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»فيفا« مرة أخرى.. 
وبالتشي »سّواها«

م���ن جديد أطل���ت احداث احت���اد الكرة مع 
االحتاد الدولي »فيفا« برأسها بعد قرار محكمة 
التحكي���م الرياضي بتجميد اج���راءات »فيفا« 
واللجنة االنتقالية حتى البت نهائيا بشرعية 
االحتاد املنتخب في نوفمبر املاضي برئاس���ة 
الش���يخ طالل الفهد، االمر ال���ذي دعا االحتاد 
الدولي لكرة القدم توجيه رس���الة الى اللجنة 
االنتقالية برئاسة الشيخ احمد اليوسف يبلغه 
فيها بض���رورة االلتزام بتطبيق قرار احملكمة 
بعدم اجراء أي تعديل على النظام االساس���ي 
لالحتاد الكويتي واجراء االنتخابات الى حني 
اصدار احلكم النهائي، ويعني ذلك اننا في طور 
فص���ل جديد من التجاذب���ات، وعلينا االلتزام 
بقرار احملكمة الرياضي���ة الدولي���ة كي نضع 
حدا لهذه املش���كلة التي اقتربت من الدخ��ول 

في عامه���ا الثال���ث.
ويذكر ان أحكام احملكمة الدولية نافذة وسبق 
لها ان أعادت احلق الكويتي في انتخابات املكتب 
التنفيذي لالحتاد الدولي عن قارة آس���يا في 
مايو املاضي بجهود كبيرة من رئيس اللجنة 
االنتقالية آنذاك الش���يخ احمد الفهد، ونتمنى 
حقيقة ان تنتهي هذه املشكلة في أسرع وقت 
وفق النظم واللوائح الدولية كي ال نعود مرة 
اخ���رى الى املربع االول »وكأن���ك يا بوزيد ما 

غزي���ت«.
ونتمنى ايضا ان يكون منتخبنا االزرق الذي 
يستعد خلوض مباراة اس���تراليا في 6 يناير 
املقبل في تصفيات كأس آسيا 2011 مبعزل عن 
هذه االحداث، وان ينجز مهمته في املعسكر كما 
يريد اجلهاز الفني، اذ ان الفوز سيقربنا كثيرا 
نحو التأهل الى النهائيات في قطر. وفي الشأن 
الفني، فإن عدم ضم العبني جدد كان قرارا موفقا 
للمدرب الصربي غوران توڤاريتش بعدما تقاربت 
التشكيلة احلالية الى بعضها بشكل كبير، وفيما 
يتعلق بضم املهاجم خلف السالمة فإن الالعب 
نفسه ال يرغب باالنضمام الى املنتخب في ظل 
وجود الشيخ احمد اليوسف، ومن وجهة نظر 
شخصية فإنه ال مكان خللف في التشكيلة، اذ 
ان اللعب في الدوري احمللي يختلف عن اللعب 

مع استراليا وعمان!
< لم أستغرب قرب رحيل املدرب الروماني 
ايلي بالتش���ي عن كاظمة بعد مب���اراة فريقه 
مع الصليبخات، اذ انني حذرت منه بس���بب 
عناده وتقلب مزاجه، بالرغم من كفاءته املهنية 
وكثرة بطوالته، لكنه مدرب غريب وتراه يغادر 
الفريق ألس���باب عادية مثلما فعلها مع الهالل 
السعودي قبل سنوات، وأرى ان رحيل بالتشي 
عن البرتقالي سيخل بتوازنه بالتأكيد، ولكن 
هل ش���اهدمت مدربا يفوز في املباراة ثم يقدم 
اس���تقالته فع���ال ان ه���ذا الروم��اني م��درب 

»بايعه���ا«.
ناصر العنزي

أكد أنه لن يؤثر على خوض األزرق مباراته مع استراليا في تصفيات كأس آسياأكد أن اللجنة ليست طرفاً في النزاع والحكم استجاب لطلبين وأغفل تمكينهم من االتحاد

اليوسف: »االنتقالية« تتخذ إجراءات ردًا على المحكمة 
الرياضية منها مقاضاة من أساء إلى الكويت

