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الشيخ طالل الفهد يأمل أن يكون احلكم النهائي لصاحله

حسني املوسوي يحاول تهدئة حمد العنزي في مباراة العربي والقادسية االخيرة

فوزي ابراهيم يشعر بأن خيطان مظلوم

الكيني جمال محمد

لجنة فحص الطعون تحيل دعوى الفهد للمحكمة الدستورية
املوضوعية، وبفحص الدالئل التي 
تقوم معها شبهة على مخالفة النص 
التشريعي للدستور وهي شبهة 
يتعني عل����ى احملكمة ان تتحراها 
لتقرير مدى صحتها، ومتى كان 
ذلك، وكان احلك����م املطعون فيه 
لم يعرض لألس����باب التي ساقها 
الطاعن تأييدا لدفعه، ولم يتناولها 
احلكم ال بالبحث وال بالتمحيص، 
رغم كونها أسبابا أشار الطاعن الى 
ما يظاهرها، وهو ما يعيب احلكم 
التسبيب ومخالفة  بالقصور في 
القانون واخلط����أ في تطبيقه، ما 
القض����اء بإلغائه في هذا  يوجب 

الشق.
ومتى كان م����ا تقدم، وكان ما 
الطاعن من أسباب تأييدا  طرحه 
لدفعه من شأنها ان حتيط بالنص 
التشريعي � بحسب الظاهر � شبهات 
تلقي بظالل من الش����ك حول عدم 
دس����توريته، فإنه يتعني من ثم 
قبول هذا الدفع وإحالة األمر الى 
احملكمة الدستورية � بكامل هيئتها � 
إلعمال رقابتها على النص املطعون 
فيه لتس����تبني م����دى مطابقته او 
عدم مطابقته ألحكام الدس����تور، 
باعتبارها صاحبة الوالية في مجال 
الشرعية الدستورية، وهي التي لها 
القول الفصل في مدى دستورية 

التشريعات.
فلهذه األسباب: حكمت احملكمة: 
أوال: بقبول الطعن ش����كال، وفي 
املوضوع بإلغاء احلكم املطعون 
في����ه، وذلك فيما تضمنه من عدم 
جدية الدفع بعدم دستورية نص 
الفق����رة األخيرة م����ن املادة 5 من 
القان����ون رقم 5 لس����نة 2007 في 
ش����أن تنظيم بعض أوجه العمل 
في كل من اللجنة األوملبية الكويتية 

واالحتادات واألندية الرياضية.
ثانيا: بإحالة النزاع الى احملكمة 
الدستورية بكامل هيئتها للفصل 
فيه، وحددت جلسة 2010/1/18 لنظر 

الدعوى الدستورية.

في األحكام التي تتفق والطبيعة 
اخلاصة للخصوم����ة في الطعن 
وتتواءم مع االختصاص املنوط 
بهذه اللجن����ة قانونا، والزم ذلك 
جميعه ان تعرض محكمة املوضوع 
لكل األسباب التي ساقها اخلصم 
تأييدا للدفع بعدم الدستورية، وان 
يكون استخالصها في عدم جدية 
الدفع استخالصا سائغا، وله معينه 
ب����األوراق، ويكفي حلمل  الثابت 

قضاء احلكم في هذا الشأن.
مل����ا كان ذلك، وكان الثابت من 
األوراق ان احلكم املطعون فيه قد 
قضى بعدم جدي����ة الدفع املبدى 
من الطاعن على س����ند من انه قد 
أورد الدفع بعدم دستورية النص 
التشريعي بصحيفة االستئناف 
وأش����ار صراحة الى مخالفة هذا 
النص للدستور، وانه يكون بذلك 
قد سلك سبيل االدعاء املباشر بعدم 
الدستورية باملخالفة حلكم املادة 
الرابعة من قانون إنشاء احملكمة 
الدستورية، في حني ان الدفع بعدم 
الدستورية � وعلى ما جرى به قضاء 
هذه احملكمة � هو دفع موضوعي، 
وال يع����دو ان يكون وس����يلة من 
وسائل الدفاع، وانه يجوز إبداؤه 
في أي حالة تكون عليها الدعوى، 
وال مانع مينع اخلصم من إبدائه 
س����واء في صحيفة دعواه، او في 
مذكرة مقدمة منه حملكمة املوضوع 
وإطالع اخلص����م اآلخر عليها، او 
إبدائه شفاهة امام تلك احملكمة في 
حضور خصمه وإثبات ذلك مبحضر 
اجللسة، وانه ليس من شأن إبداء 
هذا الدف����ع ان يترتب عليه حتما 
إحالة األم����ر تلقائيا الى احملكمة 
الدستورية للفصل فيه، بل يبقى 
دور محكمة املوض����وع قائما في 
تقدير مدى جديته، وهذه اجلدية 
ال تتعلق بالشروط املتطلبة لقبول 
الدعوى الدستورية، ولكنها تتصل 
مب����دى لزوم الفصل في املس����ألة 
الدس����تورية للفصل في الدعوى 

