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»الدستورية« تؤجل طعن الفهد ضد وزير الشؤون إلى 15 فبراير
مؤمن المصري

قررت احملكمة الدستورية أمس برئاسة املستشار 
يوسف الرشيد تأجيل البت بالطعن املقدم من الشيخ 
طالل الفهد ضد وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل 
جللس����ة 15 فبراير املقبل لتقدمي مس����تندات من قبل 
احلكومة. وخالل اجللس����ة فجر دفاع الفهد احملامي 
احلميدي السبيعي مفاجأة بعد أن قدم حافظة مستندات 
تضمنت صورة من مشروع القانون املقدم من وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 2007/5 بشأن تنظيم بعض 
أوج����ه العمل في كل من اللجنة األوملبية واالحتادات 
واألندية الرياضية. وورد في املادة األولى من املشروع 
اس����تبدال املادة اخلامس����ة من القانون رقم 2007/5 
ويالحظ فيها إلغاء سريان القانون بأثر رجعي، إذ جاء 

التعديل على النحو التالي: »ال يجوز ألي شخص أن 
يجمع بني عضوية مجلس اإلدارة في أي من الهيئات 
الرياضية املشار إليها وعضوية مجلس إدارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة أو العمل بأي من املناصب 
التنفيذية بالهيئة«، ما يعني س����المة جمع الفهد بني 
منصبه رئيسا للجنة االوملبية ومنصب نائب مدير 
العام الهيئة العامة للشباب والرياضة. في حني تضمن 
الرأي القانوني للخبير الدستوري د.عادل الطبطبائي 
لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2007 في 
كتابه الذي جاء فيه إلغاء سريان القانون بأثر رجعي 
والذي تضمن استفس����ارا عن اعتب����ار الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة هيئة رياضية كون النصوص 
القانونية تشير إلى أنها هيئة حكومية وليست رياضية 
مما يؤكد وجود تناقض في الفقرة الثانية من املادة 

اخلامس����ة من القانون رقم 2007/5 اخلاصة مبجلس 
إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة«. والدليل الفقرة 
الثالثة من املادة نفسها والتي تنص على أنه »ال يجوز 
ألي شخص أن يجمع بني عضوية مجلس اإلدارة في 
أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية املش����ار إليها 
في الفقرة السابقة والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو 
مكافأة بأي من هذه الهيئات، فإن جمع بينهما اعتبر 
مستقيال من الوظيفة بحكم القانون من تاريخ حتقق 
حالة اجلمع«.  وهذه الفقرة أشارت بكل وضوح إلى 
مصطلح الهيئات الرياضية ولم تشمل بحكمها مجلس 
إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة مما يدل على 
أن املجلس األخير غير مشمول بحكم هذه املادة وأن 
إيراد هذا املجلس خط����أ قانوني مهدر للنص ناهيك 
عن وج����ود عيب في صياغة جملة: »ال يجوز اجلمع 

بني مجالس إدارة الهيئات الرياضية...«. يفقد معناه 
القانوني، وال يجوز التقري����ر باألثر الرجعي للقرار 
لتعارضه مع حكم املادة 110 من الالئحة الداخلية التي 
تتطلب التصويت بالنداء باالسم في حالة تطلب أغلبية 
خاصة وهو م����ا لم يتم. ومن ثم فإنها تكون مقترنة 
بشبهة عدم دستورية ناهيك عن التعارض مع مبدأ 
الفصل بني الس����لطات في مسالة تعيني املوظفني فال 
يجوز عزل موظف بقانون. مشيرا إلى أن هذا كله ال 
يحتمل سوى أمرين: األول إما أن تشمل في مضمونها 
مجلس إدارة الهيئة العامة للش����باب والرياضة وفي 
هذه احلالة يسري عليها األثر الرجعي محل الشبهة 
الدس����تورية، والثاني إما أنها ال تشملها باحلكم وفي 
ه����ذه احلالة يقع التناقض بينهما مم����ا يهدر الفقرة 

األخيرة منها لعدم إمكانية اجلمع بينهما.

