
املاضي واملوجهة من اللجنة املؤقتة لالحتاد 
الكويتي لكرة القدم وبطالن قرار مجلس إدارة 

الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة بحل مجالس 
ادارات االندي����ة ومنه����ا 
نادي املدعني واملنعقد في 
تاريخ 2009/11/13 وبطالن 
محضر االجتماع التكميلي 
الرابع، الدورة السادسة 
ملجل����س إدارة الهيئ����ة 
العامة للشباب والرياضة 
املنعقد بتاريخ 2009/11/13 
ملخالفته القانون رقم 42 
لسنة 1978. ونصت املادة 
12 من املرس����وم بقانون 
رقم 1978/42 على اآلتي: 

»يجوز بقرار مسبب من اجلمعية العمومية 
غير العادية أو من الوزير املختص حل مجلس 
إدارة أي ناد وتعيني مجلس إدارة مؤقت ملدة 
يحددها القرار« )مس����تند رقم 10(، وقد حل 
مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 

محل الوزير وفقا للقانون 
رق����م 1992/43 بانش����اء 
الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة. وبالنظر إلى 
محضر االجتماع املذكور، 
يتضح لنا أن هذا احملضر 
قد جاء خاليا من حتديد 
م����دة حل األندي����ة ومدة 
تعي����ني املجالس املؤقتة 
وفقا للمادة 12 املذكورة 
أع����اله، ما يوص����م هذا 
احملضر بالبطالن املطلق. 
الثابت في محضر اجتماع 
الرابع التكميلي ملجلس 
إدارة الهيئة العامة للش����باب والرياضة في 
الفقرة الثانية انه مت تكليف نائب املدير العام 
لشؤون الرياضة بتشكيل جلنة الختيار أعضاء 
مجلس إدارة مؤقت من خمس����ة أعضاء من 
اجلمعية العمومية لألندية التي سيحل مجالس 

إداراتها. والواضح انه لم يثبت على اإلطالق 
من خالل أوراق الدعوة أن نائب املدير العام قد 
قام بتشكيل جلنة كما لم يتبني أن نائب املدير 
العام قد أرفق مبذكرة منه ملجلس اإلدارة أسماء 
أعضاء مجالس اإلدارات التي اختارتهم اللجنة، 
ما يؤك����د أن اختيار أعضاء مجالس اإلدارات 
كان بقرار منفرد من نائب املدير العام وهو 
ليس مخوال الختيار أعضاء مجالس اإلدارات 
وهذا احلق أصيل ملجلس إدارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة مما يوصم محضر االجتماع 
بالبطالن تبعا لذلك. والثابت أيضا بالفقرة 
الثانية 4 من احملضر املشار إليه انه أوجب 
نشر القرار في اإلعالن الرسمي )جريدة الكويت 
اليوم( وملا كان من املقرر قانونا أن القوانني 
والقرارات ال يجوز أن تسري بأثر رجعي إال 
بنص خاص. وملا كان التكليف املشار إليه في 
الفقرة الرابعة مؤداه نش����ر القرار باجلريدة 
الرسمية ما يعني وبالضرورة عدم تطبيق 
هذا القرار قبل نشره باجلريدة الرسمية، مما 
يوصم هذا احملضر املشار إليه بالبطالن أيضا 
وذلك لتنفيذه قبل نشره باجلريدة الرسمية، 
وبطالن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واملنعقد في 2009/11/13 خللوه من 
تسمية أعضاء مجلس إدارة مؤقتا لألندية وفقا 
للمادة 12 من القانون رقم 42 لسنة 1978. كما 
يالحظ أن قرار تكليف نائب املدير العام، جاء 
لتشكيل جلنة الختيار أعضاء مجالس اإلدارات 
املؤقتة لألندية املنحلة، وبالتالي فإن نائب 
املدي����ر العام قد جتاوز اختصاصات مجلس 
اإلدارة وس����لبها، اضافة الى ان مجلس إدارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة اوضح أن 
سبب حل مجالس إدارات األندية العشرة راجع 
لعدم موافقتهم على اعتماد النظام األساسي 

لالحتاد الكويتي.