هيئتها � للفصل فيها، وواقع األمر 
أن املشرع أراد بذلك أن يوفر املزيد 
من الضمانات في مجال الشرعية 
الدستورية بحيث يكون هذا األمر 
مكمال حلق ذوي الشأن في إبداء 
الدفع الفرعي حلق احملاكم باإلحالة 
الى احملكمة الدستورية سواء من 
خالل هذا الدفع او من تلقاء نفسها 
وحلق مجلس الوزراء ومجلس األمة 
في رف����ع الدعوى باعتبار ان هذه 
الصور حلقات تتضافر جميعها 
الدستورية،  في توكيد الشرعية 
وغني عن البي����ان ان اختصاص 
هذه اللجنة املقرر لها قانونا إمنا 
ينصرف الى الرقابة على احلكم، 
ويتحدد بنطاق أس����باب الطعن 

موضوعه����ا، وذل����ك تقدي����را من 
املشرع بضرورة توافر املقتضى 
الذي يبرر وقف الدعوى واإلحالة 
الدستورية، حتى ال  الى احملكمة 
يتخذ هذا الدفع وسيلة إلطالة أمد 
التقاضي بغير مبرر، واس����تبعاد 
الدفوع التي تبدو في ظاهرها أنها 
كيدية بقصد التسويف وتعطيل 
الفصل ف����ي الدع����وى، كما أجاز 
املش����رع لذوي الشأن الطعن في 
الدفع  احلكم الصادر بعدم جدية 
لدى جلنة فحص الطعون باحملكمة 
الدس����تورية ملراجعة احلكم فيما 
يتعلق بهذا الشق، فإذا ما قضت 
بإلغائه أحالت املسألة الدستورية 
الى احملكمة الدس����تورية � بكامل 

قال مهاجم العربي حسني املوسوي إنه 
التزم الصمت طيلة هذه الفترة املاضية 
وحتديدا بعد مباراة العربي والقادس���ية 
األخيرة في الدوري املمتاز والتي انتهت 
ملصلحة األصفر برباعية نظيفة اخلميس 
املاضي، مبينا أنه ال يفضل التحدث عن 
أمور التحكيم مطلقا، ولكنه وجد نفسه 
ملزما بأن يب���ني أن احلكم ثامر العنزي 
يتحم���ل جزءا كبيرا من هذه اخلس���ارة 
الثقيلة، فمع احترامي وتقديري الشديد 
لثامر إلى أن مثل هذه اللقاءات احلساسة 
حتتاج الى ف���ن وخبرة في إدارتها حتى 
تظهر املباراة بأبه���ى صورة، فالتحكيم 
عنصر أساسي من عناصر لعبة كرة القدم، 
مشددا على أنه ال يلقي مسؤولية اخلسارة 

