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احملامي احلميدي السبيعي

أعضاء اجلمعية العمومية في »العربي« سيختارون مجلس إدارة جديدا للنادي بعد شهر

الشيخ سلمان احلمود رئيس اللجنة املؤقتة للنادي العربي

سفارتنا في أبوظبي حتتفي بالعبي والعبات األزرق

الجزاف: القرار ليس تحيزًا ألي طرف.. وإعادة 2000 عضو في الفحيحيل

»الهيئة« تسقط مجلس إدارة العربي.. والحمود رئيسًا للجنة المؤقتة

من محكمة االستئناف لتعود 
مجالس ادارات االندية الشرعية 
في ناديي الشباب والفحيحيل 

ملمارسة ادارة الناديني«.
وقد استلمت احلكومة حكم 
محك��مة االمور املس���تعجلة 
برف�����ض االش���كال املقام من 
الع��ام���ة للش���باب  الهيئ���ة 
والرياضة واخطرت بااللتزام 
بتن��فيذه، وعلمت »األنباء« ان 
مأمور التنفيذ س���ي��نتقل الى 
مقر الناديني لتن���فيذ احل���كم 
يذكر ان احل��كم واجب التنفيذ 
وفي حال رفض تسليم الناديني 
العض���اء املجلس الش���رعيني 
فإن احلك���م س���ينفذ بالقوة 

اجلبرية.

مؤمن المصري
الثالثة  الدائ���رة  رفض���ت 
مبحكم���ة االمور املس���تعجلة 
الهيئة  املق��ام م���ن  االش���كال 
العام���ة للش���باب والرياضة 
بوقف تنفي���ذ احلكم الصادر 
من الدائ���رة االدارية مبحكمة 
االستئناف واملقضي فيه بالغاء 
قرار الهيئة الصادر بحل مجلس 
ادارة ناديي الفحيحيل والشباب 
مبا يعطي العضاء مجلس ادارة 
الناديني احلق في تسلم ادارة 

الناديني.
وقد صرح احملامي احلميدي 
السبيعي بعد صدور القرار بأن 
هذه بداية النهاية، مشيرا الى 
انه بدأ الع���د التنازلي لعودة 

الش���رعية  مجال���س االندية 
املتبقية، وقال: »سنقوم اليوم 
)امس( بتنفيذ احلكم الصادر 

»المستعجلة« تعيد إدارتي الفحيحيل والشباب معيوف: سعداء بفتح باب التسجيل 
للمشطوبين في كاظمة

اعرب جن���م وقائد املنتخب 
السابق  الوطني ونادي كاظمة 
عبداهلل معيوف عن س���عادته 
بفتح باب التسجيل في كاظمة 
الالعبني  امام املش���طوبني من 
السابقني وغيرهم، الذين رفض 
النادي اعادة تس���جيلهم طوال 
الفترة املاضية، بحجة ضرورة 
احضار ش���هادة حس���ن سير 

وسلوك لهم.
وقال معيوف موجها كالمه 
الى املش���طوبني انه على الرغم 
من االيجابية التي حتيط بقرار 

السماح بالتسجيل للعضوية، 
اال انه عليكم ان ال تنسوا حجم 
االزدراء الذي تعاملت به ادارة 
كاظمة معكم طوال الفترة املاضية 
حني اغلقت االبواب اماكم ووضعت 
العراقيل في طريق اس���تعادة 
عضويتكم، واليوم عندما يتم 
الس���ماح لكم بالعودة فان ذلك 
ال يعني بالضرورة حرص ادارة 
النادي على مصلحتكم، وعليكم 
ان تكونوا حذرين من ابعاد تلك 
اخلط���وة التي قد تنطوي على 
هدف استغاللكم للمرحلة املقبلة 

ابناء نادي كاظمة  التي ينتظر 
ان تكون مشرقة.

وف���ي االطار نفس���ه، وجه 
معيوف نداء الى جميع الالعبني 
القدام���ى في مختل���ف االلعاب 
الذين مت ش���طبهم مسبقا بان 
اعادة عضويتهم  الى  يسارعوا 
في كاظمة، الن النادي في امس 
احلاج���ة لوجود كف���اءات من 
اصحاب اخلبرة الفنية واالدارية 
في املرحلة املقبلة، بهدف رفع 
النادي ووضعه في  مس���توى 

االطار الصحيح.

