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عبداهلل العنزي 
ماذا يحدث في النادي العربي؟ 
هل هو هبوط طبيعي لهرم رياضي 
كبير بعد سنوات الزمن اجلميل، 
ام ان االعالم واجلماهير يضخمان 
االمر؟ هل هذا هو العربي الذي 
كان يس����مع باجنازاته القاصي 
والداني؟ واين رجاالت النادي هل 
هم غائبون عن الوضع بارادتهم 
ام انهم مغيبون من قبل مجلس 
االدارة؟ وهل مجلس االدارة هو 

اجلاني ام املجني عليه؟
»األنباء« تفتح احد اكبر امللفات 
الرياضية املثيرة للجدل في اآلونة 
االخيرة للبحث عن احلقيقة وراء 
تدني مستوى العربي ليس على 
مس����توى كرة القدم فقط بل في 
كل االلعاب بل حتى في اخلالفات 
بني االعضاء الت����ي وصلت الى 
حد خطي����ر، محاولني ان نلمس 
احلقيقة دون انحياز ألي طرف 

سواء مع هذا او ذاك.
ف����ي البداية علين����ا التطرق 
الى املوضوع الذي قد يس����بب 
احلساسية بني العرباوية انفسهم، 
ويلخصه الس����ؤال الذي يطرح 
الي����وم: من هم رجاالت النادي؟ 
واذا ما نظرنا في االسماء الظاهرة 
االن على الساحة فسنجدهم قلة، 
وهذا االمر مؤش����ر ايجابي على 
ان االتفاق بينهم قد يكون سهال 
بخالف اذا ما كانوا كثرة فتتبدد 
االفكار ويصعب لم الشمل، ومن 
رجاالت النادي احمد عبدالصمد 
والشيخ سلمان احلمود والشيخ 
نايف اجلاب����ر والش����يخ بندر 
اجلابر والش����يخ علي العبداهلل 
وعبدالرحم����ن الدولة وابراهيم 
الشهاب وجاسم السبتي وجاسم 
عاشور وس����مير سعيد بالنظر 
ال����ى تاريخه وعطائه كالعب او 
اداري.. واحلقيقة ان االنشقاق 
بني رجاالت النادي بدأ منذ تسلم 
االدارة احلالي  رئيس مجل����س 
جمال الكاظمي زمام االمور أي منذ 
مجلس 2003 وهو االخير تقريبا 
الذي جاء بعد االتفاق بني رجاالت 
النادي، فضم هذا املجلس الذي 
كان برئاسة الكاظمي شخصيات 
عرباوية ذات سمعة رائعة مثل 
الدولة وس����مير  عبدالرحم����ن 
س����عيد والنائب احلالي صالح 
املال وعبدالرزاق معرفي وبدأ هذا 
املجلس في االنشقاق منذ استقالة 
العضو صالح املال ألسباب تتعلق 
الكاظمي وتوجه  باخلالفات مع 
مجل����س االدارة، وقد حقق هذا 
املجلس اجنازات عدة رغم 
استقالة املال فكان العربي 
بطال ل����دوري القدم 
اخر مرة موس����م 
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هذا باالضافة الى بطولة االندية 
اخلليجي����ة، وتتويجه ببطولة 
دوري الكرة الطائرة ملوس����مني 
متتاليني، وانشاء قاعدة ممتازة 
في االلع����اب املائية التي حتقق 

اآلن االلقاب للنادي.
وجاءت انتخابات مجلس 2006 
على وقع خالفات بني العرباوية 
لتشهد دخول 3 قوائم وهي قائمة 
جمال الكاظمي وس����مير سعيد 
وقائمة »اص����الح النادي«والتي 
ضمت ياس����ر ابل، محمود ابل، 
اسامة حسني، منصور باشا، مهند 
املال، وليد جاسم، عباس معرفي، 
حسني غامن، رائد الزعابي، فؤاد 
املزيدي وعلي جن����ف، وقائمة 
جاس����م عاش����ور، لتعلن قائمة 
االصالح انسحابها املفاجئ بهدف 
ترتيب اوضاع البيت العرباوي 
واعطاء فرصة للعمل للمجلس 
احلالي وهو ما اعتبره الكاظمي 
»تزكية« غير مباشرة لقائمته، 
اال ان االنتخاب����ات االخيرة التي 
جاءت مبك����رة بعد اقرار قانون 
2007/5 الرياضي لم تشهد مثل 
ه����ذه التزكية ب����ل ازدادت حدة 
العرباوية  اخلالفات ليدخله����ا 
بقائمتني االولى برئاسة ابراهيم 
الشهاب وضمت ياسر ابل واسامة 
حسني ورائد الزعابي وعامر ياسر 
وغيرهم، والثانية برئاسة جمال 
الكاظمي وضمت بدر املخلد وجواد 
مقصيد وعبدال����رزاق املضف، 
الش����هاب بدعم  وحظيت قائمة 
الدولة وصالح  من عبدالرحمن 
املال وجاسم السبتي ودعم غير 
مباشر من جاس����م عاشور، في 
حني احتفظ الكاظمي بدعم احمد 
عبدالصمد وسمير سعيد في ظل 
غياب العرباوي الكبير الش����يخ 
س����لمان احلمود عن الس����احة.
وش����هدت االنتخابات انتصارا 
كاسحا للكاظمي لم يخل من بعض 
الفشل الذي متثل في اختراق ياسر 
ابل للقائمة مطيحا بجالل اجلالل. 
وبالنظر الى حصاد النتائج منذ 
بدأت اخلالفات 