كاملة على عاتق ثامر العنزي، ولكنه لم 
يوفق في العديد من القرارات التي اتخذها 

أثناء اللقاء.
واض���اف املوس���وي: أن العربي ظهر 
مبستوى متميز في الشوط األول، وكان 
الطرف األفضل في اللقاء، حيث قدمنا كرة 
شاملة جماعية راقية، ولكن في الشوط 
الثاني تلقينا هدفا مبكرا وهو أمر وارد في 
كرة القدم، وكنا ننوي التعويض للعودة 
ألج���واء اللقاء من جدي���د، ولكن »ثامر« 
بتعسفه باحتسابه ركلة جزاء مشكوكا 
في صحتها، الن الكرة التي احتسب من 
خاللها ضربة اجلزاء هي كرة مش���تركة 
من األساس، واألدهى من ذلك هو إشهاره 
البطاقة الصفراء الثانية )الطرد( في وجه 

عبداهلل الشمالي، علما أن العنزي قد أعطا 
الشمالي بطاقة صفراء أولى غير مستحقة 
على اإلطالق، وهي الكرة التي قتلت كل 
حماسنا وإصرارنا على العودة للقاء والتي 
من خاللها تسلم القادسية املباراة شرعيا، 
وكانت الشرارة األولى في اللقاء والسبب 
الرئيسي وراء عصبية زمالئي بالفريق، 
علما أن مثل هذه الكرة التي احتسب من 
خاللها ركلة اجلزاء األولى حتدث كثيرا 
في املالعب العربية واآلسيوية والعاملية، 
ولكنن���ا لم جند احلكام اتخذوا ما اتخذه 

ثامر.
وتابع املوس���وي: وما يؤكد صحة ما 
أقوله هو احتجاج زمالئي بشكل مستمر 
ومتك���رر أثناء اللقاء عل���ى كل ما اتخذه 

احلكم ثامر العنزي وهو دليل قاطع على 
أنه أخرجنا من اللقاء مبكرا بقراره املذكور، 
وبال شك فإن الس���لوك الذي ظهر عليه 
زمالئي ليس من سلوكياتهم وال أخالقهم 
املذكور  بالقرار  ولكن نرفزتهم وتأثرهم 
سبب تلك السلوكيات، كما أود أن أشير 
ال���ى انني ال أرمي اخلس���ارة كاملة على 
العنزي، فنحن كالعبني جزء من اخلسارة 
ولم نظهر باملس���توى املميز الذي ظهرنا 
عليه في الشوط األول، وفي عالم كرة القدم 
يريد كل ش���خص الفوز بأفضل النتائج، 
وأيضا يجب علينا أن نتقبل اخلس���ارة، 
وختاما أمتنى من احلكم ثامر العنزي أن 
يتقبل وجهة نظري بصدر رحب، متمنيا 

له املزيد من التوفيق.

من قانون انشاء احملكمة الدستورية 
رق����م 14 لس����نة 1973 � وعلى ما 
اس����تقر عليه قضاء هذه احملكمة 
� أن املش����روع حدد وسائل رفع 
املنازعات اليها، وأتاح لكل ذي شأن 
من اخلصوم في نزاع مطروح على 
احملاكم إبداء الدفع بعدم دستورية 
نص تشريعي يحكم واقعة النزاع، 
وخول حملكمة املوضوع س����لطة 
تقدير مدى جديت����ه، فإذا ما رأت 
أن الدفع يقوم على أسباب جدية 
أوقفت الدعوى، وأحالت األمر إلى 
الدستورية للفصل فيه،  احملكمة 
أما إذا رأت أن أسباب الدفع بعدم 
الدستورية غير جدية، استمرت 
في نظ����ر الدع����وى وفصلت في 

املوضوع بدفع بعدم الدستورية، 
وأن تقدر احملكمة املثار أمامها الدفع 
مدى جديته، دون أن يتطلب القانون 
إبداء هذا الدفع في شكل معني، وان 
خالف احلك����م املطعون فيه ذلك، 
مما حج����ب احملكمة عن التعرض 
لألسباب التي ساقها تأييدا للدفع 
بعدم دستورية النص املطعون فيه، 
وعلى الرغم من وجود شبهة ظاهرة 
على مخالفته أحكام الدستور فإن 
احلكم املطعون فيه يكون معيبا مبا 
يستوجب القضاء بإلغائه، وإحالة 
األمر الى احملكمة الدس����تورية – 

بكامل هيئتها – للفصل فيه.
وحيث إن هذا النعي � في أساسه 
� سديد، ذلك أن مفاد املادة الرابعة 