عبداهلل العنزي
الوطني  املنتخ���ب  يواص���ل 
تدريباته اليومي���ة على امللعب 
الفرعي لنادي العني ضمن معسكره 
الذي يقيمه في اإلمارات استعدادا 
ملواجه���ة عم���ان ف���ي 3 مارس 
املقبل في اجلولة احلاس���مة من 
التصفيات املؤهلة الى كأس آسيا 
2011 بقط���ر، وقد أكد رئيس وفد 
النزال في اتصال  األزرق مبارك 
هاتف���ي مع »األنب���اء« ان نتائج 
املعس���كر بدأت تظهر جليا على 
اداء الالعبني في التدريبات اليومية 
وهذا األم���ر أعطى انطباعا جيدا 
للجهاز الفني واإلداري، معربا عن 
أمله في ان يواصل الالعبون هذا 
العطاء الكبير حتى تصل اجلاهزية 
الى  الفنية والبدنية واالنسجام 

املستوى املأمول.
وأضاف النزال ان مساعد ندا 
احملترف في الشباب السعودي 

سيلتحق بوفد املنتخب اخلميس 
املقبل حسب االتفاق مع إدارة ناديه 
وسينخرط فورا في التدريبات، 
مبين���ا ان املغادرة الى مس���قط 
البر وليس  ستكون عبر طريق 
بالطائرة وذلك لقصر املسافة برا 
بني العني ومسقط، حيث سيكون 
لزاما اذا أردنا املغادرة جوا التوجه 
الى مطار دبي ومن ثم الى مطار 
مس���قط وسيس���تغرق ذلك مع 
االنتظار أكثر من 6 ساعات، بينما 
يستغرق توجهنا برا من العني الى 

مسقط اقل من 3 ساعات فقط.
وقال ان مباراة البحرين املقبلة 
ستش���هد مش���اركة كل الالعبني 
املنضمني الى املعسكر وذلك بناء 
على رأي مدرب األزرق الصربي 
غ���وران توفاريتش، حيث يريد 
جتربة كل الالعبني حتس���با ألي 

اصابة او ظرف طارئ.
ويواصل جن����م األزرق بدر 

املطوع تدريباته االنفرادية وذلك 
بناء عل����ى رأي اجلهاز الطبي، 
وم����ن املتوق����ع ان ينخرط في 
التدريبات اجلماعية بعد مباراة 
البحرين، اما بقية الالعبني ففي 
وضع صحي جيد مبن فيهم حمد 
الذي اصيب بتس����مم  العنزي 
غذائي وش����في من����ه في وقت 
قصير وقد شاركوا جميعا في 

التدريبات امس.
الى ذلك ش����ارك وفد األزرق 
سفارة الكويت وأركان السفارة 
اإلم����ارات فرحتهم بالعيد  في 
الوطني التاسع واألربعني وعيد 
التحرير التاسع عشر، كما شارك 
في االحتفال منتخب للسيدات 
والذي يشارك في بطولة غرب 
آس����يا الثالث����ة للس����يدات في 

ابوظبي.
و قد تخلل االحتفال األناشيد 
واالهازيج الوطنية، كما ألقيت 

الكلمات بهذه املناسبة املجيدة، 
وحض���ر احل���فل كبار املسؤولني 
العربي����ة  ال����دول  وس������فراء 
والدول الصديقة والشخصيات 
والفعاليات االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية.

بشير يشارك

على صعيد آخر، أعلن رئيس 
االحتاد العماني لكرة القدم خالد 
البوسعيدي ان االحتاد اآلسيوي 
رفع عقوبة اإليقاف عن العبه فوزي 
بش����ير، وسمح له باملشاركة أمام 

الكويت.
وكان بش����ير ق����د حصل على 
البطاقة الصفراء الثانية في مباراة 
عمان واندونيس����يا وبالتالي كان 
سيغيب عن مواجهة الكويت، بيد ان 
االحتاد العماني احتج لدى االحتاد 
اآلسيوي على البطاقة وجنح في 

إلغائها.

