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عبد الهادي امليلم فائقة البحر تتحدث إلى الزميل عبدالعزيز جاسم بحضور ابنتيها عائشة وحصة الدخيل

)هاني الشمري(أسعد البنوان مع أبنائه وخالد البحر وعبداهلل اخلميس وجهاد الغربللي وخالد الصانع أمام كؤوس نادي كاظمة 

جانب من تسجيل السيدات رسم بياني لنقاط كأس التفوق لكاظمة من عام 1980 إلى 2009

منتسبو »عمومية كاظمة« تخطوا  10 آالف متجاوزين العربي والقادسية 
الغربللي: »البرتقالي« متفوق في معظم األلعاب.. والصانع يعتبر الهجمة على النادي غير متوقعة

 فائقة البحر: س�عيدة بالمنافس�ة بين أبناء النادي لخدمته وعلى النس�اء دعمه أيضاً الميلم: أتأس�ف للحال الذي وصل إليه كاظمة بعد انضمام أش�خاص ال ينتمون إليه
 عبدالعزيز جاسم 

 يعتبر كاظمة من أكثر األندية 
استقرارا من بني األندية الـ 14، 
حيث لم حتدث أي مشـــكالت 
سواء كانت ادارية أو فنية حتى 
ان املصادقة على مجلس االدارة 
في السنوات املاضية، كانت تتم 
بالتراضي والتوافق بني جميع 
األطـــرف دون أي مشـــاكل او 
اعتراضـــات. وما يحدث اليوم 
في تســـجيل منتسبي أعضاء 
اجلمعية العمومية، يسجل للمرة 
األولى في النـــادي من ناحية 
اإلقبال الكبيـــر والذي تخطى 
الــــ 10 آالف عضو، مبعدل بني 
200 و300 شخص يوميا وهي 
نسبة كبيرة جدا لناد يعتبر من 
األندية الكبيرة، بيد ان شعبيته 
تخطت العربي والقادسية في 

شهر واحد.
 »األنباء« ألقت الضوء على 
ملف تســـجيل األعضاء اجلدد 
في كاظمـــة، والتقت عددا من 
أعضاء مجلس االدارة احلاليني 
والســـابقني.بداية حتدثنا مع 
عضـــو مجلـــس االدارة جهاد 
الغربللي، فقـــال: ان حجة من 
يتحدث ان الصحيفة اجلنائية 
املطلوبـــة بتســـجيل أعضاء 
اجلمعيـــة العمومية هي بدعة 
من مجلس االدارة احلالي، بل 
بالعكـــس ألن املجلس احلالي 
التزم بتطبيق النظام األساسي 
وحكم القضاء الصادر ملصلحة 
النادي عام 1996، بأن تخضع 
التســـجيل لضوابط  عمليـــة 
قانونية ال عالقـــة لها بتاريخ 
الالعبني السابقني الذين يطالبون 
االلتزام بتقدمي صحيفة  بعدم 
التســـجيل في  جنائيـــة عند 

اجلمعية العمومية.
 واضاف: ان مـــا يزعجني 

في جميع األلعاب، الن االختيار 
يأتي بدقـــة وعناية ومبوافقة 
جماعية دون اعتراضات. وما 
سيحدث في النادي في الفترة 
املقبلة مؤشرا خطيرا، وفي حال 
تعرض الفريق خلسارة مباراة 
ستتعالى االصوات باقالة املدرب 

واجلهاز الفني.