التسبيب،  تطبيقه والقصور في 
إذ قضى احلكم بعدم جدية الدفع 
املبدى منه بعدم دستورية الفقرة 
األخيرة من امل����ادة 5 من القانون 
رق����م 5 لس����نة 2007 في ش����أن 
تنظي����م بعض أوج����ه العمل في 
كل من اللجنة االوملبية الكويتية 
واالحت����ادات واألندية الرياضية، 
التي جرى نصها على أنه »ال يجوز 
ألي شخص أن يجمع بني عضوية 
مجلس اإلدارة في أي من مجالس 
الرياضية املشار  الهيئات  إدارات 
إليها في الفقرة الس����ابقة والعمل 
في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة 
بأي من ه����ذه الهيئات. فإن جمع 
الشخص بينهما اعتبر مستقيال 
من ه����ذه الوظيفة بحكم القانون 
من تاريخ حتق����ق حالة اجلمع«، 
وذلك ملخالفة ه����ذا النص أحكام 
الدستور، ملساسه بحرية العمل، 
وإس����قاط حق الفرد ف����ي اختيار 
نوعه، وإجباره قانونا على عمل 
هو في حقيقته عمل تطوعي بغير 
مقابل، وانطواء النص على متييز 
غير مبرر، وإخالله مببدأ املساواة، 
وافتقاره للعمومي����ة والتجريد، 
والتعسف في استعمال السلطة 
واالنحراف بها، وس����تره لعقوبة 
أث����ر رجعي باقصاء  مقنعة ذات 
ش����اغل الوظيفة العامة عن عمله 
وحرمانه من أجره، وإنهاء خدمته 
إنهاء مبتسرا بحكم القانون، وأقام 
احلكم املطعون فيه قضاءه على 
س����ند من أنه قد أورد الدفع بعدم 
الدستورية بصحيفة االستئناف 
وأش����ار صراحة الى مخالفة هذا 
النص للدستور، وبذلك يكون قد 
سلك سبيل االدعاء املباشر بعدم 
الدستورية باملخالفة حلكم املادة 
الرابعة من قانون انشاء احملكمة 
الدستورية، ورتب احلكم على ذلك 
عدم جدية الدفع في حني أن قانون 
انشاء احملكمة أجاز في املادة الرابعة 
منه للخصم أن يتقدم أمام محكمة 

مؤمن المصري
قضت جلن����ة فحص الطعون 
باحملكمة الدستورية أمس بقبول 
الطعن املقدم من الشيخ طالل الفهد 
ضد وزير الش����ؤون االجتماعية 
والعمل بصفته شكال وفي املوضوع 
بإلغاء احلك����م املطعون فيه فيما 
تضمنه من عدم جدية الدفع بعد 
دستورية نص الفقرة األخيرة من 
املادة 5 من القانون رقم 5 لس����نة 
2007 في شأن تنظيم بعض اوجه 
العمل في كل من اللجنة االوملبية 
الكويتية واالحت����ادات واالندية 

الرياضية.
كما قضت اللجنة، التي عقدت 
جلستها برئاسة رئيس املجلس 
األعلى للقضاء املستشار يوسف 
الرش����يد وعضوية املستشارين 
فيصل املرش����د وراش����د الشراح 
وأمانة سر مبارك الشمالي، بإحالة 
الدس����تورية  الى احملكمة  النزاع 
بكامل هيئتها للفصل فيه. وحددت 
جلس����ة 2010/1/18 لنظر الدعوى 

الدستورية.
وعقب ص����دور احلكم، صرح 
احملامي احلميدي بدر الس����بيعي 
محامي الش����يخ ط����الل الفهد بأن 
احلكم قد أصاب كبد احلقيقة حيث 
قضى بأن هناك شبهات حول عدم 
الدستورية حس����ب الظاهر على 
الفقرة املذك����ورة واملتعلقة بعزل 
الطاعن )الشيخ طالل( من منصبه 
كنائب مدير ع����ام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة. وقررت احملكمة 
قبول الدفع بعدم الدستورية وإحالة 
القضية للمحكمة الدستورية للبت 
فيها ما يعد تأكيد ملا ذكرناه سابقا 
بأن القانون رقم 2007/5 تعتريه 
الدستورية،  الشبهات  الكثير من 
وهذا ما نطمح إلقراره أمام احملكمة 