الفهد: قرار المحكمة الرياضية يعزز قناعاتنا
وتمسكنا بمبادئنا بعدم التدخل الحكومي

األزرق بدأ تدريباته في القاهرة
والبريكي وجراغ يلتحقان اليوم

القاهرة ـ حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين
باش����ر العبو منتخبنا الوطني لكرة 
القدم تدريباتهم في معسكرهم اخلارجي 
املقام حاليا في القاهرة اس����تعدادا للقاء 
منتخب استراليا في التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام 

في قطر 2011.
وشارك في التدريب املسائي كل الالعبني 
باستثناء الالعبني عبداهلل البريكي ومحمد 
جراغ لتخلفهما عن السفر مع الفريق يوم 

امس لظروف طبية.
واوضح اسامة حسني مدير املنتخب 
ان البريكي تعرض أللم مفاجئ يوم امس 
فاضطر لالعتذار بعد ان فحصه اجلهاز 
الطبي حي����ث يعاني من حصوة يحتاج 
بس����ببها الي راحة قصيرة وكذلك جراغ 
الذي يعاني من اصابة بسيطة ومن املقرر 

ان يلتحق الالعبان بالفريق اليوم.
ومن جهته، اش����ار عبدالعزيز حمادة 
مساعد املدرب الى ان البرنامج التدريبي 

يشتمل على متارين صباحية ومسائية 
لرفع جهوزية الالعبني في الوقت احلالي 
حتى موعد مباراة الفريق الروماني غلوريا 

عندها ستكون التدريبات مرة واحدة.
ويرافق املنتخب، وفد نقابة الرياضيني 
الكويتي����ة ويضم يوس����ف زكريا نائب 
رئيس النقابة وامني السر املساعد فيصل 
بورقبة حيث سيجتمع الوفد مع العبي 
املنتخب الوطني للوقوف على احوالهم 

وآرائه��م.

»تايكوندو األبيض« بطل فردي العمومي

السيد نائبًا لرئيس »االتحاد العربي للصحافة«

استطاع فريق التايكوندو في نادي الكويت بكل 
جدارة واستحقاق ان يحصل على كأس بطولة فردي 
االندية األولى للعمومي التي اقيمت على صالة االحتاد 
في منافسة شرسة مع النصر والفحيحيل والقادسية 
ولكن خبرة العبي االبيض وجهازهم الفني حسمت 
االم����ر بكل هدوء لصاحلهم، وحصل الكويت على 12 
ميدالية كما حصل على ثالث نقاط جديدة في كأس 
التفوق العام ليتربع عل����ى صدارة هذه الكأس بعد 

اربع بطوالت.
وفي نفس السياق أكد املدير الفني للفريق وليد 
املرشاد أن حتقيق هذه البطولة جني ثمار 7 سنوات 
م����ن اجلهد والعمل في وضع خطة طويلة املدى منذ 
افتتاح لعبة التايكوندو في نادي الكويت خصوصا 
وأن هذه املسابقة لم يحصل عليها سوى فريق النصر 
منذ العام 2001 ولكن نادي الكويت استطاع ان يحقق 

البطولة رغم املنافسة الشديدة من الفرق.

فاز عضو االحتادين العربي واآلسيوي للصحافة 
الرياضية عدنان السيد مبنصب نائب رئيس االحتاد 
العربي للصحافة الرياضية خالل االنتخابات التي 

جرت في األردن امس مبشاركة ممثلي 17 دولة.
وكان السيد قد فاز بعضوية اللجنة التنفيذية 
لالحتاد خالل االنتخابات التي سبقت عملية االقتراع 
عل���ى مناصب اللجنة التنفيذي���ة لالحتاد. وجدد 
املقترعون ألمني سر جمعية الصحافيني الكويتية 
فيص���ل القناعي عضويته ف���ي اللجنة، واحتفظ 
مبنصبه نائب���ا لرئيس االحتاد الدولي للصحافة 

الرياضية. كما جددوا لرئيس االحتاد احلالي رئيس 
االحتاد األردني للصحافة الرياضية محمد جميل 
عبدالقادر بانتخابه للدورة املقبلة. وقال الس���يد 
في تصريح ل� »كونا« ان ه���ذا الفوز يعد تكرميا 
للكويت واعترافا بدورها في اإلعالم الرياضي العربي 
والرياضة العربية بش���كل عام، مؤكدا أهمية هذه 
اخلطوة في تعزيز املشاركة الكويتية في أنشطة 
االحتاد وفي العمل اإلعالمي الرياضي العربي.واثنى 
على آليات االقتراع وقال انها جرت بسالسة ومتيزت 

بالقوة نتيجة العدد الكبير للمرشحني .  