تسجيل عشوائي

مـــن جانبه، تأســـف امني 
الســـابق  النـــادي  صنـــدوق 
النادي  عبدالهادي امليلم حلال 
في الفترة املاضية بعد انضمام 
اشخاص ال ينتمون الى النادي 
ألنـــه يعتقـــد ان من شـــروط 
العضوية ان تكون منتســـبا 
ومحبا للنـــادي، وهذا األمر ال 
ينطبق على الكثير ممن سجلوا 
اعضاء في اجلمعية العمومية 
مؤخرا في النادي، مشيرا الى 
التســـجيل العشوائي  ان هذا 
املستهدف من ورائه هو الرياضة 
النادي فقط،  الكويتية وليس 
الفتا الى ان مـــن املفترض ان 
تدار األندية باحترافية ويجب 
ان نرتقـــي لهذا املســـتوى من 
التســـجيل وليـــس من خالل 
التسجيل العشوائي للسيطرة 
على مجلـــس اإلدارة وحتى ال 
نحقق طموحات البعض في أن 
تصبح الرياضة ارضا خصبة 

لتحقيق اهداف شخصية.
واشار امليلم الى انه ليس من 
الضروري ان تكون عضوا في 
النادي،  االدارة لتخدم  مجلس 
وهناك اشخاص في اجلمعية 
العموميـــة يدعمـــون النادي، 
من خـــالل احلضور والتواجد 
واملساندة وهذا األمر يكون اكثر 
دعما وتطويرا للنادي بدال من 
الدخول في مشادات ومهاترات 

تؤدي الى التراجع.

عائلة واحدة

من جهتها، قالت فائقة البحر 
زوجة املرحوم عبداهلل الدخيل 
احد مؤسسي النادي انه ال يجوز 
تسجيل اي شخص في اجلمعية 
العمومية للنادي الن ذلك سيضر 
به مستقبال، مشـــيرة الى انها 
سعيدة باملنافسة بني ابناء النادي 
خلدمة مصلحته، واشادت بادارة 
البنوان  الرئيس احلالي اسعد 
الذي كان العبا في كرة السلة، 
وهو من ابناء النادي املخلصني. 
وبينت ان النادي دائما كان مبثابة 
البيت الثاني لالعبني خصوصا 
الصغار منهم، ألن اولياء امورهم 
يدركون انهم بأيد امينة، مبينة 
ان كاظمة يعتبر عائلة واحدة. 
واضافت البحر انه منذ مرحلة 
املرحوم عبداهلل الدخيل لم يعان 
النـــادي، وكان هنـــاك اختالف 
بالرأي ملصلحة النادي، حتى انه 
خالف في فترة من الفترات اعز 
اصدقائه من اجل النادي، لكنهما 
لم يفترقان في احلياة العادية، 
ما يعنـــي ان اجلميع كان يريد 
املصلحة العامة وليس املصلحة 

الشخصية.
واوضحت ان النادي دائما يهتم 
بالنساء، وهي كانت من ضمن 
الالعبات في فريق االسكواش، 
موضحة انه يجب على النساء 
ايضا دعم النادي والتسجيل في 
عضويته، واحلضور شخصيا 

الختيار من هو االفضل.
وختمت البحر قائلة: نحن في 
بلد دميوقراطي، واالحتكار ليس 
من عادات اهل الكويت، ونحن 
مع الدماء الشابة، وال منانع في 
التغيير ان كان ملصلحة النادي 
ويساهم في تطويره مستقبال.

عنه رغما عنهم، وهذا كالم غير 
صحيح، ألنه في تاريخ النادي 
لم حتدث أي تفرقة بني الالعبني، 
وهو يســـتوعب اجلميع. ومن 
غير املعقول ان يقوم بتوظيفهم 
جميعا أو ان يسلم زمام األمور 

لشخص ال يفقه فيها. 
 وحمل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة إلغاء شـــرط حسن 
الســـير والســـلوك لتسجيل 
األعضاء اجلـــدد والذي وضع 
أناس ال  النادي حتت رحمـــة 
نعـــرف هل هـــم صاحلون أم 
غير صاحلني، وبالتالي لم يعد 
للنـــادي خصوصيته كما كان 
في السابق والذي دائما يتميز 

باأللفة بني أعضائه.
وأشار الصانع الى ان كاظمة 
لم يتعرض الى خلل ويسير في 
الطريـــق الصحيح، من ناحية 
التعاقد مـــع العبني أو مدربني 