الدستورية إن شاء اهلل.
وج����اء في وقائ����ع احلكم: إن 
الطاعن ينعى على احلكم املطعون 
فيه مخالف����ة القانون واخلطأ في 

بعد أن اعتبرت الدفع بعدم دستورية الفقرة األخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة 2007 جدياً

إبراهيم: »المسابقات« ظلمت خيطان
بحرمانه اللعب على أرض يختارها

الكيني جمال يوقع مع كاظمة لموسمين

اجبرنا على اللعب على مالعب 
خصومنا.

وبني ان املباريات حتى االن 
اظه���رت امكانات جيدة لبعض 
الالعبني تستحق الوقوف عندها 
وافساح املجال لها لتمثيل االزرق 
ولكن ه���ذه ضريبة اللعب في 
ال���ذي ال يلقى  دوري املظاليم 
الرعاية واالهتمام من اجلميع 
بالرغم من شدة املنافسة ومتيز 

عدد من الالعبني.

مبينا ان هناك العبني صربيني 
الفريق  يتواجدان في تدريبات 
وهما فالدميير والكس���ندر واذا 
ما اقتنع بهما بالتشي فسنتعاقد 
معهما دون ت���ردد واال فالبدالء 
جاهزون الن يخوضوا التجربة 

خالل االيام القليلة القادمة. 
ومتنى ان تستمر نتائج الفريق 
واداؤه بنفس القوة التي بدأ بها 
وان يحققوا ما عجزوا عنه في 
املواسم السابقة بتحقيق لقب على 
اقل تقدير السيما ان كل الظروف 
اللقب بتواجد  مهيأة لتحقي���ق 
مدرب محن���ك والعبني محليني 
من ابناء النادي في مستوى مميز 
وكذلك االدارة لن تبخل بالتعاقد 
مع محترفني اخرين حسب طلب 

املدرب وحاجة الفريق.

قد تعرض لظلم كبير وهو يلعب 
جميع مبارياته على مالعب الفرق 
املنافس���ة فمن غير املعقول اال 
توافق جلنة املسابقات على اقامة 
مبارياتنا على مالعب نختارها 
بديال عن ملعبن���ا غير املؤهل 
حاليا فالعرف في جميع الدول 
االخرى ان جلان املسابقات توافق 
على مالعب يحددها الفريق الذي 
ال ميتلك ارضا مؤهلة لسبب او 
الخر ولكن ما يؤس���ف له اننا 

ايام مواطناه  سيلحق به خالل 
تياغو وارنستو فريرا في حال 
اس���تمرت االمور كما خطط لها 
املجلس بان تكون هناك تسوية، 

مبارك الخالدي
ق���ال مدرب فري���ق خيطان 
ابراهيم ان احلديث عن  فوزي 
حظوظ الفرق املتنافس���ة على 
حجز بطاقة التأهل الى الدوري 
املمتاز اليزال مبكرا، مشيرا الى 
ان نتائج القسم االول طبيعية 
قياس���ا الى ما قدمته الفرق من 

مستويات.
الى  انه بالنظ���ر  واض���اف 
مع���دالت التهديف في مباريات 
دوري الدرجة االولى حتى االن 
نلمس ان احلماس هو الطاغي 
على اداء الالعبني ورغبة الفوز 
متواجدة لدى جميع الفرق وان 
متيز الس���احل وخيطان حتى 
االن بأعلى رصيد من االهداف 
اذ احرز كل فريق 5 اهداف، ولكن 
الالفت للنظ���ر ان املباريات لم 
تش���هد كثاف���ة تهديفية لتعمد 
الدفاعية  الفرق اغالق منافذها 

بشكل جيد.
وق���ال ابراهي���م ان خيطان 
متس���او في حظوظه مع الفرق 
االخرى ونعتبر انفس���نا داخل 
املنافس���ة حيث حققن���ا الفوز 
مرتني وتعادلنا مرتني ولم نخسر 
حتى االن وه���و االهم الن اثار 
اخلسارة عادة ما تكون سلبية 
على الالعبني ووضع الفريق في 
املنافسة وهو امر ال نرغب في 
التعرض له لذلك ندخل كل مباراة 
وفي حساباتنا الفوز اوال واخيرا 
السيما ان مجموعة العبينا متتلك 
الى  التجانس واخلبرة اضافة 
العطاء الفني والبدني املناسب 
والفرق املنافسة ليست غريبة 
عنا ونعرف مستوياتها متاما.