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم
أبدع البرازيلي روجيرو في تسجيل األهداف وقاد 
فريقه الكويت الى حتقيق فوز ثمني بعد تأخره  بهدف 
الى ثالثة اهداف ورفع االبيض رصيده الى 19 نقطة 
منفردا باملركز الثاني خلف القادس���ية املتصدر 24 
نقطة في ختام اجلولة التاسعة من الدوري املمتاز، 
وبقي اخلاس���ر الساملية خامسا ب� 12 نقطة وسجل 
اهداف االبيض روجيرو )55 و93( وعلي الكندري 

)92( وسجل للساملية فرج لهيب )21(.
وفي مباراة س���لبية في كل شيء تعادل كاظمة 
والعربي سلبا وبقي احلال كما هو عليه والبرتقالي 

رابعا ب� 15 نقطة واالخضر سادسا ب� 9 نقاط.
خطف الس���املية هدفا في الشوط األول و»نام« 
عليه بفضل متاسك خطوطه وتألق حارسه حميد 
القالف في الذود عن مرماه، وجاء الهدف في الدقيقة 
)21( ع���ن طريق فرج لهيب بعد كرة خطفها ناصر 
العثمان من عب���داهلل املرزوقي ومررها باتقان إلى 
لهيب الذي س���ددها داخل مرمى مصعب الكندري، 

وأحكم دفاع الساملية يوسف اليوحة ويوسف دندن 
ومحم���د العنزي في اغالق منطق���ة دفاعهم ورغم 
التحركات املكثفة من املهاجمني البرازيلي روجيرو 

واسماعيل العجمي.
لعب السماوي بتشكيلة مكونة من حميد القالف 
ويوسف اليوحة ويوس���ف دندن ومحمد العنزي 
وناصر العثمان وبدر اجلاس���ر ومشاري العازمي، 
ونواف املطيري ونيتو وف���رج لهيب وعبدالفتاح 
سافي وأجاد الساملية على فترات وجنح في تسجيل 
هدف وحافظ عليه من الهجمات املتكررة وظهر أفراد 

خط الوسط بحالة جيدة.
ولعب الكويت بتشكيلة ضمت مصعب الكندري 
وعب���داهلل املرزوقي وأحمد صبيح وأحمد العيدان 
وحسني حاكم وجراح العتيقي وناصر القحطاني 
واندريه ووليد علي وروجيرو واسماعيل العجمي 
واجرى مدربه البرازيلي ارثر تبديال مبكرا بإخراجه 
اندريه واشراكه عبداهلل الكندري وسنحت لالبيض 
فرصتان ثمينتان لم تس���تغال األولى رأس���ية من 

اسماعيل العجمي انقذها حميد القالف ببراعة والثانية 
انفراد ايضا للعجمي وسدد الكرة إلى جانب القائم 

األمين.

روجيرو »مبدع«

ونشط األبيض في الشوط الثاني ومتكن من تسجيل 
هدف التعادل عن طريق البرازيلي روجيرو مبجهود 
شخصي بعدما تخلص من محمد العنزي وسدد باتقان 
في الزاوية البعيدة للحارس القالف )55( وبعدها تبادل 
الفريقان الهجم���ات إال ان األبيض كان الطرف األكثر 
وص���وال الى املرمى بفضل الالع���ب الفنان البرازيلي 
روجيرو الذي لعب مباراة رائعة وأحس���ن في صنع 
الكرات لزمالئه والتسجيل ايضا وكان من الطبيعي ان 
يسجل االبيض حتى لو كان في وقت متأخر واستطاع 
علي الكندري ان يسجل الهدف الثاني بضربة رأس اثر 
كرة مرفوعة من جراح العتيقي من ركلة ركنية )92( 
وأضاف روجيرو الهدف الثالث عن تسديدة صاروخية 
انفجرت بها الكرة في مرمى القالف )93( ويحس���ب 

فوز االبيض ملدربه البرازيلي آرثر بيرنانديس بعدما 
أحسن في طريقة لعبه وتغييراته. أدار املباراة احلكم 
الدولي ناصر العنزي وعاونه فارس الش���مري وفيصل 
الشطي وأجاد العنزي في قراراته وأنذر جراح العتيقي 

ووليد علي ومحمدالعنزي وعبدالفتاح سافي.

أداء سلبي للغاية

وفي املباراة الثانية لم يحمل الش����وط األول أي حملة 
فنية تذكر أو جملة تكتيكية وخلت من الهجمات اخلطرة 
حتى أن احلارسني ش����هاب كنكوني وأحمد الفضلي قد 
مال م����ن كثر الوقوف دون حراك أو ملس الكرة بس����بب 
اللعب العش����وائي في وس����ط امللعب والتحفظ الدفاعي 
الكبير ولم تتقدم االطراف ملساندة الهجوم وكان االغرب 
من ذلك كله هو طريق����ة مدرب العربي الصربي دراغان 
سكوسيتش والذي لعب ب� 3 العبني ارتكاز وهم عبداهلل 
الش����مالي وعبداهلل احلداد ونواف شويع وفي االطراف 
احمد عبدالغفور ومساعد عبداهلل ذوا النزعات الدفاعية 
فقط ما ادى الى عزل محمد جراغ والسوري محمد زينو 