عبر الشيخ طالل الفهد عن ارتياحه 
لتطابق قرار احملكمة الرياضية الدولية 
)كاس( مع املبادئ والقيم التي اعلنتها 
ومتس���كت بها اندية التكتل العشرة 
التي حلت مجالس االدارات املنتخبة 
والشرعية فيها ومت االستعاضة عنها 
مبجال���س ادارات مؤقتة ومعينة من 
قبل الهيئة العامة للشباب والرياضية. 
وقال الفهد في تعليقه على قرار احملكمة 
الدولية الصادر بش���قه  الرياضي���ة 
املس���تعجل في 24 اجلاري والقاضي 
بوقف اج���راء عموميتي 29 يناير و2 
فبراير اخلاصتني باجراء تعديالت على 
النظام االساسي في االحتاد الكويتي 
لكرة الق���دم وانتخاب مجلس االدارة 
وذلك حلني اصدار احلكم النهائي في 
التي اختص���م فيها االحتاد  القضية 
الدولي لكرة القدم امام )كاس( بشأن 
االعتراف باالنتخابات التي جرت في 
15 نوفمبر املاضي ومت خاللها انتخابه 
رئيسا لالحتاد الكويتي، قال في هذا 
الصدد »ال شك ان قرار احملكمة الدولية 
يعزز قناعاتنا ومتسكنا مببادئنا التي 
جبلنا عليها والتي اعلناها مرارا وتكرارا 

وابرزها عدم التدخل احلكومي املباش���ر في الش���ؤون والقرارات 
الرياضية او املساس بالصالحيات التشريعية للجمعيات العمومية 
بصفتها الس���لطة العليا بكل منظمة رياضي���ة محلية تنتمي الى 
منظمة دولية او انتخاب س���لطات اتخاذ القرار في هذه املنظمات 
الرياضية«. واضاف قائال »ها هي احملكمة الدولية تبطل اي تعديل 
مقترح على النظام االساس���ي الحتادن���ا احمللي وتوقف انتخابات 
مجلس االدارة اجلديد لالحتاد حلني التأكد من دعوانا بهذا الش���أن 
خصوص���ا ان اندية معينة حكوميا مبا يخالف نظامها االساس���ي 
والنظام االساسي لالحتاد الدولي هي التي بعثت برسائل الى اللجنة 
االنتقالية والتي رفعتها بدورها الى وفد االحتاد الدولي قبل انعقاد 
جمعيتها العمومي���ة االنتخابية في 15 نوفمبر 2009 وتطلب فيها 

الغاء تلك العمومية.
وقال الفهد في تعليقه: زعم البعض هنا في الكويت وبكل اسف 
ان املنظمات الدولية سواء اكانت احتادات او جلنة اوملبية ال عالقة 