واشار ابراهيم الى ان فريقه 

عبدالعزيز جاسم 
اكد امني س���ر ن���ادي كاظمة 
االدارة  ان  حس���ني بوس���كندر 
تعاقدت مع احملترف الكيني جمال 
محمد )25 عاما( امللقب ب� »مالو 
مالو« ملدة موسمني بعد توصية 
من املدرب الروماني ايلي بالتشي 
الذي اعجب مبستواه واجادته 
اللعب بأكثر من مركز، وكان مالو 
سبق له اللعب بالدوري السويدي 
والغاني وكان مطلوبا الكثر من 
ن���اد خليجي لكنه فضل جتربة 
الكوي���ت والتي وصل اليها منذ 
اكثر من اس���بوع واقنع اجلهاز 

الفني واالداري مبستواه.
وبني بوسكندر ان مالو اول 
صفقة للنادي بعد تسوية عقد 
املهاجم البرازيلي ساالس والذي 

الرندي يعود لسلة العربي
عاد جابر الرندي إلى صفوف س��لة العربي بعد ش��فائه من اإلصابة 
التي أدت إلى غيابه من بداية املوسم احلالي وقد شارك في متارين فريقه 
اليوم. من جانب آخر، باش��ر اجلهازان الفن��ي واإلداري اجلديد لفريق 
الكرة الطائرة في العربي مهامه الرس��مية بقيادة مدير الفريق أنور أسد 
واملدرب عامر التونس��ي، وقد عقد أعضاء مجلس ادارة النادي اجتماعا 
مع الفريق واجلهازي��ن الفني واإلداري بقيادة نائب الرئيس بدر املخلد 
وعض��وي مجلس اإلدارة جواد مقصيد وع��ادل اخلالدي بحضور بدر 

الدريع وعبدالرضا عباس وصبيح ابل واحمد العمران.

األخضر يجرب الغاني بارانش أمام »األولمبي«
مبارك الخالدي

العربي في اخلامسة والنصف  يس����تضيف 
مس����اء اليوم املنتخب االوملبي في مناورة ودية 
ل����كال الطرفني حيث يس����عى االخضر الى اعادة 
ترتيب صفوفه وجتربة عدد من العبيه البدالء 
والعائدين م����ن االصابات للوقوف على حالتهم 
البدنية والفنية، كما سيخضع احملترف الغاني 
بارانش ملراقبة اجله����از الفني بقيادة الكرواتي 
غوران سكوس����يتش قبل رفع توصية بالتعاقد 
رس����ميا معه. ومن املتوقع ان يس����تعني غوران 
بعدد من العبي فريق 19 س����نة لسد النقص في 

بعض املراكز، كما يعول اجلهاز االداري للفريق 
على اللق����اء باعتباره محطة يتجاوز من خاللها 
الالعبون اآلثار السلبية للعروض املخيبة لآلمال 
في اجلوالت االربع املاضية من الدوري املمتاز. 
ومن جه����ة اخرى تعتبر املباراة التجربة االولى 
للمنتخ����ب االوملبي بعد فترة التوقف منذ رحلة 
س����نغافورة وإلغاء رحلة بي����روت في منتصف 
الشهر اجلاري العتذار املنتخب اللبناني، وسيمنح 
اجلهاز الفني لألزرق بقيادة ماهر الشمري الفرصة 
لعدد من الالعبني املنضمني حديثا للوقوف على 

حالتهم الفنية والبدنية.

الموسوي للعنزي: اإلنسان غير معصوم من الخطأ.. ولكن!