وعلي اشكناني عن باقي الالعبني وفي املقابل واصل كاظمة 
تشتته الواضح والذي استمر من مباراة الكويت السابقة 
ولم يخلق أي فرصة خطرة له باستثناء بعض التسديدات 
البعيدة عن املرمى. وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة 
احلماس ولكن وتي����رة اللعب ظلت كما هي مع افضلية 
نسبية لصالح العربي والذي اخطأ مدربه كثيرا بإخراج 
علي اشكناني وادخال علي عمر الذي كان غائبا منذ حلظة 
دخوله بينما قدم نواف العتيبي بعض اللمحات الفنية 
عند مش����اركته بدال من نواف شويع ولم تفلح تبديالت 
الروماني ايلي بالتشي في تغيير مجرى املباراة التي سيطر 
عليها االخضر ولكنه لم يضيع فرصا كثيرة باس����تثناء 
الكرة التي س����قطت من يد أحمد الفضلي ووجدت جراغ 
الذي راوغه ووضعها ضعيفة في املرمى أخرجها سلطان 
صلبوخ بس����هولة وطرد احلكم في الوقت بدل الضائع 

الكيني محمد جمال حلصوله على انذارين.
ادار املباراة احلكم عبدالعزيز امان وياسر احمد ويعقوب 
املطيري وان����ذر من العربي عبداهلل احل����داد وطرد من 

كاظمة محمد جمال.

احملامي احلميدي السبيعي الشيخ طالل الفهد

طالل نايف قد يعود للنصر أمام القادسية

)عادل يعقوب(فهد العنزي وأحمد عبدالغفور يبحثان عن الكرة )هاني الشمري( البرازيلي روجيرو يضع العب الساملية مشاري العازمي خلف ظهره وينطلق بالكرة

محمد ابراهيم مستاء من كثرة حاالت الطرد لالعبي القادسية

محاوالت لتجهيز الموسى واحتمال اإلبقاء على بدرو

 نايف: اإلصابة منعتني من لقاء الصليبخات

العب اقل من عادي ولكن عدم 
التعاقد  االنتهاء من إجراءات 
مع املهاجم البديل رمبا يبقيه 
مع العنابي حتى نهاية املوسم 
اما ف���ي حال وصول احملترف 
اجلديد فان بدرو سيعود الى 

بالده بأسرع وقت.

عدم شفائه.
وفي سياق آخر، تسابق ادارة 
النصر الزمن الستقدام محترف 
برازيلي بديل للبرازيلي اآلخر 
بدرو الذي تنوي االستغناء عنه 
بعد ان وضح تواضع مستواه 
امام الصليبخ���ات واظهر انه 

من جهة اخرى يحاول اجلهاز 
الطبي في النصر جتهيز العب 
الوس���ط عبدالرحمن املوسى 
الذي غاب ايضا ع���ن مباراة 
الصليبخات بسبب االصابة في 
اصبع القدم والذي من احملتمل 
ان يغيب امام القادسية في حال 

عبدالعزيز جاسم
أك����د الع����ب النص����ر طالل 
نايف انه لم يشارك في مباراة 
الصليبخات اول من امس بسبب 
اإلصاب����ة التي حلق����ت به في 
العضلة األمامية للفخذ والتي 
الكويت  تعرض لها في مباراة 
في اجلولة الثامنة من الدوري 
املمتاز، نافيا م����ا تردد مؤخرا 
بأن����ه لم يلعب بس����بب تذمره 
من إدارة النادي لعدم السماح 
ال����ى احد األندية  له باالنتقال 
األخرى، خصوصا العرض املقدم 
من العربي قائ����ال: »ان النصر 
بيتي الثاني وأكن له كل تقدير 
واحترام وأنا ال أستخدم مثل هذه 
الطرق للضغط عليهم، كما انني 
جلس����ت مع االدارة وأوضحوا 
لي األمر بأنهم ال يس����تطيعون 
التخلي عني في الوقت احلالي 
بسبب حاجة الفريق الى جهودي 
وس����ينظرون في املوافقة على 
انتقالي املوسم املقبل«، مضيفا 
ان اي الع����ب يتمنى االحتراف 
واللعب مع االندية اجلماهيرية 
لكي يتمكن من االستفادة ماديا 

ومعنويا وناديه ماديه.
وأشار نايف الى انه سيحاول 
تكثيف العالج للمشاركة امام 
القادس���ية في اجلولة املقبلة 
الفوز واالقتراب من  لتحقيق 
االصفر والضغط عليه، مبينا 
ان���ه يحترم القادس���ية الذي 
يصعب مجاراته ولكن النصر 
في الوقت احلالي يتطور من 

جولة الى اخرى.