بني العرباوية سنجد مثال ان فريق 
كرة القدم لم يفز ببطولة الدوري 
منذ 9 مواسم، هذا باالضافة الى 
تدني مس����توى جميع االلعاب 
ككرة الطائرة بعد حتقيقها نتائج 
ممتازة مع س����مير سعيد، ومن 
غير املعق����ول ان يخرج العربي 
وهو الص����رح الرياضي الكبير 
من دون أي بطولة في أي لعبة 
جماعية للموس����م املاضي وهذا 
في حد ذاته انتكاسة كبيرة. اما 
على الصعيد االداري، فالعربي 
هو الوحيد الذي يش����هد تقدمي 
استقاالت »سواء قبلت او رفضت« 
منذ مجلس 2000 الى اآلن بدءا من 
صالح املال وبدر الدريع ومنصور 
باشا وس����امي احلشاش وياسر 
ابل، هذا باالضافة الى رفض 

العمومية للتقريرين  اجلمعية 
املالي واالداري مرتني في 2004 

و2009.

ما يحدث يعد جريمة

وحتى نأخذ مأخ����ذ احلياد 
طرحنا االمر على رجاالت العربي 
من الطرفني س����واء من مجلس 
االدارة او ممن يسميهم مجلس 

االدارة ب� »املعارضة«.
البداية مع عميد امناء السر 
في الرياضة الكويتية عبدالرحمن 
الدولة الذي ق����ال ان الكثير من 
االندية متر بفترات ركود وهذا 
امر معتاد في الرياضة ولكن ان 
تس����تمر هذه الفترة في العربي 
ل� 10 سنوات فإن ذلك امر محزن 
للغاية، فالعربي 

كان سيد االندية في السبعينيات 
ومنتص����ف  والثمانيني����ات 
التسعينيات ولكن اين هو اآلن 
في ترتيب االندية الكويتية؟ نحن 
ال نضع اللوم فقط على مجلس 
االدارة بل ايض����ا على الالعبني 
واالجهزة الفني��ة واالدارية ولكن 
االدارة تتحمل اجلزء االكبر من 
االخفاق في التعاقدات مع الالعبني 
الفني����ة واخلط��ط  واالجه����زة 
اكب��ر  املستقبلية، فالعربي من 

االندية العربي��ة وه��و ال يق��ل 
شأن��ا ع��ن االهل��ي والزمال��ك 
املصريي��ن واله��الل السعودي 

وما يحدث به اآلن جرمية.
وعن غياب رجاالت النادي قال 
الدولة ان رجاالت النادي هم فخر 
وعز لكل العرباوية ملا ميلكونه 
م����ن تاريخ حافل، وغيابهم اآلن 
هو بفعل فاعل فمجلس االدارة 
ال يستش����يرهم في شيء بل ان 
االمر وصل ال����ى اتهامهم بأنهم 

هم سبب االخفاقات.
وعما اذا كان حل املش���اكل 
يتمثل في حل مجلس االدارة اكد 
الدولة ان مجلس االدارة لم يحل 
ال���ى اآلن وعلى اعضائه العمل 
وااللتزام بواجباتهم، اما اذا حل 
مجل���س االدارة وجاءوا بأناس 
متطابقني ف���ي الفعل والتفكير 
مع املجل���س احلالي »فال طبنا 

وال غدا الشر«.

العمل العشوائي

السابق  النادي  اما رئيس 
ابراهيم الش���هاب فعزا سبب 
الى  الن���ادي  تدهور اح���وال 
العمل العشوائي من مجلس 
االدارة وسوء التخطيط وعدم 
استشارة اصحاب االختصاص، 
فكل امر يحتاج الى استشارة 
اهل الش���أن فيه س���واء كان 
ان  اداريا، مضيفا  او  رياضيا 
هناك مكابرة من مجلس االدارة 
في عدم االعتراف بالفشل فرغم 
االجتهادات التي يقدمونها اال ان 
الفشل امر قد يحدث وما يحصل 

اآلن في العربي هو فشل.
وقال الش���هاب انا ال اميل 
الى أي طرف او جهة وميولي 
للن���ادي ولكن  الوحيدة هي 
يجب ان نقول احلقيقة فمجلس 
االدارة احلال���ي هو من غيب 
رجاالت النادي عن الس���احة 
من خ���الل عدم اللجوء اليهم، 
النادي  البحث عن رج���االت 
للدعم املالي فقط امر يس���يء 

للنادي كثيرا. 
الى ان حل مجلس  واشار 
االدارة من قبل الهيئة ال يعنيه 
في شيء سوى انه موعد الجراء 
انتخابات مبكرة بالنادي والكل 
في مجلس االدارة عليه ان يلتزم 

مبسؤولياته سواء وقع احلل 
او لم يقع. 