المطوع يتدرب وحيدًا وبشير يشارك مع ُعمان

عبداهلل العنزي
قرر مجلس ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة في اجتماعها 
املاراثوني الذي استمر اكثر من 7 
ساعات وامتد حتى بعد منتصف 
ليلة امس إسقاط عضوية مجلس 
ادارة النادي العربي، وذلك بعد 
الرج���وع ال���ى ق���رار اجلمعية 
التي  العادية للنادي  العمومية 
عقدت في يونيو العام املاضي. 
ونفى مدير الهيئة فيصل اجلزاف 
ان يكون ما أش���يع ف���ي الفترة 
املاضي���ة من وج���ود جتاوزات 
مالية من مجلس اإلدارة هو سبب 
إسقاط العضوية، حيث قال انه 
ال توجد اي جتاوزات ولكن هناك 
مخالفات ف���ي التقريرين املالي 

واإلداري للنادي.
وأش���ار اجلزاف الى ان حل 
العربي ج���اء وفق املادة 23 من 
النظام األساسي للنادي التي تنص 
على »في حالة حل مجلس اإلدارة 

أو إسقاط العضوية عن األغلبية 
املطلقة من مجلس اإلدارة فأكثر 
وفقا حلكم امل���ادة )22( من هذا 
النظام، تختار اجلمعية العمومية 
غير العادية جلن���ة مؤقتة من 
5 أعض���اء باجلمعية العمومية 
للن���ادي تكون له���ا صالحيات 
مجلس اإلدارة، وعلى هذه اللجنة 
دعوة اجلمعية العمومية العادية 
النتخاب مجلس إدارة جديد وفقا 
حلكم املادة )15( من هذا النظام 
خ���الل ثالثني يوما م���ن تاريخ 
اختي���ار اللجنة ويكمل املجلس 
املنتخب امل���دة املتبقية ملجلس 

اإلدارة.
وال يج���وز مل���ن أس���قطت 
عضويته وفقا حلكم املادة )22( 
من هذا النظام أو أي من أعضاء 
مجلس اإلدارة املنحل سواء وفقا 
حلكم املادة )22( من هذا النظام أو 
املادة )12( من املرسوم بالقانون 
رقم )42( لسنة 1978 املشار إليه 

أن يتقدم بطلب ترش���يح لهذه 
التكميلية للمجلس  االنتخابات 
أو للدورة التالية للمجلس أيهما 

أقرب«.
وبني اجلزاف ان مجلس ادارة 
الهيئة ليس مع طرف ضد آخر، 
وامنا نح���ن مع ما فيه مصلحة 
النادي، متمنيا ان يوفق اعضاء 
اجلمعي���ة العمومية في اختيار 
مجلس ادارة جديد موفق خالل 

الفترة املقبلة.

قرر تش���كيل جلنة بشأن ستاد 
جابر وكذلك إشهار نادي األلعاب 
الذهنية، وعن مجالس اإلدارت 
املعين���ة بني اجلزاف ان مجلس 
اإلدارة ق���رر ان تس���تكمل هذه 
التي تنتهي في  املجالس مدتها 
15 مارس املقبل، ثم يرى املجلس 
ما يتطلبه االمر سواء بالتجديد 
لهم او اعادة تشكيلها عبر اعضاء 

جدد.
وعلمت »األنباء« من مصادر 

واضاف انه وبكل حيادية فان 
مجل���س ادارة الهيئة قرر ايضا 
اعادة اعضاء اجلمعية العمومية 
الفحيحيل املش���طوبني  لنادي 
جميعا البالغ عددهم 2000 عضو، 
وذلك بالنظر الى السيرة الذاتية 
لهم ولكن قرار العودة يجب ان 
مير على جوانب قانونية اخرى 

الستكمال عودتهم.
وعن باقي بنود جدول االعمال 
قال اجل���زاف ان مجلس اإلدارة 

ف���ي مجل���س ادارة الهيئ���ة ان 
االسماء التي اتفق عليها اعضاء 
مجلس اإلدارة في اللجنة املؤقتة 
بالنادي هم: الشيخ سلمان احلمود 
رئيسا ومصطفى جمعة وصقر 
السويدان وراشد سيف ومحمد 