فعلته جلنة التحكيم غريب بعدم 
رف����ع عقوبة حم����د العنزي الذي 
طرد ظلما في مباراة الصليبخات 
وبشهادة اجلميع وعلى عكس باقي 
الفرق التي رفعت عنهم االنذارات 
لشعورهم بأنهم اخطأوا في حق 
الالعب فما الس����بب في عدم رفع 

االنذار عن العنزي؟
واكد انه لم يطلب من االدارة 
البحث عن العب يسد نقص مساعد 
ندا او بدر املطوع في حال احترافه 
وانه يثق بامكانات العبيه جيدا 
حيث قدم����وا مس����تويات جيدة 
وحصدوا النق����اط، وفيما يخص 
الدف����اع فإن محمد راش����د وعلي 
النمش متألقان، مؤكدا انه االقرب 
ال����ى الالعبني من غيره خصوصا 
من هؤالء الذين يطالبون مبشاركة 
الشاب مجيد طالل بدال من ندا او 
الوقت احلالي،  املراكز في  تدوير 
الفت����ا الى انه يث����ق مبن يختاره 
ويعلم انه سيأتي الوقت ويكون 
مجيد من الركائز االساسية، والذي 
ال يعلمه اجلميع ان مجيد منشغل 

حاليا بامتحاناته اجلامعية. 
وختم ابراهيم ان املباراة امام 
النصر في الدوري ستشهد غياب 
صالح الشيخ املوقوف وبدر املطوع 
املتواجد للتجربة مع ملقة االسباني 
وعبدالعزيز املشعان الذي تدرب 
منذ يومني بعد انقطاع الكثر من 
شهر بسبب االصابة التي تعرض 
لها في االنكل، مبينا ان النصر من 
الفرق الكبيرة التي تطمح للمنافسة 
على اللقب وهو حق مشروع لكل 

الفريق.

عبدالعزيز جاسم 
اعترف مدرب القادسية محمد 
ارتكبه  ال����ذي  ابراهي����م باخلطأ 
خالل دخول����ه ارضية امللعب في 
املباراة م����ع التضامن في اجلولة 
التاسعة من الدوري املمتاز، وقال 
انه يحترم قرارات احلكم بطرده، 
ويقدم اعتذاره، مؤكدا ان هذه اول 
مرة يواجه مثل هذا املوقف، الفتا 
الى ان االخطاء التحكيمية املتكررة 
ادت الى حدوث املشكلة، فبعد طرد 
صالح الشيخ قام احلكم بالغاء هدف 
صحيح 100% بداعي التسلل ما ادى 
الى خروج����ه عن طوره ودخوله 
الى امللعب. وبني انه درب صالح 
الشيخ الكثر من 13 عاما ويعرف 
اخالق����ه جيدا ولم يطرد قبل ذلك 
فهو من اكثر الالعبني حرصا على 
الظهور باالخالق الرياضية، وانه 
صدم لطرده وتوجه اليه على الفور 
وسأله عن السبب فقال له الشيخ 
»ماسويت ش����ي الالعب ضربني 

مرتني وانا ماسويت شي«.
واض����اف ابراهيم ان املضحك 
املبكي في الوقت نفسه ان االصفر 
متصدر الدوري منذ انطالقته وحتى 
االن هو اكثر الفرق حصوال على 
البطاقتني احلمراء والصفراء وال 
متر مب����اراة اال وهناك حالة طرد 
للفري����ق على عك����س الدوريات 
االخرى التي يكون فيها املتصدر 
هو االقل انذارات، مشيرا الى اننا 
ال نلوم احلك����م ويجب ان يراجع 
احلكام انفسهم ويعيدوا تصحيح 
القرارات الن االعت����راف باخلطأ 
ميهد الطريق للتصحيح ولكن ما 

طالب الحكام بمراجعة أنفسهم وتساءل عن عدم رفع اإليقاف عن العنزي

 إبراهيم: أعترف بالخطأ وطردي مستحق

روجيرو يحّول تأخر األبيض إلى فوز بالثالثة
تعادل سلبي في كل شيء بين كاظمة والعربي في ختام الجولة الـ 9 للدوري الممتاز