لها باالندية وال متل���ك حق حمايتها 
من التدخل احلكومي. وهو ما يعني 
انهم يعترف���ون صراحة بقرار احلل 
والتعيني اذا كان على مستوى االندية 
في الوقت الذي ندع���ي نحن فيه ان 
قرارات احلل او طرح الثقة او انهاء عمل 
مجالس االدارات يجب اصدارها فقط 
من قبل السلطة العليا وهي اجلمعيات 
العمومية املختص���ة ولذلك وبعد ان 
ادركنا مدى ما ميارس على الس���احة 
احمللية من تالعب باحلقائق وتضليل 
للشعب وخصوصا املهتم منه بالشأن 
الرياضي فإنن���ا واصلنا العمل وفق 
الئحة النظام االساس���ي املعتمدة في 
احتادنا منذ ما يزيد على السنتني والتي 
عملت مبوجبها كل اللجان االنتقالية 
التي مرت على احتادنا احمللي منذ 26 
نوفمبر 2007 واتبعنا القنوات القانونية 
املنص���وص عليها صراح���ة في هذه 
الالئحة وتوجهنا الى احملكمة الدولية 
للبحث عن حقوق بلدنا واحتادنا آملني 
في نهاية املطاف ان يس���ود القانون 
وان حتكم احملكمة الرياضية الدولية 
لصالح بلدنا واحتادنا وان يكون هذا 
احلكم بداية إلعادة بن���اء كرتنا ولقطع الطريق امام كل احملاوالت 
اخلارجية التي اصبح اطرافه���ا وجنومها وابطالها معروفني الهل 
الكويت ويسعون للتدخل في ش���ؤون او مشاكل طارئة ستنتهي 
س���ريعا باذن اهلل بني ابناء وطننا احلبيب«. واسترسل الفهد في 
تعليقه قائال: اود ان اطمئن ابن���اء الكويت وجماهيرها الرياضية 
وعش���اق منتخبنا الوطني ان قرار احملكمة لن يكون له اي تاثير 
سلبي على خوض االزرق ملباراته املقبلة في التصفيات االسيوية 
والتي ستجمعه مع املنتخب االسترالي يوم 6 يناير املقبل على ارضنا 
الغالية وان هذا القرار اجرائي فقط ومحدد بعدم اجراء اي تعديل او 
انتخابات حلني الفصل في هذه الدعوى. وختم قائال: كم كنت امتنى 
اللجوء الى محكمة او هيئة قضائية رياضية متخصصة ومستقلة 
في الكويت النصافنا بهذا اخلصوص ولكن وبكل اس���ف وبسبب 
عدم انشائها او اقرار قانونها فقد وجدت نفسي ملزما باللجوء الى 

احملكمة الرياضية الدولية في لوزان بسويسرا.

الشيخ أحمد اليوسف يتحدث في املؤمتر الصحافي وإلى جانبه احملامي عماد السيف

مبارك الخالدي
اعلن رئيس اللجنة االنتقالية 
الحتاد الكرة الشيخ احمد اليوسف 
ان اللجنة ستتخذ عددا من اخلطوات 
االجرائية داخل وخارج الكويت ردا 
على احلكم الص����ادر من محكمة 
التحكيم الرياضية الدولية »كاس« 
مساء امس االول والقاضي بقبول 
وقف عقد اجلمعية العمومية غير 
العادية واملق����رر لها 29 اجلاري 
وكذلك قبول وقف اجراء االنتخابات 
املقرر لها في 2 من فبراير املقبل 
مشيرا الى ان قرار احملكمة اغفل 
الطلب الثالث وهو االهم للشاكني 
بتمكينهم من مزاولة عملهم عبر 
مقر االحتاد الكويتي لكرة القدم.

اليوسف عن سلسلة  وكشف 
من االجراءات تبدأ من اليوم عبر 
عقد اجتماع مع االندية ال� 14 لبحث 
ومناقشة احلكم وارسال كتاب الى 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
مفاده ايضاح املغالطات التي بني 
عليها هذا الق����رار كما ان اللجنة 
االنتقالية بصفتها املسؤولة عن 
ادارة االحت����اد سترس����ل بدورها 
كتابا اخر بهذا املفهوم. جاء ذلك 
في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
اليوسف امس بحضور نائب رئيس 
االنتقالية اسد تقي واملمثل القانوني 

لالحتاد احملامي عماد السيف.
وقال اليوسف اننا كنا نتمنى 
ان نزف البش����رى الهل الكويت 
وقيادتها يوم 29 اجلاري بتنفيذ 
السامية لصاحب السمو  الرغبة 
املادة 32  التعديل عل����ى  واجراء 
من النظام االساسي ليصبح عدد 
اعضاء االحتاد 14 اي ممثل لكل ناد 
خصوصا ان االنتقالية قد انتهت 