الروضان.
وف���ور تأكيد اجل���زاف في 
س���اعة متأخرة قرار إس���قاط 
عضوية مجل���س ادارة العربي 
بادر رج���االت النادي الى إجراء 

االتصاالت فيما بينهم لتشكيل 
قائمة عرباوية موحدة تضم كل 
االطياف ووجهات النظر، ولم تكن 
هذه االتصاالت وليدة اللحظة بل 
جاءت على ضوء اتصاالت سابقة 
كان ق���د بادر به���ا نائب رئيس 
النادي سابقا سمير سعيد بعد 
مبادرة الش���يخ سلمان احلمود 

بلم شمل العرباوية.
النادي  وتوص���ل رج���االت 
الى اتفاق فيما بينهم على عقد 

اجتماعات مباشرة ومفاوضات مع 
كل املجاميع العرباوية للدخول 
ف���ي االنتخاب���ات املقبلة املقرر 
إقامتها بعد شهر من اآلن بقائمة 
واحدة فقط حتمل اس���م قائمة 
»العربي« تضم في اغلب أعضائها 
أش���خاصا من جيل الشباب مع 
تش���كيل مجلس ظل آخر مكون 
من رجاالت النادي يكون مساندا 
للمجلس الشاب في االستشارات 

والعمل القانوني واإلداري.

مسيرة عرباوية

جهود موفقة لـ »توفيق«

على الرغم م��ن ان اجتماع
الهيئة اس��تمر حتى ساعة 
متأخرة جدا إال ان مبنى الهيئة 
الع��امة لل��ش��باب والرياضة 
ش��هد تواج��د ع��دد كبير من 
اجلماهي��ر العرباوية املعارضة 
الس��ابق حيث  ملجلس االدارة 
عب��روا عن س��عادتهم الكبيرة 
بقرار مجلس ادارة الهيئة قبل 
ان يقودوا مسيرة احتفالية من 
مبن��ى الهيئة الى مق��ر النادي 

باملنصورية.

يستحق مدير إدارة االعالم
والنشر بالهيئة العامة للشباب 
الش��كر  العيد  والرياضة توفيق 
اجلزيل على جهوده الكبيرة في 
الزمالء االعالميني  تسهيل مهمة 
حيث مرت الس��اعات ال� 7 التي 
قضيناها في الهيئة سريعة بفضل 
اخلدمات التي سخرها العيد لنا، 
وكذلك خ��الل املؤمتر الصحافي 
ال��ذي عقده اجل��زاف بعد نهاية 

االجتماع املاراثوني.

مجلس اإلدارة »مغلق«

بيان من رجاالت النادي

لم نس����تطيع التوصل الى اي م����ن اعضاء مجلس ادارة العربي
السابقني وذلك ملعرفة آرائهم وردود أفعالهم على الرغم من تواجد 
رئيس النادي ونائبه وأمني الصندوق واغلب االعضاء اآلخرين في 
البالد، إال ان الشخص الوحيد الذي قام بالرد على مكاملتنا هو أمني 
السر عبدالرزاق املضف املتواجد أصال خارج البالد، حيث أكد انه لم 

يقرأ نص القرار وبالتالي من الصعب الرد بالشكل القانوني.

علمت »األنباء« ان اغلب رجاالت النادي العربي عقدوا اجتماعا
موسعا مساء امس في ديوانية املرحوم محمد املال واتفقوا على 
اخلطوط العريضة لبرنامج العمل في املرحلة املقبل وذلك لعدم تكرار 
ما حصل في الس����نوات االخيرة من صدام اثناء العمل بينهم وبني 
مجلس االدارة، واتفقوا ايضا على إجراء املزيد من االتصاالت مع كل 

العرباوية، ومن املتوقع ان يصدر بيان منهم بهذا الشأن اليوم.