 ولفت الى ان اســـرة نادي 
كاظمة حافظت على بقاء النادي 
مع األنديـــة الكبيرة، فهو الى 
جانب تفوقه في معظم األلعاب 
التي مارسها قدم قيادات على 
مستوى رفيع خدمت الرياضة 
الكويتية مثل يوسف الشاهني 
واملرحوم عبداهلل الدخيل واحمد 
السعدون وخالد الصانع ومبارك 
العدساني  الراشد وســـليمان 
وغيرهم، جنحوا في ارســـاء 
قيم العمل اجلماعي، واالعتماد 
على التخطيط والعمل املهني، 
القوانني وتشـــجيع  واحترام 
ودعم جميع املبادرات واملشاريع 
التي من شأنها تطوير احلركة 
الرياضية، كما تأسســـت لدى 
االدارات املتعاقبة مبادئ احترام 
العاملني املختصني وعدم التدخل 
في عملهم، ما يوضح ان النادي 
يحتضن ويعتز بجميع ابنائه 

من دون متييز أو تفرقة. 
 وختـــم الغربللي قائال: ما 
الفائدة من الصراعات في النادي، 
وما اجلديد التي ستضيفه الى 
النادي، ألن هناك اناسا كثيرين 
انتسبوا الى اجلمعية العمومية، 
وهـــم ال يفقهـــون شـــيئا عن 
الرياضة، فكيف نسلمهم ادارة 
النادي؟! والطريف ان بعضهم ال 
يعرفون مقر النادي وسجلوا في 
أعضاء في اجلمعية العمومية.
هذا ال يعني اننا ال نرحب مبن 
هم بعيدون عن موقع النادي، 

بل على العكس متاما. 

 هجمة غير متوقعة

 من جهته، قال رئيس نادي 
كاظمة السابق خالد الصانع ان 
الهجمة على النادي كانت غير 
متوقعة، من اناس يدعون انهم 
ابناء النادي يقولون انهم ابتعدوا 

ويهتـــم بشـــؤونه يجب عليه 
التواصل ومتابعة ومعايشـــة 
همومه، ال االنقطاع عنه وعدم 
العمومية،  حضور اجلمعيات 
وعـــدم احلـــرص علـــى نقل 
النصيحة والرأي املفيد. فكيف 
لشخص يكون مهمال وغير مهتم 
بالنادي يسمح لنفسه بإصدار 
األحكام وانتقاد مجلس االدارة 

ومخاصمته؟!
 ورد علـــى كل من يقول ان 
نتائج النـــادي تراجعت قائال: 
من غيـــر املعقول التحدث عن 
تراجع النتائـــج، ألنه البد من 
االحتكام الى كل ناد من خالل 
نقاط كاس التفوق العام، ألنه 
املعيار احلقيقي الذي يحدد ما 
اذا كان النـــادي متفوقا أو ال، 
وبالعودة الى نتائج كاظمة جند 
انه من أصحاب مراكز التفوق 

في معظم األلعاب. 

كثيرا هو تكـــرار احلديث عن 
الالعبـــني القدامى وحجة عدم 
تواجدهم في النادي، علما انه 
توجد أعداد كبيـــرة من أبناء 
النادي وجميعهم العبون قدامى 
ومنهم مـــن كان مبدعا ومميزا 
في لعبته، ونحن نعتبره جزءا 
من كيان النادي وتاريخه، ومن 
غير املعقول ان تتحول عالقتهم 
بالنادي ملطالب شخصية غير 

مبررة وغير قانونية. 

 المسألة مدبرة

ان االعداد  الغربللي:   وبني 
الكبيرة التي تدفقت في الفترة 
االخيرة الى النادي من الطرف 
اآلخر، تؤكد ان املسألة مدبرة، 
وان القضية ليست قضية منع 
مجموعة من التسجيل بل هي 
ذريعة ألهداف أخرى، مبينا ان 
من يحرص على مصلحة النادي 