رفعت يستقيل اعتراضًا على حسام 
قدم عضو جلنة الكرة بنادي الزمالك املصري لكرة القدم احمد 
رفعت استقالته اعتراضا على تعيني حسام حسن مديرا فنيا للفريق 

باالضافة الى طارق سليمان مدربا عاما.
 كما احتج رفعت على جتاهل االس��تعانة بأبناء النادي سواء في 
الداخل أمثال محمود س��عد رئيس قطاع الناشئني الذي يؤيده بقوة 
ابراهيم يوس��ف ورؤوف جاس��ر وصبري س��راج اعضاء مجلس 
االدارة، أو من خارج النادي امثال طارق يحيى املدير الفني لالنتاج 

احلربي ومحمد حلمي املدير الفني للمنصورة.
 وكان مجلس ادارة الزمالك تعاقد مع حسام حسن بعقد ملدة 6 أشهر 

مقابل 450 الف جنيه مصري قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني.
 من جهة أخرى، تردد بقوة االتفاق على عودة العب الزمالك السابق 
جمال حمزة الى صفوف النادي القاهري في يناير املقبل بعد رحلة 

احتراف غير موفقة لم تتعد ثالثة أشهر مع مانيتس االملاني.
 ويحاول عضوا مجلس االدارة حازم امام وعمرو اجلنايني اقناع 
حسام حسن بعودة حمزة مستغلني حالة التأييد التي وجدها حسن 

منهما لالشراف على االدارة الفنية للنادي.
 وتعارض اغلبية جماهير واعضاء النادي عودة جمال حمزة الى 

الن��ادي بعد اصرار الالعب بعد انته��اء عقده على املزايدة واملطالبة 
مببلغ كبير ش��رط التجديد وهو ما جعل الفجوة تزداد بني الالعب 

واجلماهير.
 على صعيد اخر، قال رئيس االحتاد املصري لرفع االثقال محمود 
ش��كري إن مصر اعتذرت عن عدم تنظيم بطولة افريقيا للش��باب 
والش��ابات املؤهلة لدورة االلعاب االوملبية للشباب التي ستقام في 

سنغافورة العام املقبل.
 واضاف شكري إن االعتذار جاء على خلفية االحداث التي شهدتها 
مباراة مصر مع اجلزائر بالس��ودان في التصفيات املؤهلة لنهائيات 

كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب افريقيا.
 وقال شكري ل� »رويترز«: »االحتاد املصري لرفع االثقال أخطر 
الليبي خالد مهلل رئيس االحتاد االفريقي رس��ميا بعدم استضافة 
البطولة«، وكان من املق��رر ان تقام البطولة في مصر خالل مارس 
املقبل.  وأكد ش��كري ان االعتذار لن يؤثر على مشاركة مصر في 
الدورة االوملبية للش��باب بس��نغافورة، ألن هناك العبني مصريني 
تأهلوا عبر بطولة العالم في تايلند قبل 3 اشهر، وان التأثير الوحيد 

سيتمثل في عدم تأهل العبة واحدة فقط.

الشيخ طالل الفهد

الغربللي:  القرار كان متوقعًا
عبدالعزيز جاسم

قال عضو اللجنة »االنتقالية« املكلفة بادارة ش��ؤون احت��اد الكرة عماد الغربللي ان 
»االنتقالي��ة« ال دخ��ل لها ال م��ن قريب او بعيد بق��رار متديد فت��رة االنتقالية او بعدم 
االعتراف بشرعية رئاسة الشيخ طالل الفهد الحتاد الكرة، مشيرا الى ان االنتقالية ابلغت 
»فيفا« ان االندية ال� 10 عقدوا جمعية عمومية لالنتخابات وهم ليس��وا اعضاء بعد حل 
انديتهم، وبالتالي فإن القرار كان متوقعا من »فيفا« كونه ال يتدخل في ش��ؤون االندية 
بل يهمه االحتادات، وهذا القرار جاء طبقا ملا كنا نقوله في السابق. واوضح الغربللي ان 
تفاصي��ل القرار او االمور املتعلقة فيه لم تصل حتى اآلن الى احتاد الكرة والذي يتوقع 

وصوله خالل يومني على ابعد تقدير، لكي تتم مناقشته مع اعضاء »االنتقالية«.