عبداهلل العنزي
جنح الكويت حامل اللقب في 
اخلروج بأقل اخلسائر وتعادل 
مع ضيفة الهالل اليمني 2 � 2 
في افتتاح مباريات املجموعة 
الثانية لكأس االحتاد اآلسيوي، 
وبذلك يتصدر كل من الكويت 
والهالل املجموعة بنقطة واحدة 
لكل منهما ويأتي بعدهما اخوة 
تشرشل الهندي من دون نقاط، 
وتضم هذه املجموعة 3 فرق 
فقط بع���د ان مت ابعاد النجف 
العراقي بس���بب اإليقاف على 

الكرة العراقية.
ففي الش���وط األول أضاع 
الكويت فرصا باجلملة كانت 
كفيل���ة باالجهاز على خصمه 
مبكرا، واستحوذ العبوه على 
الكرة كثيرا في منتصف ملعب 
الهالل اليمني وكانت حتركات 
حس���ني حاك���م والبرازيل���ي 
روجي���رو وعل���ي الكن���دري 
جيدة وخلقت اخلطورة على 
مرمى الفريق اليمني، فيما لم 
يظهر بشار عبداهلل باملستوى 
املطلوب منه، اما الهالل فاعتمد 
اعتم���ادا كليا عل���ى الهجمات 
املرتدة التي شكلت خطورة في 
بعض االحيان على مرمى خالد 
الفضلي، اولى الهجمات اخلطرة 
لالبي���ض كانت عبر احملترف 
البرازيلي كاريكا واولى الكرات 
اخلطرة في الدقيقة »3« عندما 
انفرد باحلارس سالم عوض اال 
الى  ابعدها ببراعة  ان االخير 
ركنية، وسدد حسني حاكم كرة 
قوية من داخل منطقة اجلزاء 
أبعدها احلارس عوض وأنقذها 
الدقيقة  الى ركنية اخرى في 

االبيض بعد ذلك تعديل النتيجة 
وضغط كثيرا على مرمى الهالل 
ولكن من دون جدوى واستعان 
مدربه البرازيلي ارثر باملهاجم 
عبداهلل نهار والعب الوس���ط 
احم���د الصبيح، وفي الدقائق 
االخيرة من عمر املباراة ترجم 
البحرين���ي عبداهلل  املداف���ع 
املرزوق���ي اف���ضلية فريق���ه 
الكوي�����ت بتس���جيله لهدف 
التعادل من تسديدة على الطاير 
من داخل منطق���ة اجلزاء اثر 
القحط���اني  عرضية ناص���ر 
لم يستطع ح����ارس م���رمى 
الهالل س���الم عوض التعامل 

جيدا معها »93« . 

انفراده بحارس الهالل س���الم 
عوض اال ان االخير ابعدها الى 
ركنية بصعوبة »54« وبعدها 
الكندري  ادرك عل���ي  بدقيقة 
اثر تلقيه  التعادل لالبي���ض 
كرة من على باب املرمى اخلالي 
من كاركيا ولم يجد الكندري 
ايداعها بش���باك  صعوبة في 

الهالل »55«.
وبنفس سيناريو الشوط 
االول اس���تطاع الهالل اضافة 
الهدف الثاني عندما لعب اكرم 
الصلوي كرة عرضية جتاوزت 
الفضلي واخطأ علي الكندري في 
التعامل معها وأودعها بشباك 
فريقه باخلطأ »60«، وحاول 

9«، وعاد كاريكا الى اخلطورة 
عندما سدد كرة صاروخية من 
خارج منطقة اجلزاء ارتدت من 
احلارس ع���وض من دون أي 
الكويت،  متابعة من مهاجمي 
ورأسية اخرى من علي الكندري 
ابعدها ع���وض، وعلى خالف 
مجريات اللعب استطاع ياسر 
باصهي افتت���اح النتيجة بعد 
انف���راده بالفضل���ي ووضع 
باصهي الكرة سهلة في شباك 

االبيض.
وفي الشوط الثاني واصل 
االبيض ضغطه بحثا عن تعديل 
النتيجة وعاد كاريكا الى هوايته 
بإضاعة الفرص الس���هلة اثر 

في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي

 بصعوبة.. الكويت يتعادل مع الهالل اليمني

)هاني الشمري(دخول قوي من العب الهالل اليمني على ناصر القحطاني