والرسال خطاب واضح الى »فيفا« 
لتبيان املغالطات التي وقعوا بها 
والتي منها ايهامهم احملكمة الدولية 
بان احملاكم الكويتية الغت قرار حل 
االندية. واش����ار الى ان من ضمن 
االجراءات توكي����ل احملامي عماد 
السيف للقيام باجراءات التقاضي 
داخل وخارج الكويت ضد كل من 
اس����اء الى الكويت سيما ان لدينا 
الكافية والدامغة على  املستندات 
وجود اتصاالت ومكاتبات صدرت 
من داخل الكويت لالضرار بالرياضة 

الكويتية وسمعتها.
وناش����د اليوسف املعنيني في 
احلكومة، ومنهم وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
وهو رجل قانون، باتخاذ الالزم نحو 
كل من اساء الى الكويت متسائال 

ملصلحة من هذه الشكوى؟ 

السيف: سنتعاون مع »فيفا«

من جهته اوضح احملامي عماد 
السيف ان االجتاه القانوني اآلن هو 
امداد »فيفا« عبر ممثلني قانونيني 
باملس����تندات املع����ززة ملوقفه في 
هذه الش����كوى الن����ه هو اخلصم 
امام املدعى عليه امام احملكمة في 
شأن كويتي خالص لذلك سنمده 
بالوسائل الالزمة لتمكينه من تقدمي 
دفاعه، مش����يرا الى ان »فيفا« هي 
الغطاء الشرعي لكل احتادات العالم 
مبا فيها الكويت. ورفض السيف 
االفصاح عن نوع التقاضي داخل 
الكويت قائال ان التكييف القانوني 
للش����كوى املزمع رفعها هو االهم 
االن باعتبار ان االنتقالية معينة 
من االحت����اد الدولي وليس بقرار 

كويتي.

القانونية  من جميع االج����راءات 
لعقدها وكذلك اجراء االنتخابات 
في 2 فبراير املقبل ولكن لالسف 
هناك من اراد تعطيل ذلك من خالل 
الشكوى املقدمة من الشيخ طالل 
الفهد وهايف املطيري ومانع احليان 
وط����الل املعص����ب وعبداللطيف 
الدواس ورؤساء اندية الفحيحيل 
واليرموك والس����احل والقادسية 
والش����باب وخيط����ان والنص����ر 
واجلهراء والصليبخات والتضامن 
رفعوا طلبا اجرائيا بصفة عاجلة 
الى احملكمة الدولية بوقف تنفيذ 
هذه االج����راءات وتطبيق النظام 
انتخ����اب اعضاء  الس����ابق وهو 
احتاد الكرة من 5 اعضاء، وبطلب 
االعتراف في نتائج االنتخابات غير 
الش����رعية التي جرت 15 نوفمبر 

املاضي.
وقال اليوسف اننا وباالنابة عن 
كل الرياضيني نأسف لهذا املوقف 
الذي يقود الى عدم امكان االنتقالية 
وال� 14 ناديا الشرعية تنفيذ رغبة 

صاحب السمو.
ان االنتقالية  اليوسف  واعلن 
لن تقف مكتوفة االيدي جتاه ذلك 
وللتوضيح ان القرار الذي صدر 
م����ا هو اال اج����راء ال يأخذ الصفة 
النهائية كحكم ميكن التعامل معه 
كما ان االنتقالية ليست طرفا في 

الشكوى املقدمة.
وبني اليوسف ان الشاكني كانوا 
قد تقدموا بثالثة طلبات اوال وقف 
العمومية 29 اجلاري وثانيا عدم 
اج����راء انتخابات 2 فبراير وثالثا 
متكينهم من تس����لم االحتاد اال ان 
القرار اس����تجاب للطلبني االولني 
واغفل الثالث وهو االهم بالنسبة 
لهم ما يعن����ي ان االحتاد الدولي 
واحملكمة الدولية يرفضان اعطاءهم 
الشرعية والدليل القوي هو ان ما 
جرى في 15 نوفمبر املاضي باطل 

وما بني عليه ايضا باطل.
ان االنتقالية  اليوس����ف  واكد 
ستجتمع مع االندية ال� 14 صباح 
اليوم ملناقش����ة االحداث االخيرة 

 »فيفا« يطالب بتطبيق قرار المحكمة

الغانم: دعوى »التكتل«
بسبب رفض »فيفا« شرعيتها

ب���ني النائب م���رزوق الغامن رئيس جلنة الش���باب والرياضة 
البرملانية أن أندية التكتل قامت برفع دعوى قضائية لدى احملكمة 
الرياضية بعد رفض »فيفا« االعتراف بشرعية احتاده املكون من 

5 أعضاء.