النادي مفتوح للجميع

م���ن جانبه قال امني الس���ر 
عبدالرزاق املضف انه ال يرى أي 
تدهور في نتائج النادي فمقياس 
النتائ���ج يتمثل في نقاط كأس 
العام ونحن تس���لمنا  التفوق 
الن���ادي ولديه 60 نقطة، واآلن 
نحن نتحدث عن 86 نقطة وهذا 
مؤش���ر يدل على العمل اجليد 
ملجل���س االدارة في الس���نوات 
االخيرة، واذا اردمت احلدي��ث عمن 
كان س���ببا في تده��ور نتائ��ج 
النادي فاس���ألوا من تسبب في 
ذلك س���ابقا ولي��س اآلن بع��د 
ان حققنا مؤش���را ايجابي��ا في 
الصعود بنق���اط كأس التفوق 

العام.
وبني املضف ان ابواب النادي 
مفتوحة للجميع ونحن نستمع 
الى جمي���ع وجهات النظر على 
الرغم مما يفعله البعض بنا سواء 
باختالق املشاكل او التدخل في 
شؤون مجلس االدارة، فعلينا 
جميعا احت���رام رغبة اعض��اء 
اجلمعية العمومية في اختياراتها 
ونحن جئنا بن���اء عل��ى ذلك، 
مضيفا ان مجلس االدارة واف��ق 
الش���يخ س���لمان  اقتراح  على 
احلمود باجللوس على طاولة 
واحدة ومن دون أي ش���روط، 
وعليكم ان تسألوا من افشل هذه 

املفاوضات ولم يجلس معنا.
وقال املضف ان رجاالت النادي 
ال يستطيع احد ان يغيبهم مهما 
كان ولكن احلقيقة تقول انهم هم 
من غيبوا انفسهم، وابوابنا كانت 
ومازالت مفتوحة امامهم للجلوس 

معهم واالخذ بنصيحتهم.

عبدالرحمن الدولة عبدالرزاق املضف ابراهيم الشهاب

جمال الكاظمي يدا بيد مع العضو املستقيل ياسر ابل بعد االنتخابات 

فرق كبير بني هبوط العربي وثبات غرميه التقليدي القادسية على منصات التتويج

مجلس إدارة العربي.. هل هو الجاني أم المجني عليه؟!
»األنباء« تبحث عن حقيقة أحوال القلعة الخضراء المثيرة للجدل

الهيئ�ة مجلس  الدول�ة: إذا حّل�ت 
بنف��س  بأشخ��اص  وج�اءوا  اإلدارة 
الش�ر« غ�دا  وال  طبن�ا  »ف�ال  التفكي�ر 
المض�ف: األرق�ام تؤك�د أنن�ا ارتقينا 
بالنادي واسألوا َمن أفشل مفاوضات الصلح

الشهاب: على مجلس اإلدارة 
ترك المكابرة واالعتراف بالفشل

الغياب األكبر عن الدوري قائمة لكل العرباوية
رغم ابتعاده مؤخرا عن ادارة شؤون النادي والنأي بنفسه السباب 
ش��خصية علمت »األنباء« ان سمير سعيد اجرى اتصاالت موسعة 
مع عدد من العرباوية الستشارتهم في املرحلة املقبلة وقد اتفق مع مدير 
املنتخب الوطني احلالي اسامه حسني على تشكيل قائمة تضم كل االطياف 
العرباوية وذلك خلوض االنتخابات املقبلة على ان يتم اختيار القائمة بعد 
اجللوس مع كل رجاالت النادي. اال ان سمير سعيد ربط بني هذه الفكرة 
وحل مجلس ادارة النادي احلالي حتى تكون الفرصة مواتية من دون أي 

تدخالت، واذا ما استمر املجلس احلالي فإن الفكرة تصبح ملغاة.

حقق العربي حتت رئاس��ة جمال الكاظمي 9 بطوالت فقط في
 كرة القدم منها 6 رسمية وه��ي ال��دوري مرة واحدة وكأس 
س��مو االمير 3 مرات وكأس س��مو ولي العهد مرة واحدة وبطولة 
االندية اخلليجية مرة واحدة، وبطولة اخلرافي مرتني وكأس السوبر 
مرة واحدة. اجلدير بالذكر ان غياب العربي عن حتقيق لقب الدوري 
لفترة متواصلة هو االكبر منذ 30 عاما حيث غاب عن الفوز بالبطولة 
املرة االولى منذ موس��م 1970/1969 الى موسم 1980/1979 والفترة 

احلالية غائب عن اللقب منذ موسم 2002/2001 الى االن.