الجنفاوي إلبعاد تهديد
 »األولمبية الدولية«

أكد أمني س����ر احتاد اجلودو والتايكوندو برغش اجلنفاوي ان 
االحت����اد تلقى كتابا من االحتاد الدولي للعبة، معبرا عن تضامنه 
مع قرارات اللجنة األوملبية الدولية والتي هددت بإيقاف النشاط 
الرياضي نهاية العام احلالي ما لم يتم تنفيذ رغباتها سواء بتعديل 
القوانني احمللية لتتماشى مع القوانني الدولية، اضافة لعودة األندية 

ال� 10 املنحلة الى ما كانت عليه سابقا قبل 14 نوفمبر املاضي.
وناشد اجلنفاوي احلكومة التدخل السريع وأخذ األمر بجدية 
وانه لم تعد على املهلة احملددة س����وى أيام قالئل، مؤكدا ان كتاب 
االحتاد الدولي للجودو واضح وصريح وطالب بضرورة احترام 
الس����لطات احلكومية واس����تقاللية احلركة الرياضية واألوملبية 

وبالتالي فإن األمر ال يحتمل التأجيل أو االنتظار.

أرسل االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( كتابا الى اللجنة االنتقالية 
مذي���ال بتوقيع األم���ني العام جيرومي فالكي وال���ذي حمل عنوان: 
االجتماع االستثنائي للجمعية العمومية الحتاد الكرة الكويتي هذا 
نصه: »نشير الى مختلف املراسالت املتعلقة باالجتماع االستثنائي 
للجمعية العمومية املزمع عقده يوم 29 ديس���مبر 2009. وفي هذا 
الص���دد، جتدون في قرار محكمة التحكيم الرياضية )CAS( املرفق 
بتاريخ 24 ديسمبر 2009 وامللزم لالحتاد الدولي لكرة القدم بإعالم 
االحتاد الكويتي لكرة القدم، بعدم وجوب ادخال أي تعديالت على 
قوانني االحتاد الكويتي لكرة القدم، وانه ال ينبغي ان تعقد االنتخابات 
مادامت إجراءات محكمة التحكيم للرياضة سارية. وفي ضوء ذلك، 
وكذلك املادتان 62 و64 من النظام األساسي لالحتاد الدولي لكرة القدم 
فإن���ه على االحتاد الدولي لكرة القدم واالحتادات األعضاء االمتثال 
للق���رار الذي مت متريره من قبل محكم���ة التحكيم الرياضية، وان 
االحتاد الدولي طيه اذ يعلمكم ويوجهكم بأنه طوال الفترة احلالية 
حملكم���ة التحكيم الرياضية ال يجب اتخ���اذ أي اجراءات تغيير في 
النظام األساس���ي لالحتاد الكويتي لكرة القدم وال ينبغي ان تكون 

هناك انتخابات للجمعية العمومية لالحتاد الكويتي لكرة القدم.

صورة كتاب »فيفا« للجنة االنتقالية

العبو األزرق قبل مغادرتهم إلى القاهرة

الصورة األولى من كتاب احملكمة الرياضية

العدساني والبيدان
»LBC« على

برنامج  يستضيف 
الثالث« على  »الشوط 
اللبناني���ة  الفضائي���ة 
)LBC( سليمان العدساني 
البيدان في  ويوس���ف 
حوار مباشر على الهواء 
القرار  مباش���رة حول 
االخير حملكمة التحكيم 
بتجمي���د  الرياض���ي 
اج���راءات »فيفا« حتى 
البت في شرعية احتاد 
املنتخب برئاسة  الكرة 
الشيخ طالل الفهد، وذلك 
في الساعة 10:30 مساء 

اليوم.
يعد البرنامج الزميل 
سعيد غبريس ويقدمه 
جوزي���ف ابي ش���اهني 
باش���راف ب���ول عط���ا 

الل��ه.


